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2010. június

Elkészültek a Bartal kertben a játszóterek, amelyeket a gyerekek -ünnepélyes átadás nélkül- birtokukba is
vettek. Folyamatban van a közpark kialakítása. Padokat helyeztek el a sétány mellett, megkezdődött a
füvesítés. Az augusztusi falunapon már a megszépült környezetben fogadhatjuk a vendégeket.
Kérünk mindenkit: kicsiket, nagyokat és még nagyobbakat, vigyázzunk a parkra és az ott elhelyezett
eszközökre, mert KÖZKINCS, mindannyiunké! Sokan és sokat dolgoztak érte. Becsüljük meg!

Programelőzetes
Idén ismét megszervezzük az
ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJÁT.
Időpontja: 2010. szeptember 18. (szombat)
Kedves Faddiak! Ezt azért jelezzük előre,
hogy értesíthessék rokonaikat, barátaikat,
ismerőseiket, ha szeretnének részt venni a
rendezvényen, tudjanak előre tervezni!
Köszönjük!
Májusfa-állítás
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Értesítem tisztelt betegeimet,
hogy 2010. július 1-től a mobil-telefonszámom megváltozik: a 06-30/68-53-284-es számon leszek
elérhető. A rendelő telefonszáma változatlan: 06/74-447-437.
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek
8-12 óráig
Kedd, csütörtök
11-16 óráig.
Dr. Dömötör Zita háziorvos
KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
– 2010.
A KRESZ már lehetővé teszi az
„előretolt kerékpáros felálló hely”
létesítését
a
balra kanyarodó
kerékpárosok számára. Ezt egy
kerékpárt ábrázoló sárga színű
útburkolati jel jelzi, ahová csak
akkor manőverezhet a kerékpáros,
amikor a többi gépjármű számára
pirosat mutat a forgalomirányító
fényjelző készülék.
Bár a KRESZ szerint a gyalog- és
kerékpárúton a gyalogosok a
kerékpáros-forgalmat
nem
akadályozhatják, azért ne feledjük: ők
még védtelenebbek, ezért rájuk a
kerékpárosoknak
is
fokozottan
figyelni kell! E két védtelen
közlekedő réteg ütközéséből súlyos
sérülések keletkezhetnek, hiszen
egyiküket sem védi karosszéria!
Ne feledjük: elsőbbsége csak
annak van, akinek meg is adják!
A kerékpáros most már (forgalommal
szemben) az egyirányú utcába is
behajthat, de csak akkor, ha ezt a
kiegészítő tábla jelzi és megengedi.
A behajtást nem ajánljuk, ha mégis
elkerülhetetlen,
ezt
a
lehető
legkörültekintőbb
óvatossággal
tegyük!

Ha a járművek valamely forgalmi
okból megállnak, a kerékpáros az
úttest szélén jobbról előre sorolhat,
ha erre elegendő a hely, és ha az
irányváltoztatási szándékot jelző
járműveket az irányváltoztatásban
nem akadályozzák.
A kerékpáros bizonyos esetekben a
tiltó jelzés ellenére is megállhat a
járdán, de a járda szélességének
legfeljebb csak a felét foglalhatja el,
és a gyalogosok számára legalább
másfél méter széles járdarészt kell
biztosítani az elhaladásra.
Lakott területen kívül a főútról balra
bekanyarodni vagy megfordulni,
valamint
a
kerékpárútról
a
párhuzamos útra balra bekanyarodni
tilos (és életveszélyes)! Ilyenkor le
kell szállni, és tolni kell a kerékpárt.
Kerékpárral
a
megengedett
legnagyobb sebesség 50 km/h, de
csak sisakot viselve, kizárólag
lakott területen kívül és csak
akkor, ha utast a kerékpáros nem
szállít (sisak nélkül 40, kerékpárúton
30, gyalog- és kerékpárúton 20
km/h).
Éjszaka
és
korlátozott
látási
viszonyok között
kötelező a
fényvisszaverő mellény lakott
területen kívül, de mi (különösen

HIRDETÉS

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS!

7 cm-es rendszerrel 3.500 Ft/m2
10 cm-es rendszerrel 3.800 Ft/m2

Színes vakolat esetén +300 Ft/m2 színfelár

KŐMŰVES MUNKÁK VÁLLALÁSA!
Tel.: 06-30-411-26-61
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éjjel) lakott területen is ajánljuk. A
kerékpár kötelező tartozékai: a
megbízható kormányberendezés, az
első- és hátsó fék, a csengő, elöl
fehér-, hátul sárga fényű lámpa, hátul
piros helyzetjelző lámpa és prizma, az
első kerékre sárga küllőprizma. Testi
épségünk védelme érdekében ajánljuk
továbbá a térd- és könyökvédőt,
valamint a sisakot.
Főútvonalon 12 év alatti gyermek
nem kerékpározhat!
Elengedett kézzel kerékpározni
tilos, jogszabályba ütközik, és
bírságot von maga után!
Ittasan kerékpározni tilos, mely
szabálysértési bírságot von maga
után!
BALESETMENTES
KÖZLEKEDÉST KÍVÁNUNK!
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Faddi Boróka Ének- és Néptánc Egyesület
Az énekkar februári kezdés után új kórusművek tanulását kezdte meg. Húsvétkor a katolikus templomban az
ünnepkörhöz kapcsolódó műveket adott elő.
A tánccsoport tagtoborzót tartott Gerjenben, bízunk annak eredményességében. Kaponya László táncoktató
irányításával készült a csoport az év első rendezvényére, a Pünkösdi májusfa kitáncolására. Vendégként a sárpilisi
egyesület csoportja egy népi játékot adott elő, amelynek az énekkar aktív résztvevője volt. A májusfa kitáncolása
előtt tánccsoportunk sárközi táncot mutatott be.
Csoportunk vendégül látta a sepsiszentgyörgyi „Fenyőcske” ifjúsági tánccsoportot, akik igen színvonalas műsorral
szerepeltek.

T ÁJÉKOZT AT Ó
Mezőgazdaságról a mezőgazdaságért
Tájékoztató a 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírásról
kérdőíveket postán küldik vissza a KSH-nak. Mivel az
összeírást törvény írja elő, a kérdésekre a válaszadás
kötelező, megtagadása szabálysértési eljárást vonhat maga
után. Az adatgyűjtést elrendelő uniós és hazai jogszabályok
értelmében Magyarországon adatot kell szolgáltatni az olyan
mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartásoknak és
társas vállalkozásoknak, akik az összeírás eszmei
időpontjában (2010. június 1-jén):
- mezőgazdasági hasznosítás alatt álló termőterületet
használnak, vagy
- mezőgazdasági haszonállatot tartanak, vagy
- intenzív kertészeti termelést, illetve gombatermesztést
folytatnak, vagy
- mezőgazdasági szolgáltatást végeznek.
A KSH érintett munkatársain kívül a Dél-Dunántúli
Régióban mintegy 1300 összeíró vesz részt az adatfelvétel
végrehajtásában, akik 256 ezer címet keresnek fel. A
résztvevők személyre szóló igazolványt kapnak, mely a
személyazonosságot igazoló okmánnyal együtt érvényes.
Szükség esetén az igazolvány sorszáma alapján, a KSH
területileg illetékes szervezeti egységeinél ellenőrizhető
annak jogszerű használata. Az összeírás időszakában a KSH
munkatársai az ingyenesen hívható 06-80-200-224-es telefonszámon érhetők el, s készségesen válaszolnak az összeírással
kapcsolatban felmerülő kérdésekre.
Kérjük a lakosságot, hogy számlálóbiztosainkat fogadják
bizalommal, és pontos válaszadásukkal segítsék az
összeírás sikeres megvalósítását, hiszen az országos
mezőgazdasági leltár elkészítése minden gazdálkodó
érdeke.
Központi Statisztikai Hivatal
Pécsi Igazgatóság

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a
2010. évi XXIV. törvény alapján 2010.
június 1. és június 21. között az ország valamennyi
településén Általános Mezőgazdasági Összeírást (ÁMÖ)
hajt végre.
A 2010. júniusában folyó felvétel a magyar agrárstatisztika
történetének hetedik teljes körű összeírása. Az adatfelvétel
szükségességét az támasztja alá, hogy a legutóbbi, (2000. évi)
teljes körű összeírás óta folytatódott a magyar mezőgazdaság
átalakulása, de emellett újabb kihívás elé állította az
agráriumot az is, hogy 2004-ben Magyarország az Európai
Unió tagja lett. Az összeírás célja, hogy átfogó, pontos képet
adjon a döntéshozók és a gazdálkodók részére az átalakulás
folyamatáról, a mezőgazdaság jelenlegi szerkezetéről és az
ágazat szereplőinek helyzetéről.
Az ÁMÖ kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az
állatállomány
részletes
feltérképezése
mellett
a
mezőgazdaságban
foglalkoztatottak
összeírására,
mezőgazdasági szolgáltatások nyújtására és igénybevételére,
valamint a mezőgazdasági termelési módszerek –
talajművelési,
öntözési,
trágyázási
stb.
eljárások–
számbavételére is.
Újdonság, hogy a gazdaságokat nem a gazdálkodó
székhelyével (lakhelyével), hanem a legfontosabbnak ítélt
mezőgazdasági
tevékenység
(pl.:
valamely
növénytermesztési ágazat, állattartó telep, stb.) földrajzi
helyével azonosítjuk. A földrajzi hely meghatározásához a
helyrajzi számot, vagy a területalapú támogatások esetében
meghatározott MEPAR-azonosítót használjuk fel.
A termelőket, egyéni gazdaságokat szakszerűen felkészített
összeírók keresik fel és személyes megkérdezés során töltik
ki a kérdőíveket, míg a gazdálkodó szervezetek a kitöltött
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Tegyünk a Szívünkért Egyesület
A Tegyünk a Szívünkért Egyesület
nevében azzal a nem titkolt
szándékkal kezdek az íráshoz, hogy
az újság hasábjain is kérjek minden
csatlakozni vágyót, merjen és
akarjon tenni a szívéért és az
egészségéért! Hiszen a faluban is szinte
népbetegség a magas vérnyomás,
cukorbetegség, agyi infarktus, a szív-és
érrendszeri megbetegedés. A betegség
nagyon alattomos, és fájni is csak
nagyon ritkán fáj. De a következmény?
Magyarországon sajnos a vezető
halálozási okok egyike a statisztika
szerint a szívinfarktus.
Ha nem is túl sokat tudunk tenni, hisz
anyagi lehetőségeink korlátozottak, de
tagjaink is felveszik a harcot a
betegséggel szemben.
Szorgalmasan járunk gyógytornáinkra.
Hisz olyan sokat segítenek Anett által
(képesített gyógytornász) begyakoroltatott és otthon is végezhető
gyakorlatok. A légző torna az egyik
legnehezebb a szívműtött számára,
bármily mosolyogni való is. Ez az a
torna, amivel sokszor tragédiát is el
lehet kerülni.
Próbálunk olyan előadásokat szervezni,
ami minden ember számára hasznos,
mert előadóink többsége felhívja a
figyelmet, mi is az, amikor orvost vagy
mentőt kell hívni. Így ha nem is velünk
történik valami, de családtagjainkon,
vagy rokonon, baráton, vagy egysze-

rűen egy EMBER-en látjuk a rosszullét
jeleit, tudjuk, mi is a dolgunk, és ezáltal
akár életet is menthetünk!
A rendelők túlzsúfoltak, és látjuk azt a
sok papírmunkát, amit az orvosok
végeznek. (Noha ez már számítógépen
megy, de akkor is időbe telik.) Kint is
sok
a
türelmetlen
beteg,
és
elbizonytalanodunk, hogy kérdezzünk.
De itt a mi egyesületünkben úgy az
előadások után, vagy a tornák
alkalmával, ha velünk tud lenni
háziorvosunk, dr. Dömötör Zita, bátran
kérdezhetünk. Sajnos a gyógytornász
időbeosztása miatt ritkán tud bennünket
meglátogatni dr. Mosonyi Erzsébet,
hisz az ő rendelése is akkor van. Mivel
mindkettőjük munkája nem időhöz,
hanem a beteg emberhez kötött. Még a
megbeszélt előadást is csak futva tudta
köztünk tölteni. Pedig szerette volna ő
is, ahogy a Polgármester úr meg is tette,
köszönteni a Dombóvári Szívtestvéreket. Anettünk meglepetés tornával
várta őket, igen igyekvően próbálták
végezni a gyakorlatokat. Így dr.
Bereczki Mária kardiológus főorvos
asszony kihagyhatta az infarktusról
szóló előadásából a torna részt, hiszen a
gyakorlatban láthatta és tornászta
végig, ami a mozgásról szól. Szerinte
ez példa értékű. Tagjaink örömmel
készítettek
egészséges
salátákat,
szendvicseket, aminek fogyasztása

közben volt idő a két szív egyesületnek
újra közel kerülni egymáshoz.
Nagy megtiszteltetés, hogy hallván
munkánkról, létezésünkről, a Pécsi
Szívcentrum igazgatója dr. Szabados
Sándor egyetemi tanár vár a
meghívásunkra, és örömmel jön el, ha
hívjuk. Fogjuk hívni, időpontja a
plakátjainkon látható lesz. Jöjjenek, és
kérdezzenek tőle!
A táplálkozás is egy olyan dolog, amit
újra kell tanulnunk, hogy aki beteg,
annak ne romoljon az állapota, de a
megelőzés fontossága is ebben rejlik.
Szeretnénk
az
ilyen
helyes
táplálkozásról szóló előadások számát
növelni.
Folytatódnak a szívhez szóló beszélgetések a „mi Zsuzsi néninkkel”, Deméné
Miksa Zsuzsanna nyug. ref. lelkésszel.
Ide is szeretnénk mindenkit invitálni,
hisz Zsuzsi néni mindenki szívéhez tud
szólni.
Kérem háziorvosainkat, újra és újra
próbálják meg betegeiket egyesületünkbe irányítani. Mi szeretettel
fogadunk mindenkit!
Higgyék el, jó érzés azoknak a 40-60
éves rokkant embereknek, hogy van
egy közösség, ami körül veszi őket.
Hisz a közösség épít, barátságot szül, és
a munkahely hiányát is valamennyire
pótolja.
Köszönöm.
Dohóczki Istvánné

A hagyományos tevékenységek közé ezt is felvesszük.
Rövidesen sor kerül a Simontornyán tartandó sportvetélkedőre, melyet az „Életet az éveknek” nyugdíjas
szervezet rendez. Június 2-án a dunaújvárosi fürdőbe
látogattunk el.
Végül megkérdezem: „Kedves nyugdíjas társaim! Olyan
sivár a nyugdíjas élet?”
Schiffler Györgyné elnök

Tavasz a nyugdíjasoknál
A nyugdíjas élet egy unalmas, házi munkával telített élet. Így
gondolják ezt sokan. Persze így is van annak, aki nem akar
ezen változtatni. Mert a nyugdíjas éveket is lehet széppé,
sokszínűvé tenni. Ebben partner a nyugdíjas érdekszövetség
csapata. Ezt mutatják a tavaszi hónapok eseményei is.
Zsíros Simon Mária költő és író egy csodálatos délutánt
varázsolt elénk. Versei szívünkbe hatoltak. Előadásmódja
lenyűgözött bennünket. Kár, hogy kevesen élveztük.
Csodálatos és szívszorító volt a magyar nóta est Szekszárdon.
A nótaklub énekesei mindent megtettek, hogy jól
szórakozzunk. A vendég, Máté Ottília könnyekre fakasztotta
a közönség zömét.
Nem feledkeztünk meg a gyerekekről sem. Így a Gárdonyi
napon palacsintával kínáltuk meg a kisiskolásokat. Bőséges
tálcák kerültek az osztályok tanulói elé. Külön köszönet jár
azoknak a nyugdíjasoknak, akik mindezt elkészítették.
A köszönet mindig jól esik. Köszönet jár Gangl Jánosnénak,
hogy felkarolta a pályázatírást. Ennek eredménye az is, hogy
egy nagyon szép sátort tudhatunk magunkénak.
Pünkösd napján a művelődési ház előtt felállított májusfa
kitáncolása után felavattuk a sátrat. A férfiak finom ebédet
főztek, melynek elfogyasztása közben kellemesen
elbeszélgettünk.

Gratulálunk!
Oláh Istvánné Karaszi Etelka néni április 15-én volt 95 éves.
Fia, lánya, menye, veje és unokái köszöntötték, valamint a
polgármester úr és az idősek napközije dolgozói.
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HÍVÓ SZÓ!
Szeretettel hívjuk, várjuk 2010. június 20. napján (vasárnap) Faddon a
Római Katolikus Templomba a délelőtt 10:00 órakor kezdődő ünnepi
szentmisére.
Örvendező lélekkel szeretnénk hálát adni a Jó Istennek Bagi Sándor
esperes-plébánosunknak a 40 évi papi szolgálatáért.
A szentmisén közreműködik a Faddi Boróka Énekkar.
Legyünk együtt szeretetben!
A szentmise után Agape (szeretetlakoma) a faddi művelődési házban.
Faddi Római Katolikus Egyházközség

http://www.fadd.hu - csúcsra járatva?
Részlet településünk
jelentéséből:

legutóbbi

közművelődési

ellenőrzése

klikkel domain-nevünkre. Ritkán napi 600 fölötti a vitatható
„népszerűséget” hozó érdeklődés pl. közbiztonságunkkal,
illetve legutóbb a TBC helyzettel kapcsolatos országos
érdeklődés miatt.
Településünk lélekszáma és jelenlegi technikai
lehetőségeink alapján további jelentős növekedésre nem
számítunk – inkább a szinten tartás a cél. Ehhez humán
kapacítás elegendő (eddig még nem utasítottunk el egyetlen
felkérést sem). Azonban technikai feltételekben a kényszerű
kompromisszumok fennmaradnak. Tárhelyünk megtelt, így új
tartalmak feltöltése előtt vérző szívvel kell régebbieket
törölnünk. Sajnos a multimédiás elemek – többek által joggal
kifogásolt - minőségének javulása sem várható, hiszen azokat
az internet sajátosságai (elsősorban un. sávszélesség) miatt
eddig is – fura ellentmondás, de sok munkát igénylő
„szándékos minőségrontás”-t követően tettük közkincsé.
A honlaptól függetlenül is a képeket és video-betéteket
eredeti minőségükben és méretükben is megőrizzük.
Reméljük lesz lehetőség egy - később közgyűjteményeink
részét is képező - digitális archívum részévé tennünk és/vagy
a technikai fejlődéshez igazodóan az eredetihez közelebbi
minőségben
újra
tölteni-játszani
(esetleg
falu-TV
műsorszerkezetében?) e virtuális krónikákat. Vállalt célunk a
későbbi önmagunknak és utódainknak történő tudósítás és a
Fadd-identitás növelése. Nos: utóbbiak hatékonyságmérése
lehet, nem lesz oly egyszerű, mint az alábbi grafikon
elemzése.

"A település honlapja Fodorné Ivók Henrietta igazgatási
ügyintéző szerkesztésében heti rendszerességgel kerül
frissítésre. Informatív, látványos, flash elemekkel ellátott
weblap. Az újsághoz hasonlóan valamennyi a település
szempontjából lényeges információt közöl. A kezdőlap tele
van közérdekű és közérdeklődésre számot tartó bannerekkel,
de ezek között található a polgármesterrel és a honlap
szerkesztőjével való kapcsolatfelvétel is. A linkek között a
települési intézmények, a rendeletek, az aktuális határozatok,
a Faddi Hírek, a civil szervezetek érhetők el. Az
intézményeknek nincs külön honlapja, ezen a honlapon
viszont minden helyi esemény méltó helyet kap. Nincs olyan
megmozdulás, rendezvény, esemény, program, amely ne
kapna néhány héten belül legalább egy fénykép riportnyi
helyet. Egy-egy eseményhez tucatnyi képet, kevesebb szöveget
jelenítenek meg. A honlap jól szerkesztett, igényes, jól
használható, informatív."
Immáron négy éve, hogy új prioritásokat határoztunk meg
a település honlapja üzemeltetésében. A tartalmi frissesség
volt vezérlőelvünk, melyet kiegészítettünk a digitális
archiválás igényével. A látogatottsági statisztikák folyamatos
elemzése igazolta – jó irányt vettünk. Természetesen az
egyénenként különböző igényeket (design, struktúra)
lehetetlen egyszerre figyelembe vennünk, de a folyamatosan
felfutó érdeklődési szint nem szégyellni való eredmény.
Jelenleg a napi érdeklődők száma 140-150 netező, ennek
közel két-harmada rendszeresen, naponta legalább egyszer

Szerkesztőség
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Gárdonyi nap
Minden tanév május 5. napján megemlékezünk iskolánk névadója, Gárdonyi Géza
születésének évfordulójáról.
Vidám, színes, gyermekközpontú programokat szervezünk tanulóinknak.
Rendezvényünket reggel a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola évzáró
vizsgaelőadásai nyitották, melyet a művelődési ház nagytermében tekintettünk
meg. Itt mutatták be a tanév során elsajátított ismereteiket, tudásukat a
moderntáncosok és színjátszók. Színvonalas műsorukat vastapssal jutalmazta a
tanulókból és szülőkből álló közönség. A művelődési ház kupolájában
megtekinthettük a festészet tanszak egész éves munkáiból készített kiállítást.
Az alsó tagozat épületébe visszatérve a szülők már lelkesen készítették elő az ebédhez valókat. Osztályonként főttek a
bográcsokban az ízletes ételek.
Eközben gyermekeink színes, vidám, kreatív ügyességi programok közül választhattak kedvük szerint.
Az előre kialakított csapatok (1.-2.-3. osztály) évfolyamonként focibajnokságot rendeztek, melyet Horváth Gyuri bácsi,
fociedző vezetett le. A győztes csapatok jutalma 1-1 kupa és oklevél lett. Azok a tanulók, akik nem vettek részt a
focibajnokságon, ügyességi feladatok közül is választhattak (pl.: gyeplabda, ugrókötél, akadálypálya stb).
„Kreatív udvarunkban” lehetőség nyílott arra, hogy gyermekeink próbára tegyék alkotóvágyukat. Egyik kínálatunk
gipszfigurák festése volt, melyeket a szülők öntöttek ki előre. Decoupage-képek (szalvétatechnika) ragasztásával tavaszi,
tarka alkotásokat készítettek tanulóink.
Krepp-és műanyag virágok eldobható PET palackokból készült, melyek újrahasznosításával a gyerekek környezettudatos
nevelését segítjük. A „kézműves udvar” kínálatából legnagyobb sikert az arcfestés aratta. Itt egész nap sorban álltak a
gyerekek, hogy minél érdekesebb, vidámabb minták kerüljenek arcukra.
Köszönjük az ebben résztvevő szülők (Szuprics Lászlóné, Miskolcziné Fekete Ildikó) kitartó munkáját.
Hamar elrepült a délelőtt, fáradtan és nagyon éhesen ültünk az asztalokhoz. Az ízletes paprikás krumpli után meglepetésként a
nyugdíjas klub tagjai, nagymamái többszáz palacsintával kedveskedtek nekünk. Mi pedig kellemes hangulattal, finom ebéddel
viszonoztuk kedvességüket.
Jó hangulatban, a szülőkkel, nagyszülőkkel, gyerekekkel való kötetlen beszélgetéssel zártuk a napot. Egyetértettünk abban,
hogy hasonló rendezvényekre többször is sor kerülhetne, hiszen így közvetlen kapcsolatba kerülünk a családokkal.
Bebizonyosodott, hogy a szülőkkel karöltve, összefogva jobb eredményeket érhetünk el mind a tanulás, mind a problémák
kezelése terén.
Örömünkre szolgált, hogy diákjaink feledhetetlen élményekkel zárták ezt a napot.
Köszönjük valamennyi kollégánknak és minden lelkes szülőnek áldozatos, odaadó segítségüket. Várakozással, sok új ötlettel
tarsolyunkban készülünk a következő Gárdonyi napra.
A főszervezők: Flieg Györgyi, Puskásné Dobos Nóra
„A gyerek az öröm, a reménység.
Gyönge testében van valami világi;
ártatlan lelkében van valami égi;
egész kedves valója olyan nékünk,
mint a tavaszi vetés:
ígéret és gyönyörűség.”
(Gárdonyi Géza)
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Gárdonyi-nap 2010
Május 5-én rendeztük meg az iskolánk névadójáról elnevezett diáknapot.
Reggel a Táltos művészeti szakkörök produkcióiban gyönyörködhetett az iskola apraja-nagyja és a gerjeni
tagintézményből érkezett vendégek. Az ovisok elragadó táncbemutatóját Kovácsné Bitay Ágota koreografálta. Nagy sikert aratott a Gasznerné Joó Eszter által betanított, „Miből van a legtöbb a világon” című színdarab. Szabóné Dömény Krisztina táncosai fergeteges hangulatot teremtettek. Sokáig csodálhatták az
érdeklődők a művelődési ház kupolájában Szemerei Eszter kis „Picassóinak” az alkotásait.
A nap további részében az alsó és a felső tagozat külön-külön programot szervezett
a saját
épületében.
Az emeletes iskola környékén ínycsiklandozó illatok szálltak, a tanító nénik a szülők bevonásával
nagyon vidám hangulatban ebédet főztek az osztályoknak. Ezenkívül arcfestés, kézműves foglalkozás tette még színesebbé a napot. Ebből kimaradtak a negyedik osztályosok, igaz ők egy feledhetetlen budapesti kirándulás élményeivel térhettek haza.
A felsősök műveltségi vetélkedőn, sportversenyen és az osztály ételének elkészítésében mérhették
öszsze erejüket. Az utóbbi verseny zsűrizésre szánt étkei olyan mennyiségre rúgtak, hogy elmondhatjuk: az
egész tanári kar „le lett kenyerezve”. A vándorkupát a 8. b osztály nyerte el, de sajnos már csak néhány
hétig
(a ballagásig) birtokolhatják.
A szervezők nevében nagyon remélem, hogy minden kis diákunk számára sikerült élményekben gazdag, vidám programokat
összeállítani!
Pánczélné Csöndes Magdolna tanár

ISMERD MEG HAZ ÁDAT !
Kedves Olvasó!
Hallotta már Ön Nagypall nevét? Addig mi sem, amíg nem kaptunk meghívót arra a kiállításra, amelyet a Nagypalli Pince
Galériában rendezett egy holland házaspár, Frouke Schouwstra írónő és Eddy Smid fotográfus.
Nagypall kisközség Baranya megyében a Mecsek hegyvonulat legmagasabb pontjától, a Zengő hegytől délre helyezkedik el,
Pécsváradtól alig 3 km-re. Lakosainak száma: 438.
Frouke és Eddy 13 évvel ezelőtt vásároltak Nagypallon házat, amit gyönyörűen helyrehoztak, megtanultak magyarul és ma
már ezt a kis falut is otthonuknak tekintik. Eddy a falu mindennapjait fotózza, Frouke pedig a nagypalliak múltját kutatja, öszszegyűjti mindazt a tárgyi örökséget, ami még fellelhető. Létrehozták a Nagypalli Pince Galériát, itt évről évre más-más témában szerveznek kiállítást.
Ebben az évben a hulladékok újrafelhasználása, hasznosítása köré szerveződött a kiállítás, amelynek egyik résztvevője Ódryné
Horváth Krisztina volt. Nagyon sok ötletes, a mindennapi életben is használható tárgyat készítettek az alkotók. Ők mindannyian az anyagok körforgásával, a legtöbbünk számára hulladékot jelentő anyagok újrafelhasználásával foglalkoznak. Az eredmény meglepő. Nem is gondoljuk végig, hogy amit kidobunk, a hulladék, a szemét mi mindenre alkalmas: újrafeldolgozva
használati vagy dísztárgy is lehet belőle, de ehhez alkotó fantáziára van szükség. Ennek bizonyítéka a tárlat anyaga.

Ódryné H. Krisztina lámpái és a pezsgősüvegből készített gyertyatartó
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Hogy volt? … az eltelt tartalmas hónapok eseményei
készített ízesített vajkrémekkel a tízórait és az uzsonnát tettük
változatosabbá. A szülőkkel közösen gyümölcssalátát
készítettünk, amire őket is meghívtuk, együtt kóstoltuk az új
ízeket. A hetet a Föld Napja alkalmából tartott közös
rendezvény zárta, amelyet a Sportpályán tartottunk.
Miközben a gyerekek ügyességi állomásokon vettek részt, a
szülők együttes erővel főzték a bográcsokban a finom
ebédnek valót, amit végül szakértő zsűri bírált el.
A paprikás krumpli ebben az évben a Maci csoportnak
sikerült a legjobban, a második a Pumukli, harmadik pedig a
Nyuszi csoport lett.
Április 27-én „Bóbita” vers- és prózamondó verseny
gazdagította az óvodai programot. Középsős és
nagycsoportos gyerekek szerepeltek, itt is szakmai zsűri
döntött a helyezésekről. A középsősök közül helyezést értek
el: Kurucz Boglárka (Nyuszi cs.) és Szabó Fanni (Maci cs.)
harmadik, Nagy Dávid (Csiga cs.) és Lencsés Noémi (Nyuszi
cs.) második, Major Erika (Süni cs.) első lett.
Nagycsoportosok versenyén harmadik helyezést ért el Keserű
Zsolt (Katica cs.), második lett Szalay Fruzsina (Süni cs.) és
első díjat kapott Fehér Levente (Katica cs.). Örültünk a kiváló
szereplésüknek.
Az április hónapot májusfa állításával zártuk. A fiúk
meglepték a lányokat a színes szalagokkal díszített, és
felnőttek segítségével felállított májusfával, melyet ébredés
után boldogan mutattak meg a lányok is szüleiknek.
Az anyák napi készülődés már hetekkel ezelőtt elkezdődött.
Minden csoportban gondos kis kezek készítették az
anyukáknak, nagymamáknak az ajándékot, hisz május első
vasárnapján őket köszöntöttük. De ahogy már jeleztem,
időseinkről sem feledkeztünk meg, a Maci csoport látogatott
el az Otthonba, és bensőséges hangulatú műsort adott ebből
az alkalomból.
Május 6-án két csoport középső és nagycsoportos gyerekei
kezdték meg a pesti kirándulást. Idén az Állatkertbe, és a
Cirkuszba látogattunk. Mindkét óvoda gyermekei
folyamatosan beosztva mentek kirándulni, élményekkel
gazdagon érkeztünk haza minden alkalommal. A kicsik
Őcsénybe vonatoztak.
Az IPR pályázat lehetőséget adott arra, hogy Óbányára is
elvihettük gyerekeinket.
Lassan itt az év vége, ilyenkor a tanító nénik is ellátogatnak a
csoportokba,
hogy
egy
kicsit
személyesen
is
megismerkedjenek a leendő elsősökkel, és ők is
bemutatkozhattak ballagó nagyjainknak.
Az óvoda minden dolgozója 17-én Zalakomáromba utazott
szakmai tapasztalatcserére, szintén az IPR keretén belül. Egy
korszerűen felépített, minden igényt kielégítő intézményt
látogattunk meg. Betekintést nyertünk a zalai óvoda életébe,
majd kötetlen beszélgetés formájában kaptunk választ
kérdéseinkre. Kicsit irigykedve néztük az óvodát és annak
környezetét, de bízunk benne, hogy belátható időn belül mi is
hasonlóan felszerelt, modern intézményben nevelhetjük
gyermekeinket.
Leendő elsőseink az iskolában töltöttek egy igazi tanórát.
Együtt dolgoztak, játszottak az elsősökkel, és büszkén
mutatták visszaérkezésük után a többieknek, mit is kaptak az
iskolában.

Az újságban megjelent legutóbbi beszámolómban sok
szeretettel hívtunk mindenkit a hagyományos jótékonysági
bálunkra.
Február utolsó hetét sok-sok éve ezzel a bállal zárjuk.
Örömmel számolok be arról, hogy a második legmagasabb
bevételt könyvelhettük el, ezzel is biztosítva óvodás
gyermekeink jövő évi kirándulását. Ezúton is szeretném
megköszönni MINDENKINEK, aki valamilyen formában
hozzájárult a bál sikeréhez.
Nemcsak a felnőttek múlatták közös tánccal az időt, a
gyerekek is vidám „Tavaszköszöntő” jelmezes felvonuláson
vehettek részt a következő szombaton. A „Tücsök Klub”
műsora színesítette a délutáni vidám együttlétet.
A telet jelképező kiszebábokat mindkét óvodában elégettük,
remélve, hogy minél hamarabb beköszönt a várva-várt jó idő.
Február 22-én konferencia előadás keretében tájékoztatást
kaptunk arról, milyen új változtatásokat kell megtennünk
ahhoz, hogy nevelési programunk a jövőben is megfeleljen az
újonnan kiírt elvárásoknak. Ennek átdolgozása jelenleg is
folyamatban van.
25-én „Cim-cim-cimbora” énekversenyt tartottunk, melyen
tehetséges nagycsoportos gyerekek vehettek részt. Mind a
meghívott szülőknek, mind a zsűri tagjainak, valamint a
gyermekközönségnek is igazi élményt jelentett a választott
énekek meghallgatása. A díjazottak: I. Fehér Levente (katica
csoport), II. Nyerges Rozália (egér csoport), III. Nyerges
Ramóna (maci csoport). Ezúton is gratulálunk nekik, büszkék
vagyunk rájuk. Április utolsó napja az ügyesség, sportolás
jegyében telt. Nagycsoportosaink, együtt az iskolásokkal,
közös versenyen vehettek részt a Sportcsarnokban. Többek
között labdagurításban, váltó versenyeken mérték össze
tudásukat. A kisebbek a lelátóról hangos szurkolással
bíztatták a pajtásaikat.
A húsvéti készülődést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
Bátáról hozzánk érkezett és mindkét óvodába ellátogatott
Lukács Józsefné (Bözsi néni) népművész, aki bemutatta a
hagyományos tojásfestést. Ízelítőt láthattunk munkáiból, és a
gyerekek maguk is kipróbálhatták, hogyan kell az írókát
használni. Az igazi meglepetést április első napja tartogatta,
amikor a Húsvétot ünnepeltük közösen. Ajándékot kapott
mindenki, Frederico bohóc műsorral kedveskedett a
gyerekeknek, de nem maradt el a hagyományos locsolkodás
sem. Egy kislány és óvó néni sem hervadt el, jutott
mindenkinek bőven az illatos kölnikből, amiért cserébe finom
édességgel kínáltuk a fiúkat.
Óvodai ünnepi hagyományainkhoz tartozik, hogy a
községünkben élő időseket is felkeressük a jeles napokon az
Idősek Otthonában, és őket is köszöntjük apró ajándékkal,
énekkel, verssel. Az Egér Csoport kedveskedett most, és
örvendeztette meg kis műsorával az ott lévőket.
A szünet utánra is maradt dolgunk bőven.
Április 19-én kezdődött az „Egészség Hét”, melynek
keretében a gyerekek és szüleik előadást hallgathattak meg
Erzsi és Ági védő néniktől arról, mit kell tennünk annak
érdekében, hogy egészségesek legyünk, mit együnk, hogyan
védjük meg magunkat a betegségektől. Az óvó nénik az
egészséges táplálkozásra hívták fel a figyelmet.
Lehetőségünk nyílt az IPR program pályázatán elnyert
összegből zöldségek, gyümölcsök vásárlására. Az általunk
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(folytatás az előző oldalról)
26-án tehetséges, matematika iránt érdeklődő gyermekeink
vehettek részt házi versenyen, melynek eredményhirdetése a
Gyerek Nap egyik kiemelkedő eseménye volt. Harmadik lett
Keserű Noémi (Katica cs.), második Váczi Vivienn, első Bali
Gergő, mindketten Pumukli csoportosok.
Az eseménydús napra a szülőket is meghívtuk, sokan
eljöttek, együtt ügyeskedtek a csoportjukkal, segítettek az
óvó néniknek. Érdekes állomások várták a gyerekeket, ahol
saját maguk is készíthettek ajándékokat, a légvár
mindenkinek kedvence volt. Ebéd után Frederico

szórakoztatta a gyerekeket, végül közös fagyi evéssel zártuk a
tartalmas napot.
A búcsúzás mindig szomorú, így lesz ez június 5-én is,
amikor a nagycsoportosok ballagását tartjuk. Vége lesz a
gondtalan ovis életnek, kezdődik szeptembertől az iskola.
Útravalóul ezúton is sikeres iskolai éveket kívánok nekik.
Kollégáimnak pedig a közelgő nyári szabadságok napjaira
kellemes pihenést, jó időt, hogy augusztus végén újult erővel
kezdhessünk egy hasonlóan tartalmas évet.
Schmidné Keserű Erzsébet tagóvoda vezető

ESEMÉNYEK - KÉPEKBEN
2010. márci us 26-án: színház a művelődési házban

Gyerekeknek: A három szabólegény

Felnőtteknek: Vásári komédiák
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Családi nap a művelődési házban
Délelőtt 10 óra után érkeztek a faddi művelődési házba a
nevelőcsaládok, itt Buci bohóc fogadta fergeteges műsorával
a kicsiket és nagyokat. A gyerekeket a táncos, éneklős
feladatok mellett kézműves foglalkozások, arcfestés,
lufihajtogatás kötötték le. A felnőtteket és a 14 év feletti
fiatalokat egy órában külön teremben egy rendőr és egy
fiatalkorúak pártfogója tájékoztatta érdekes dolgokról,
aktualitásokról. Délben egyik nevelőszülőpárunk – Bán János
Györgyné és Láng Attila – jóvoltából 45 kilónyi csülökből és
combból készített finom pörkölt várta a résztvevőket. A
desszert több doboznyi friss péksütemény volt, amivel a
paksi Réti pékség kedveskedett. Sok nevelőszülő süteményt
is hozott, Bakné Tibai Éva nevelőszülőnk nagy mennyiségű
almát ajánlott fel, amit mindenki örömmel fogyasztott. A
jóllakott résztvevők izgatottan várták a tombolasorsolást. A
szponzorok jóvoltából több száz tombolatárgy talált gazdára.
A nevelőszülők közül is többen ajánlottak fel értékes
ajándéktárgyakat (virágdíszek, saját készítésű szék, torta,
gyerekjátékok, agyagedény).
A közös játék, beszélgetés közelebb hozta egymáshoz a
gyerekeket és felnőtteket egyaránt, és mindenki várja a
következő rendezvényünket, amit remélhetőleg jó időben,
szabadtéren tudunk majd megtartani!
Támogatóinknak köszönet:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Atompillér Kft. Paks, OTP
Nyrt. tolnai fiókja, Réti Pékség Paks, BUCSIN Kft. Fadd,
Nagyváradi pékség Tolna, Tantos Csaba zöldség-gyümölcs
Tolna, Dunarét Kft. Fadd, Játéksarok Tolna, Ajándékkuckó
Tolna, Allois Dallmayer Kft. Tolna,és paksi pénzintézetek
valamint paksi, nagydorogi, sárszentlőrinci vállalkozók, akik
számtalan tombolatárgyat ajánlottak fel.
Köszönjük Kovácsné Terikének, hogy szabadnapját
feláldozta azért, hogy biztosítsa a rendezvényünk sikerét;
Hostyánszkiné Gilián Erzsébetnek és családjának az egész
napos önzetlen segítséget; a Gyermekvédelmi Igazgatóság
munkatársainak, kollégáinknak a kézműves foglalkozásokhoz
nyújtott segítséget és egész napos támogatást.
Rujder Klára
Békésiné Hermesz Éva
Antusné Kiss Csilla
Horváthné Kosán Szilvia
a Gyermekvédelmi Igazgatóság munkatársai

2010. május 15-én, szombaton hagyományőrző jelleggel,
harmadik alkalommal rendeztük meg a Tolna és Paks
környékén élő nevelőcsaládok családi napját. A
gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében élő, saját szüleik
törődését átmenetileg vagy tartósan nélkülöző gyerekek
nevelőszüleikkel egy gondtalan, szórakoztató napot tölthettek
el.
Az idei évben rendezvényünkre nem állt rendelkezésre
anyagi forrás, ezért szponzorokat, támogatókat kerestünk,
akik segítségével megvalósulhatott programunk.
Eredeti tervünket – a nagyszabású szabadtéri rendezvényt a
paksi ASE sportpályán – sajnos az esős időjárás
meghiúsította.
A faddi polgármester úr engedélyével, valamint a művelődési
ház dolgozóinak jóvoltából családi napunkat a helyi
művelődési házban tarthattuk meg. A rossz idő a gyerekek és
a felnőttek kedvét sem vette el, hiszen nagyon sokan, közel
130-an jöttek el.
A paksi Atomerőmű Zrt. autóbuszt küldött a gyerekekért,
nevelőszülőkért, akik reggel 9 órakor az Atomerőmű látogató
központjában kezdték a napot. Itt betekintést nyertek az
erőmű mindennapjaiba, kipróbálhattak érdekes műszereket,
emlékérmet csinálhattak.

Ha idén elmarad a nyár, akkor is lesz DOMBORI NYÁRI FESZTIVÁL!
Domboriban 2010. július 1-től július 5-ig!
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ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT,
BŐVÍTENI SZERETNE?
Akkor a SZÉP-ÚJ-LAK

K&K
EUROKOMFORT
Sport- Műszaki- Horgászcikk- és
Kisállat-eledel Kereskedés

Bt-re van szüksége!

Fadd, Széchenyi utca 21.
(volt fényképész sarok)
• Horgászbotok
• orsók
• etetőanyag
• szákok
• egyéb horgászkellékek
• kisállat-eledelek
• akvárium- és kerti tó kellékek
• egyéb műszaki cikkek

Családi házak építése,
bővítése, felújítása,
kerítések, térburkolatok, csempe és
aljzatburkolatok készítése igény szerint!
Gipszkarton rendszerek építését, hőszigetelő rendszerek készítését vállaljuk.
Ön helyett az anyagokat is beszerezzük!
Megbízható munkatársakkal állunk
rendelkezésére!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-12 és 13-17
szombaton 7-11 óráig
Bővülő választékkal, kedvező árakkal várjuk
a kedves vásárlókat!

Link Zoltán
Gerjen
Dózsa Gy. u. 5.
Tel.: 06/20-520-4387
Fadd, Váci utca 1. szám alatt
KONDITEREM
SZOLÁRIUM
Tel.: 06-30-378-7741

PUMUKLI BOLTOCSKA
FAGYIZÓ
KÁVÉZÓ

2010. JÚLIUS 9- ÉN

( PÉNTEKEN )

VÉRADÁS

Ugyanitt
TOTÓZÓ-LOTTÓZÓ
a hét minden napján
fél 8-tól 19 óráig!

FADDON A MŰVELŐDÉS I HÁZBAN!
AKI VÉRT AD, ÉLETET MENT!
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Tisztelt Faddi Lakosok!
A település környezetvédelmi programját az önkormányzat megbízásából az Öko-Eco
Környezetvédelmi Bt készíti.
A program készítéséről Önök már értesülhettek a február-márciusi környezetvédelmi kérdőívek
kitöltése során is.
Most egy fórumra hívjuk a település környezeti ügyei iránt érdeklődőket.
A fórum helye: Fadd, Művelődési Ház
Időpontja: 2010. június 9. 1600
00
30
Tervezett program: 16 -16
A program készítőinek tájékoztatója
1630-1730
Észrevételek, kérdések, javaslatok megbeszélése
Mindenkit szeretettel várunk:
Baka György Öko-Eco Bt. környezetvédelmi szakmérnök

DUMBÓ CSAL ÁDI NAPKÖZ I AL APÍT VÁNY
Végre itt a nyár!
Sok kis iskolás, óvodás kiált így fel örömmel a nyári hónapok közeledtével különösen most, hogy a Bartal
parkban ilyen csodálatos- több korosztálynak való- játszótér épült.
Alapítványunk a következő programokkal készül a nyárra.
A Családi Napköziben a nyári
hónapokra is – szünet nélkül és
változatlan
árakkal- biztosítjuk
mind az egész napos felügyeletet,
mind a hétfői és csütörtöki
játszóházas programunkat.
Iskolai, óvodai szünidőkben gyakran
problémát
jelent
a
dolgozó
szülőknek gyermekeik elhelyezése,
ezért a napközi keretein belül
lehetőséget biztosítunk – előzetes
bejelentkezés után- a néhány órás
felügyelettől
az
egész
napos
ellátásig.
A június közepétől augusztus végéig
minden szerdán 9-11-ig kézműves
foglalkozásokat tartunk az 5-10
éves korosztály számára.
Igény szerint szívesen indítunk
egyhetes „napközis tábort” július
hónapban, ahol reggeltől délutánig
főként kézműves foglakozásokkal és
közös játékokkal
tölthetik
el
hasznosan a szünidőt az ide látogató
gyermekek.
A szünidei programokra előzetes
bejelentkezés Szuprics Lászlóné
napközivezetőnél
a
következő
telefonszámokon: 06-30/552-0906
és 06-74/446-127
Várunk mindenkit szeretettel az
ingyenes községi gyermeknapon,
melyet alapítványunk harmadik éve
rendez meg.
Szuprics Lászlóné napközivezető
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SORSFORDÍT Ó-SORSFORMÁLÓ PRO GRAM

Sorsfordító, sorsformáló program Faddon
Sorsunkat fordíthatjuk, formálhatjuk, vagy eleve minden
elrendeltetett?
Az embernek spirituális gondolatai támadnak, hirtelen az élet
dolgairól kezd el filozofálgatni, hogy vajon mi is formálja,
jobbítja az életünket, mi az a kapaszkodó, ami esetleg új
távlatokat nyit ebben az önmagával is küszködő országban,
mi az, ami előre viheti az életünket, megvillanthatja
képességeinket, szolgálhatja a közösséget?
Hát igen…
Nagy gondolatok ezek!
Én, az örök optimista fajtából vagyok, aki változatlanul hisz a
teremtés- és alkotás örömében, magában az emberi
akarásban.
Csak meg kell látni a dolgokban az előrehaladás csíráját,
lehetőségét annak, hogy mindenből ki lehet hozni a legjobbat,
hogy kamatoztathatunk a közösség javára is!
2009 decemberében megszületett egy megállapodás,
miszerint Fadd részt kíván venni az FVM Dunántúli Agrárszakképző Központ által szervezett és támogatott Sorsfordító
programban, ahol 20 fő regisztrált munkanélküli álláskeresőt
visszaterel a munka világába és némi időre az iskolapadba.
A Csapó Dániel Középiskola által összeállított tanterv
alapján, elméleti és gyakorlati képzés keretein belül az
oktatók megtanítják a zöldség és gyümölcstermesztés
alapfokú rejtelmeit.
Felelevenítünk olyan dolgokat, amit 20 éve szinte minden
vidéki embernek kötelező volt tudnia, hiszen a falusi létforma
gyökereit képezték az alapfokú kertészeti, szőlészeti,
gyümölcsészeti és egyéb a földhöz kötődő ismeretek.
Ismét megtanulhatnak olyan dolgokat, amit az eltelt 20 év
kiölt a vidéki emberből, igen kiölt, mert ma könnyebb
megvenni a méreg drága vegyszerrel átitatott mirelit
terméket, mint megtermelni a kertünkben. A program fő célja
a gyakorlati tudás elsajátítása, a program 90 százalékban
gyakorlatból áll.
Sajnos felnőtt egy generáció, aki kapát sem fogott a kezébe!
ÉRTÉKELIK, TISZTELIK ezt a munkát?
Ez most nem divat, a kertben virít a parlagfű és a vaddohány.
Virít, hiszen az allergiásoknak fontos a pollen utánpótlás és
persze a multi is meg kell, hogy éljen az általa forgalmazott,
Magyar, földet túrogató gazda kezét nem érintő termékekből.
Faddon egy csoport úgy döntött - gazdák, önkormányzat, a
fanatikus kertészek - hogy élnek a lehetőséggel és
csatlakoznak az ötletadóhoz és belevágnak a programba, 20
főt átképeznek / kiképeznek / felkarolnak.
A kiválasztás több fordulós volt. Sikerült egy színes,
változatos, különböző életkorú csoportot kiválogatni.
Férfiak, nők vegyesen. Huszonévesek az ötvenesekkel.
Romák a magyarokkal.
És kérem, sikerült valami jót összehozni! Igen.
Hitetlenek, akik nem hittetek bennünk, mégis sikerült!
A csoport tagjai jól veszik az akadályokat, kezdünk igazi
közösségé formálódni.
A 2 hektáros zöldségeskertben töltik a gyakorlatuk
legnagyobb részét, ahol az iskola konyhájára termelik a
salátát,
spenótot,
borsót,
babot,
vöröshagymát,
csemegekukoricát, sárgarépát, paszternákot, tököt, cukkínit,
száraz-, fejtett- és zöldbabot, fokhagymát.

Szépen és tisztességesen végzik a munkájukat, nagyon
büszke / büszkék vagyunk rájuk!
Persze nincs minden kolbászból, de van akarás és megfelelő
hozzáállás, ami elengedhetetlen a haladáshoz, fejlődéshez.
Bizonyítani, csakis a tisztességes munkával lehet. Ez a fő
célja a csoport tagjainak.
És igen, borzasztó büszkék vagyunk arra, hogy az 500 fős
konyhára ismét vegyszermentes, hazai, a Faddi emberek által
előállított termékből főzhetnek majd a szakácsok.
Büszkék vagyunk arra, hogy új hűtőtárolót létesít az
önkormányzat, ahova betárolhatunk téli mirelitet. Rengeteget
spórolunk, és egészségesen etetünk.
Az emberek megtanulhatják a magok felismerését, vetésforgó
alkalmazását, a vetések idejét.
Alapfokú ismereteket szerezhetnek a gyümölcsösök
telepítéséről, a metszés fortélyairól.
Ismereteket kapnak a munkavédelem fontosságáról, a
munkavállaló jogait és kötelességeit is érinti a program.
A program alapvetően arra törekszik, hogy a helyi
igényekhez igazodjon, ahol a csoport tagjainak
utófoglalkoztatása is megoldható legyen, ahol egy jobb
minőségű
munkavállalói
kultúra
alakulhasson
ki.
Hatékonyabb
és
gazdaságosabb
munkavégzés,
munkaszervezés alapjainak letétele is cél, ahol a fajlagos
költségeket is szem előtt tartjuk.
A munka / gyakorlati időt munkával töltjük!
A vizsgák 2011. januárjában lesznek. Vizsga után a
programban résztvevők számára az önkormányzat biztosít
munkát.
Amennyiben a csoport tagjainak a hozzáállása változatlan
marad, ki tudok tanítani és összekovácsolni egy olyan gárdát,
aki viheti tovább a zöldségeskert művelését és termelhet a
konyhára.
Talán néhány ember szorgalma felkelti a gazdák figyelmét, és
szívesen alkalmazzák őket a jövőben.
A program faddi résztvevőiről néhány információ. A csoport
elméleti
képzéséről
Kovácsné
Hostyánszki
Teréz
agrármérnök gondoskodik. A munkavállalói ismereteket
Herczig Gáborné jegyző oktatja.
A gyakorlatot oktatja, irányítja és szervezi a munkákat Benis
Brigitta kertész – Parcsonykert Kft.
Az oktatók a Palánki Csapó Dániel Mezőgazdasági iskolával
állnak szerződéses viszonyban.
A gyakorlati helyeket biztosító gazdák:
Venyige Szövetkezet, Bényi András – szamóca, bodza.
Mocsán Zoltán – fűszerpaprika.
Dunarét Kft., Molnár József, Petrovics Zoltán – Gyümigyümölcsfeldolgozás, gyümölcstermesztés.
Bényi Sándorné - csemetekert.
Fadd Önkormányzat – 2 ha, zöldséges konyhakert.
Külön köszönet az Öreg utcai kert tulajdonosoknak, akik
önzetlenül, térítésmentesen biztosították / odaadták kertjeiket,
hogy művelhessük, használhassuk.
Az Isten áldja meg érte Őket!
Köszönet azoknak, akik segítik a munkámat és köszönet a
csoportom tagjainak, akik helyt állnak és tisztességesen
végzik a feladatukat.
2010. májusa, amikor Orbán leszállt a kemencéről.
Benis Brigitta gyakorlati oktató
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KÖZHASZNÚ JELENTÉS
a Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület tevékenységéről

A Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület tevékenységét az Alapszabály a következőkben tartalmazza:
- a tűzesetek megelőzése érdekében a lakosság körében ismeretterjesztő tevékenységet folytat, tagjai által feltárt, tűzvédelmi
jogszabályokba ütköző körülményeket, magatartásokat és eseményeket az intézkedésre hatáskörrel rendelkező települési jegyzőnek
és/vagy hivatásos tűzoltóságnak jelzi,
- tűzeseteknél a tűzoltóság tűzoltásvezetőjének iránymutatása szerint részt vesz az oltási és mentési munkákban,
- természeti csapás, baleset, káreset vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során a rendelkezésre álló eszközökkel
részt vesz az elsődleges beavatkozói tevékenységben,
Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket kívánja folytatni:
helyi tűzvédelmi, tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása, továbbá az alapszabályban meghatározott
tevékenységek végzése.
Pályázati támogatás: 530.000 Ft
Számviteli beszámoló
Egyéb bevétel: 187.300 Ft
MÉRLEG
adatok eFt-ban.
KIADÁS
Tárgyi eszköz: 562.176 Ft
A Befektetett eszközök:
631
Anyag költség: 218.585 Ft
B Forgóeszközök
1720
Anyag jellegű szolgáltatás: 62.400 Ft
IV Pénzeszközök:
1720
Tagdíj, nevezési díj: 30.000 Ft
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
2351
Egyéb költség: 70.785 Ft
C Saját tőke:
2351
Egyéb kiadás: 13.140 Ft
IV Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
214
Pénzügyi eredmény: 406.000Ft
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:
2351
Bankszámla egyenleg 2009.12.31-én: 1.247.731 Ft
EREDMÉNYLEVEZETÉS
Pénztár egyenleg: 472.316 Ft
adatok eFt-ban
Nyitó pénzkészlet: 1.536.552 Ft
A végleges bevételek, elszámolt bevételek
1276
Eszközök=Források összesen: 1.720.047 Ft
I Pénzügyileg rendezett bevételek
1276
c) cél szerinti juttatások kimutatása:
B Végeleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások
870
2009. évben cél szerinti juttatások kifizetésére, fogadására nem
III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
870
került sor.
C Tárgyévi pénzügyi eredmény
406
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
E Adózás előtti eredmény
214
pénzalaptól, a települési önkormányzatok társulásától és
H Tárgyévi eredmény
214
mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
b) költségvetési támogatás felhasználása
2009. évben Fadd Nagyközség Önkormányzatától 350.000 Ft
Az FNTE 2009. évben költségvetési támogatásban nem
támogatást kapott az FNTE, melynek felhasználása 2009.
részesült.
évben megtörtént.
c) vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
f) az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
BEVÉTEL
értéke, illetve összege:
2009. évi tagdíj befizetések összege: 56.100 Ft
A vezetőség tagjai tevékenységüket társadalmi feladatként,
Önkormányzati támogatás: 350.000 Ft
önkéntesen, térítés nélkül látják el.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Az egyesület tagjai valamennyien magánszemélyek.
Az egyesület tagjai közül résztvevők elősegítették a Dombóváron 2009. májusában megrendezésre került Önkéntes Tűzoltó verseny
sikerességét, melyen három csapatot indítottunk. Két csapatunk második helyezést, egy csapat harmadik helyezést ért el.
Ápoltuk a testvértelepülés Gyergyóalfaluval kialakított jó kapcsolatot, melynek érdekében az egyesület tagjai közül kilenc fő utazott
ki az októberben megrendezett őszi falunapi rendezvényre. (A képen a faddi és az alfalvi tűzoltók a főzőversenyen.)
A fentieken kívül részt vettünk még a Megyei Tűzoltó Szövetség által Bonyhádon megrendezett Flórián napi ünnepségen.
A 2009.augusztus 20-án megrendezésre került falunapi rendezvényen is részt vettünk, két tűzoltó társunk benevezett a főzőversenyre is.
A jelentést a 2010. május hóban rendezett közgyűlés elé terjesztettük megtárgyalásra és jóváhagyásra.
Katz Lajos, az egyesület elnöke
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HIRDETÉSEK

GÉPI FÖLDMUNKÁK
ÉPÜLETGÉPÉSZEKNEK
KEDVEZMÉNY!

Alapásás
Víz- és csatornafektetés
Kanálméret: 30 és 60 cm széles
Betontörés

Gubatovics Gyula
Tel.: 06-30-543-79-00
vagy 06-74-447-160

FIGYELEM!
FITT ÖN?

ÚJABB

SZOLGÁLTATÁSOKKAL

Kondíció felmérést végzünk 60-70 éves
korosztályban, férfiak és nők között
2010. június 18-án délután 1400-1700
között a Művelődési Ház
nagytermében.

VÁRJA ÖNT AZ

ÉVI

KO Z M ETIKA !

A felmérés magyar-osztrák tanulmány
alapján történik egyszerű gyakorlatok
elvégzésével.
Pl: 6 perces gyaloglás, labdagyakorlat
stb. közben vérnyomás-pulzus mérés.
Az adatok összesítése után derül ki,
hogy az azonos korú osztrák lakosság
illetve magyar lakosság
teljesítőképessége jobb-e?
Jelentkezni lehet:
dr. Mosonyi Erzsébet rendelőjében
2010. június 02-től minden délelőtt
személyesen vagy telefonon,
a 447-523-as számon.
Bármilyen betegség miatt gyógyszert
szedők is jelentkezhetnek!
dr. Mosonyi Erzsébet

FADD, Mátyás király u. 65.
Tel: 30/4746001
PEDIKŰR,
MANIKŰR,
MŰKÖRÖMÉPÍTÉS

FÜLLYUKASZTÁS

KEZELÉSEK, GYANTÁZÁS
FESTÉSEK,SMINKEK STB.
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FELHÍVÁS
kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi
választópolgárok száma a választás kitűzésének napján
eléri a 30 főt.
Jelöltállítás
Jelöltet csak olyan - az egyesülési jogról szóló törvény
szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú társadalmi
szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelőző
legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott
kisebbség képviselete.
Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít
lehetőséget.
Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói
jegyzékben
szereplő
választópolgár
lehet.
A
választópolgár - lakóhelyétől függetlenül - bármely
településen jelölhető. A lakóhelytől eltérő településen
jelöltként történő nyilvántartásba vételnek nem akadálya,
ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor települési kisebbségi
önkormányzati választás kitűzésére.
A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
- vállalja az adott kisebbség képviseletét,
- ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét,
- ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és
hagyományait,
- korábban volt-e más kisebbség kisebbségi
önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője.
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.
Szavazás
A szavazásra településenként e célra létrehozott, önálló
szavazókörben (szavazókörökben) kerül sor, melynek
címéről és a szavazás időpontjáról a jegyző értesítőt küld.
A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje
feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. A települési
kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 5 tagú, ezért
szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. Képviselők a legtöbb
szavazatot kapott jelöltek lesznek.
Személyes és különleges adatok kezelése a kisebbségi
választáson
A választás során a személyes és különleges adatok
kezelése mindvégig az adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelő módon történik. A törvény meghatározza az
adatkezelés célját és az adatkezelők körét is. Ennek
megfelelően a kisebbségi választói jegyzék - a számadatok
kivételével nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a
választási bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak
végrehajtása érdekében.
A kisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének
jogerőssé
válását
követően
haladéktalanul
megsemmisítésre kerül.
Területi és országos kisebbségi önkormányzatok
Amennyiben az adott kisebbség megfelelő számú
települési kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, 2011
márciusában a kisebbség területi és országos
önkormányzatot hozhat létre. A területi és országos
önkormányzatot a települési kisebbségi önkormányzati
képviselők (elektorok) választják.
Helyi Választási Iroda
7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.

Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög,
horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010
őszén ismét lehetősége lesz részt venni a helyi
önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra
kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson.
Kisebbségi választójogának gyakorlásához összefoglaltuk
a legfontosabb tudnivalókat, melyek az alábbiak.
Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek települési
önkormányzati képviselőinek választásán
A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a
polgár szavazhat, aki
- a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a
kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,
- 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar
állampolgár,
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választójoggal rendelkezik,
- szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.
Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként
indulni kívánó személynek is.
A kisebbségi választói jegyzék
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 2010.
július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti
település
jegyzőjétől
a
mellékelt
kérelemnyomtatványon. Kérelmét a Polgármesteri
Hivatal (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) titkárságán
található gyűjtőládába dobhatja be, vagy levél útján
juttathatja el a jegyzőhöz. (A levélnek július 15-ig meg
kell érkeznie.)
A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói
jegyzékére kérheti, ellenkező esetben valamennyi kérelme
érvénytelen.
A jegyző július 15-ig dönt a kérelmező kisebbségi
választói jegyzékbe vételéről.
Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti,
továbbá magyar állampolgársággal, és a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az adott
kisebbség választói jegyzékébe.
A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos
jogorvoslat
Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a jegyző
megtagadja, erről Önt haladéktalanul értesíti. A kisebbségi
választói jegyzékbe vételt megtagadó döntés ellen a
határozat kézhezvételét követő 3 napon belül nyújthat be
kifogást a határozatot hozó jegyzőhöz. Amennyiben a
jegyző helyt ad a kifogásnak, módosítja a kisebbségi
választói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt, azt a
beérkezését követő napon automatikusan megküldi a helyi
bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi Kerületi
Bíróságnak.
A választás kitűzése
A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a
helyi választási bizottság, ha a településen az adott
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Kedves Faddi
Labdarúgás Kedvelők!
Igen hosszú szünet után ismét
beszámolhatok a faddi fociról. Két év
után, amely a pálya játékfelületének
felújításával telt el, újra hazai
környezetben,
saját
pályánkon
játszhatjuk mérkőzéseinket. Minden
különleges
pályaavató
nélkül,
észrevétlenül tértünk vissza. Ezúton is
köszönetemet fejezem ki mindenkinek,
aki
hozzájárult
ahhoz,
hogy
nagyságrendekkel
jobb
minőségű
játéktéren szerepelhessünk a megye
labdarúgásában.
A
2009-2010-es
bajnokságban
csapatunk a megyei II. osztály keleti
csoportjában kapott lehetőséget a
megmérettetésre. A bajnokság tavaszi
fordulói 2010. márc. 21-én kezdődtek.
Felnőtt és ifjúsági csapatunk közösen
egy igen kemény több mint két hónapos
alapozó edzésidőszakon vett részt.
Az
edzéslátogatottság lényegében
megfelelő volt mindkét alakulat
részéről. A felnőttek 6 edzőmérkőzést
játszottak, ahol a játék gyakorlása volt a
fő cél. Ifjúsági egyesületünknek is
sikerült 1-2 mérkőzést lekötni, és
lejátszani. A bajnokság tavaszi szezonja
márc. 21-én kezdődött, idegenben, ahol
gól nélküli döntetlent játszottunk

Bonyhád-Börzsönyben. Ezt követően
márc. 27-én játszottunk két év után
ismét hazai környezetben a faddi
sportpályán. Ezt kellőképpen meg is
ünnepeltük, hiszen a bajnokesélyes
Mórágy együttesét vertük 2:0-ra.
Az ezután következő mérkőzéseken a
mai időpontig még nyolc bajnoki
találkozót játszottunk, és büszkén
írhatom le, hogy vereség nélkül. Ilyen
sorozatot
már
régen
produkált
csapatunk.
Köszönet
illeti
ezért
gárdánk
valamennyi játékosát: azokat, akik
végig kitartottak a település labdarúgó
csapatában a legnehezebb időkben is;
és az újonnan érkezőket, akik szintén a
hasznára váltak csapatunknak. A „régi
harcosok”: Fehér Károly, aki mindkét
fronton folyamatosan helyt állt, ifiben,
felnőttben egyaránt; Udovisics Gábor,
Szalai Attila, Vajda András, Muskovics
Lőrinc, Papp János, Szabó Krisztián,
Knittel Norbert, Kékesi Zsolt, Orsós
Márton. Az újoncok pedig a
következők: Tóth Miklós, Horváth
Gábor, Fauszt László, Pesti Zoltán,
Nagy Zsolt, Vida Tamás, Szalai Ákos,
Gerendai Gábor. Név szerint nekik
köszönhetjük ezt az idáig remek
szereplésünket.
Szeretném
hangsúlyozni, hogy a további sikeres

helytállásért valamennyiükre szüksége
van a csapatunknak.
Jelenleg a bajnokság 24. fordulójánál
járunk, és 13 győzelemmel, 5
döntetlennel, 5 vereséggel: 44 ponttal.
69-34-es gólaránnyal, +35 gólos
gólkülönbséggel a képzeletbeli dobogó
közelében, vagy alsó fokán tanyázunk.
Bízva a hátralévő fordulók sikerében,
teljesíteni tudjuk kitűzött céljainkat,
azaz az első hatba való bekerülést.
Amennyiben ezt túlteljesítjük, úgy
örömünk még teljesebb lesz. Ifjúsági
csapatunk
fiatalokkal
kiegészülve
derekasan helyt állt az U-19-es
bajnokságban. Ők jelenleg a 8. helyen
állnak, és egy jó hajrát produkálva
szintén az első hatba kerülhetnek.
Örvendetes az a tény, hogy ebben a
szezonban nem volt létszámhiányos
mérkőzésünk.
Köszönjük
ifjúsági
csapatunk tagjainak is a tisztes
helytállást.

Ezúton is felhívom a foci kedvelők
figyelmét, hogy hazatértünk, és a
hazai
bajnoki
mérkőzéseinket
Faddon játsszuk.
Kérem őket, hogy sportszerű
szurkolással segítsék csapatunkat a
további sikeres szereplés érdekében.
Gerendai Ferenc

Az első három helyezett részesült díjazásban, de minden
versenyzőt az eredményhirdetéskor ajándékcsomaggal
leptünk meg. A verseny jó hangulatban telt, és finom ebéddel
zárult.
Kedvezőtlen időjárás miatt a májusra tervezett pontytelepítést
(30 mázsa) előre láthatóan június első hetében fogjuk tudni
megvalósítani.
Tudomásunk szerint nagyon sok horgászunk szép eredményt
ért el ebben az évben is a pontyfogás terén.
További eredményes horgászatot kíván mindenkinek a
horgászegyesület vezetősége.
Rábóczki József titkár

Horgászhírek
A Faddi Sporthorgász Egyesület 2010. május 22-én (7.0011.00 közötti időszakban) tartotta meg az idei egyesületi
versenyét a Volent-öböl környékén (partról és csónakból).
26 fő nevezett be, ebből 13 személy fogott halat.
Helyezés
Név
Fogott hal
VI.
Tóth János
1040 gr
V.
Németh István
1150 gr
IV.
Eigner Sándor
1200 gr
III.
Spanicsek Attila
1800 gr
II.
Gubatovics Gyula
3340 gr
I.
Acsádi Sándor
3660 gr

Nyílt levél Fülöp János Polgármester Úrhoz!
Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönetemet szeretném kifejezni Önnek és munkatársainak azért a segítőkész munkáért, amit annak érdekében
végeztek, hogy március 11-én meg tudjuk rendezni a teremgyeplabda diákolimpia országos döntőjét.
Mivel sok csapat jelentkezett, ezért a gerjeni csarnok kicsi lett volna osztott pálya építéséhez. Ön azonnal támogatta
kérésemet. Márkus Magdolna pedig a szervezésben nyújtott komoly segítséget. Meg kell említenem a takarítónők
és karbantartók lelkiismeretes munkáját, akik a napi eseményt jó szándékkal végig dolgozták.
Hálás köszönet érte! Látszik az Önök hozzáállásán, hogy az iskolatársulást elfogadják, pozitívan állnak hozzá!
Remélem ez az elkövetkezendő időben is tovább folytatódik!
Igyekszünk munkánkkal bizonyítani, érdemesek vagyunk az Önök jóindulatára.
Magó Zsuzsa gerjeni testnevelő
(2010. április 4.)
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FADDI RO MA KISEBBSÉG I ÖNKO RMÁNYZ AT
Úgy dönt a képviselő testület, hogy a bál rendezési jogát,
kiadja vállalkozó szellemű személynek.
9 bek
Megrendezésre kerülő csatkai búcsúnapon közösen a FRKÖ
és a FRE részt vesznek – igény szerint.
A FRKÖ a 2010-as munkatervét szöveges kiegészítését (II.),
havi lebontásban, annak tartalmi pontjait egységes
szerkezetben, határozatban fogadja el. 2010. január 01-től
december 31-ig.
Részletes, de változtatható illetve bővíthető programjaink
havi lebontásban:
Február: az 1-es számú testületi ülés
Napirendek: A 2009 év költségvetés értékelés (zárás) 2010 év
költségvetés elfogadása.
2010 munkatervek elfogadása.
Részt veszünk a falu programjaiban. Óvoda jótékonysági
bálját anyagilag támogatjuk 5000 Ft-tal. Az alsós iskola
farsangi rendezvényét, valamint az óvoda farsangi
rendezvényét 5000-5000 Ft értékben szponzoráljuk.
Március: a 2-es számú testületi ülés
Részt veszünk a falu közéleti programjaiban, szervezett
formában. Megemlékezünk a Nemzetközi Nőnapról (szűk
keretek között).
Április:
Részt veszünk a falu közéleti programjaiban
Május: a 3-es számú testületi ülés
Napirendek, melynek főbb pontja: képviselői munka
beszámolók
az
elmúlt
negyedév
eredményeiről,
eseményeiről, első negyedévi pénzügyi beszámoló.
Megrendezésre kerülő múlti kulturális hét tárgyalása.
A csatkai búcsún való részvétel előzetes felmérés eredménye.
Megrendezésre kerül a helyi általános iskolában, és óvodában
a gyermeknap, melyet anyagilag támogatunk.
Részt veszünk a falu közéleti programjaiban.
Június: a 4-es számú testületi ülés
Megrendezésre kerül a helyi általános iskolában a roma
multikulturális hét. Elképzeléseinket egyeztetjük az általános
iskola vezetőségével és tanáraival. Az iskolai évzárón
jutalmazni szeretnénk a jól tanuló, valamint a félévi
eredményéhez képest javuló roma tanulókat. Részt veszünk a
falu közéletében és programjaiban.
Július: az 5-ös számú testületi ülés - Lakossági
közmeghallgatás
Részt veszünk a falu közéletében és programjaiban.
Nyári szünet
Augusztus: a 6-os számú testületi ülés
Részt veszünk a falu közéleti programjaiban. A faddi
falunapon a kisebbségi önkormányzat a Faddi Roma
Egyesülettel együtt kulturális rendezvényeken részt kíván
venni.
Szeptember: 7-es számú testületi ülésünket
Melynek főbb napirendi pontja: második negyedévi pénzügyi
beszámoló
Részt veszünk a falu közéleti programjaiban: Templom
napja, szüreti nap.
Szervezett formában a kisebbségi önkormányzat megszervezi
a csatkai búcsún való részvételt.
Október: Alakuló ülés Az 1-es számú testületi ülés
Részt kívánunk venni a falu közéleti programjaiban.
Szervezett formában, lehetőségekhez mérten megemlékezünk
október 23-ról.
(folytatás a köv. oldalon)

Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat-2010. évi
munkaterve (előirányzott programok)
Kötelező évi négy alkalommal rendes testületi ülések.
1, Február 9-én
2, Március 25-én
3, Május 20-án
4, Június 10-én
5, Július-1-jén Lakossági közmeghallgatás
6, Augusztus-12-én
7, Szeptember 23-án
Október: Alakuló ülés 1-es számú testületi ülés
November: 2-es számú testületi ülés
December: 3-as számú testületi ülés
1 bek
Idei évben szeretnénk bevezetni az esélyegyenlőség keretén
belül egy új szolgáltatást, elsősorban roma emberek és
természetesen a nem romák számára, hogy adminisztrációs,
tanácsadásban segítségnyújtást adunk. A FRKÖ ez évben
továbbra is fent tartja a kisebbségek számára (roma) a
képviseletek
ellátását.
A
fentiek
biztosításához
kezdeményezzük az Út a munkához program keretén belül,
közcélú foglalkoztatáson keresztül egy fő irodai munkára
való alkalmazását.
2 bek
Ebben az évben elsődleges főbb feladataink keresni országos,
megyei (regionális), a faddi civil szerevezettekkel, valamint a
helyi települési önkormányzattal a közös kapcsolatokat
kapcsolatok kiépítését.
3 bek
A faddi közéletben közvetve és közvetlenül részt venni a falu
életében programjaiban. Folyamatosan figyeljük a megjelenő
pályázatokat és az esetleges lehetőségeket, alkalmakat
megpályázni.
A kisebbségi önkormányzat képviselői továbbképzéseken
vesznek részt.
4 bek
A FRKÖ és a FRE együttműködési megállapodás keretében
közösen létrehozzák a működéshez szükséges feltételeket, a
roma szakkör-csoportra. Ebben benne foglaltatna a helyi
Gárdonyi Géza Általános Iskolában működő Romológia
szakkörök egyesítésére.
5 bek
A FRKÖ közösen a Gárdonyi Géza Általános iskolában
megrendezésre kerül a multi kulturális hét.
6 bek
A FRKÖ kezdeményezi a helyi Gárdonyi Géza Óvoda és
Általános Iskolában rajzpályázat kiírását, amelyen részt vesz
az iskola minden diákja, valamint az óvoda középsős, és
nagycsoportos gyermekei. Ehhez szükséges anyagi
feltételeket saját erőből, ill. más szervezetektől is várunk
segítséget.
7 bek
A FRKÖ szeretné megrendezni a roma gyermekek számára
mikulás, karácsonyi ünnepséget. Ennek feltételeit év közben
felmerülő további költségvetési átcsoportosításoktól tesszük
függővé.
8 bek
A FRKÖ tartana roma bált. Tekintettel arra, hogy a
kisebbségi képviselő testületnek e pontban nem rendelkeznek
gyakorlattal, tapasztalattal, megfelelő rálátással, valamint
anyagi kondíciókkal.
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(folytatás az előző oldalról)
November: megtartjuk a soron következő 2-es számú
testületi ülésünket.
Főbb pontjai: harmadik negyedévi pénzügyi beszámoló.
Részt kívánunk venni a falu közéleti programjaiban
December: megtartjuk 3-as számú rendes testületi
ülésünket
Részt veszünk a falu közéleti programjaiban.

Mikulásnap,
megtartása.

kisebbség

napja,

karácsonyi

ünnepségek

A fenti havi programokat évközben bővíthetjük az esetleges
felmerülő igények alapján. Javaslom, az eddig ismertetett
anyag elfogadását.
Bolgár Sándor elnök
Fadd, 2010. február 09.

„Sárga mellényesek” - Faddért dolgozunk
A községünkön, aki átutazik, észrevette már, hogy milyen pozitív változáson ment át a település. Ezt lehet hallani a buszon is,
de az itt élő emberek is megjegyzik. Tisztábbak az utcák, a parkok gondozottak, virágokkal és bokrokkal tele van ültetve.
Rendszeresen van vágva a fű, és az árok partján sem magasodik a gaz. A vízelvezető árkokat is rendszeresen karbantartják.
Vagy az elmúlt télen is a településünk központjában, közterületeken, a temetőben tisztították az utakat a hótól, illetve jégtől
mentesítették a járdákat, nádat vágtak.
A leglátványosabb munkájuk a Bartal kert felújítása.
Ezeket a munkákat a ,,sárga mellényesek”, hivatalos nyelven a közcélú dolgozók végezték el. Ha hideg volt, vagy rekkenő nyári
meleg, ők akkor is kint voltak az utcákon.
A tartós munkanélküliek valami oknál fogva nem tudnak elhelyezkedni. Tévhit az, hogy csak a segélyre várnak, sokan közülük
is dolgozni szeretnének. Az ,,Út a munkához” program az ő számukra egy lehetőség, hogy dolgozzanak, hogy aktívan részt
vehessenek a munkaerőpiacon. Akik ebbe a programba bekerültek, ők végzik a közmunkát. A közcélúak nem csak az utcákon
és az utakon veszik ki a részüket a munkából, hanem az óvodában és az iskolában is, ahol a gyerekekre felügyelnek, az utcán
kísérik őket egyik épületből a másikba, a konyhai munkából, az önkormányzat művelésben lévő területein
élelmiszertermesztésből, segítenek a rendezvények helyszínének elrendezésében, porta szolgálatot adnak, adminisztrációs
munkát végeznek, faluőri munkát látnak el. Nyári időszakban nem csak a településünkön, hanem az üdülőkörzetben,
Domboriban is dolgoznak.
Közcélú foglalkoztatásban azok az emberek dolgoznak, akik már tartósan munkanélküliek. Településünkön 100-150 fő dolgozik
a programban, attól függ, hogy milyen munkák vannak, és milyen évszak van. Nők és férfiak, különböző iskolai végzettségűek,
roma és nem roma embereket alkalmaznak. Örülnek ennek a lehetőségnek, hogy Faddért dolgozhatnak. Hisz ez a munka nem
csak a rezsiköltségek kifizetését könnyíti meg számukra, hanem azt, hogy saját környezetük kulturáltabb, és szebbé tételében
is részt vállalhatnak. Többen is szeretnének ebbe a programba bekerülni, bár a munka nem mindig könnyű (de melyik az?).
Én is bekerülhettem ebbe a programba, minden nap együtt vagyok az utcán a dolgozó emberekkel. Eddig is tisztában voltam a
munkájuk fontosságával, és hogy munkájuk nélkül a település nem szépülhetett volna meg ilyen mértékben, de most még
nyilvánvalóbbá vált számomra. Köszönöm a munkájukat, és örülök, hogy én is ily módon, a munkámmal hozzájárulhatok
községünk megszépítésében, fejlődésében.
Bolgár Sándor, a Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Hirdetés
A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat ebben az évben is több pályázatot készített és nyújtott be.
Többek között az Országos Cigány Önkormányzathoz egy gyerektáboroztatásra, Balatonlellére írt ki pályázatot.
Mi kihasználtuk ezt a lehetőséget és a településünkről 27 gyereket el tudunk vinni nyaralni.
Várjuk a táborba jelentkezőket. Bővebb felvilágosítást Bolgár Sándor, a Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat
elnökénél lehet kérni.
T ÁJÉKOZT AT Ó
A Dél-Dunántúli Humánerőforrás Kft (DDHE Kft.) a Paksi Atomerőmű Zrt., a Pécsi Tudományegyetem és a
Dunaújvárosi Főiskola közötti szoros együttműködés révén jött létre.
A társaság célja az erőmű körüli térségben a humánerőforrás várható mozgásával, képzésével és átképzésével
foglalkozó kutató tevékenység, a munkaerőpiac változásainak nyomon követése és a felnőttképzési igények
irányainak feltérképezése, továbbá a megye és a régió gazdaságfejlesztésében való részvétel. A kft. változatos
témakörű tanulmányokkal segíti a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által érintett településeket, így
jelenleg intézményi energiaauditok és lakossági felmérések elvégzésébe kezdett 10 településen (Fadd, Bölcske,
Györköny, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Madocsa, Nagydorog, Paks, Pusztahencse és Tengelic). A társaság
térítésmentesen segítséget ajánl az önkormányzati tulajdonú, egyben önkormányzati intézményeknek helyt adó és
leginkább rászoruló építmények energetikai felülvizsgálatában és a fejlesztési beruházások lehetőségeinek
megismerésében.
A DDHE kft. továbbá kérdőíves felmérést végez véletlenszerű kiválasztás módszerével a lakosság
energiafogyasztási szokásairól. Átfogó képet kívánunk adni a településen lévő lakóházak sajátosságairól,
energiafelhasználási jellemzőiről, fűtési rendszeréről, ezen belül a lakosság energia megtakarítást célzó
ismereteiről. A felmérés a személyiségi jogok garantálásával készül, név és lakcím nélkül. A feldolgozás és
értékelés után az elkészült tanulmányt a társaság átadja az önkormányzat részére.
A Paksi Atomerőmű Zrt. közvetve ilyen módon is hozzá kíván járulni a környező települések fejlesztéséhez.
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Az adatfelvétel névtelen, de az elemzésekhez kérjük,
szíveskedjen feltüntetni
a település: …………...………………..és az utca
nevét:…………………………….………………!
Milyen típusú házban lakik?
családi
1
társas
egyéb
Hány szintes a ház?
földszintes
2
tetőteres
többszintes
Mikor épült a ház?
0-15 év között
3
15-30 év között
30-50 év között
régebben
Milyen építési technológiával készült?
tégla
4
hőszigetelt blokk
tégla+vályog
egyéb
Hány négyzetméter alapterületű a lakás?
50 m² alatt
5
51-100 m² között
101-150 m² között
151 m² felett
Ebből a fűtési időszakban mennyit használnak?
50 m² alatt
6
51-100 m² között
101-150 m² között
151 m² felett
A lakásban a fűtéshez felhasznált energiahordozó fajtája
földgáz
7
tüzifa
villamosenergia
szilárd energiahordozó (szén)
PB gáz
megújuló energia (pl.: hőszivattyú)
Milyen fűtési rendszert alkalmaz?
központi fűtés (gáz, vegyes)
8
vas-, ill. cserépkályha, kandalló

5-15 ezer Ft között
15-25 ezer Ft között
25 ezer Ft felett
A háztartásában vannak-e energiatakarékosságot segítő
eszközök?
energiatakarékos izzók
12
energiatakarékos gépek
egyéb
nincsenek
A fűtési rendszer volt-e felújítva?
nem volt (eredeti)
13
igen
Tervezi-e a fűtési rendszer átalakítását / milyen műszaki
tartalommal?
nem tervezi
14
igen - gázkazánra
- vegyeskazánra
- megújuló energiára
Külső nyílászárók jellemzői
A; anyaga; fa
15
műanyag
egyéb
B; üvegezése
normál
hőszigetelt
C; voltak-e cserélve?
nem volt (eredeti)
igen
D; tervezi a nyílászárók cseréjét/ mikor?
nem tervezi
2 éven belül
3-6 év múlva
Rendelkezik-e külső hőszigeteléssel a lakóház?
igen
16
nem
Amennyiben nem, tervezi-e a hőszigetelést / mikor?
nem tervezi
17
igen - 2 éven belül
igen - 3-6 év múlva
Ön mekkora összeget szánna lakásának (lakóházának)
energiatakarékos átalakítására?
semmit
18
200.000 forintig
500.000 forintig

gázkonvektor
villanykályha

500.000 forint felett
Megpályázná-e a jelenleg elérhető állami támogatást
energiakorszerűsítéséhez?
Nem
19
ha segítséget kapna a felméréshez,
tervezéshez
ha segítséget kapna a pályázat
elkészítéséhez
akkor, ha mindkét segítséget megkapná
Egyéb észrevétel, az energiakorszerűsítéshez kapcsolódó
további kérdés:
20

megújuló energia
A lakás / ház melegvíz ellátási módja
villanybojler
9
gázbojler
megújuló energia (pl. napelem)
Mennyi az egyhavi átlagos fűtési költsége?
15 ezer Ft alatt
10
15-35 ezer Ft között
35-50 ezer Ft között
50 ezer Ft felett
Mennyi az egyhavi átlagos villanyszámlája?
5 ezer Ft alatt
11
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13 helyezés a JKA OB-ról
A Faddi SE Karate Szakosztálya és a tolnai Tanren Karate Sportegyesület versenyzői a május 8-án megrendezett JKA OB
kvalifikációs eseményen vettek részt Törökbálinton.
Fontos állomás ez a megmérettetés, hiszen a Magyar JKA Karate Szövetség hivatalos országos bajnoksága, melyen 1-4.
helyezést elért versenyzők lehetőséget kapnak arra, hogy bekerüljenek a válogatott keretbe.
A fentebb említett 2 sportegyesület 10 versenyzője 5 arany, 3 ezüst, 3 bronzéremmel és két 4. helyezéssel térhetett haza.
Ez a verseny az utolsó előtti állomása volt a május 20-21-i prágai Korosztályos Európa bajnokságnak, a következő hétvégén
válogatott edzésen vesznek részt az utazó keret versenyzői, majd következik a fő cél: az Európa Bajnokság.
Eredmények:

Név
Bányai Kitti
Berta Dániel
Bogárdi Barbara
Bogárdi Mónika
Feidt Norbert
Feidt Roland
Horváth Krisztián
Kiszli Viktor
Tóbi Csaba

JKA OB
Kata Kumite
1.,3.
1.,2.
2.
3.
4.
1.,3.
4.
1.
1.
2.

Berta Dániel dupla karate EB ezüstérme
Március 27-én került megrendezésre a németországi
Bochumban a 2010. évi Karate JKA Európa
Bajnokság. 23 ország 257 versenyzője lépett tatamira
egyéni és csapat formagyakorlatban, valamint küzdelemben. Tolna megyét junior küzdelemben a Faddi SE tolnai versenyzője
Berta Dániel képviselte, valamint Bali Ervin, mint a válogatott edzője.
12 órás kimerítő autóút után szerencsésen megérkezett a csapat Ruhr-vidék fontos ipari városába és a csütörtöki napra már
csak a pihenés jutott. Péntek délelőtt pihenés délután pedig egy 1 órás átmozgató edzés következett, majd városnézéssel
lazítottak a versenyzők és edzők.
Szombaton délelőtt 9 órakor kezdődtek az egyéni formagyakorlatok és küzdelmek selejtezői, ahol a válogatott az esti döntőkre
10 versenyszámban lett érdekelt!
Dániel egyéni küzdelemben első körben erőnyerő volt, majd német (2:0) belga (2:0) és cseh (1:0) versenyzőket győzött le, és
került a döntőbe, csapatküzdelemben pedig norvég, svéd és olasz csapatokon túljutva nyerte junior férfi csapatunk az ágat és
jutott a döntőbe.
Az esti döntő első fordulójában hosszabbításban - szerencsétlen sorsolás következtében - szintén magyar ellenfelét győzte le és
jutott a fináléba. Itt dán ellenfelétől kikapott
2:0-ra így az előkelő 2. helyen zárt!
Junior férfi kumite csapatunk németekkel
csapott össze. Kassai Gergely 0:0-ra hozta
mérkőzését. Németh Márk egy villámgyors
kombinációval eltalálta ellenfelét, aki lent
maradt, és mivel az orvos nem engedte tovább
küzdeni, Márkot leléptették. Daninak így 3:0ra kellett volna nyernie, kellett az ippon a
csapat győzelemhez. Taktikailag először
helyesen megszerezte a vezetést, próbálkozott
ashi barai utáni ütésekkel, ill. jodan rúgással
ippont szerezni. Egy ilyen összecsapásnál egy
erősebb ütés után Őt is leléptették, így
kicsúszott a fiúk kezéből az aranyérem – ezzel
Dánielnek megszületett a 2. ezüstérme!
A magyar csapat remekül szerepelve 3 arany-,
4 ezüst- és 3 bronzéremmel térhetett haza.
Azóta kiderült, hogy az éremtáblázaton az eső
helyen végzett Válogatottunk!
Bali Ervin edző
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Ismét elsöprő siker a JKA Korosztályos Európa-bajnokságon
Csapat versenyszámok:
12-13 éves lány csapat küzdelem
1. hely
Nagy Regina, Váradi Valentina, Ficsór Bella, Bogárdi
Barbara-Faddi SE
10-11 éves lány csapat küzdelem
2. hely
Juhász Csenge, Bartus Csenge, Bányai Kitti-Faddi SE
12-13 éves fiú csapat küzdelem
2. hely
Pápai Adrián, Berényi Márk, Feidt Norbert-Faddi SEHorváth Krisztián-Tanren SE
14-15 éves lány csapat küzdelem
2. hely
Schvarcz Kitti, Berta Emese, Bogárdi Mónika-Faddi SE
16-17 éves fiú csapat küzdelem
3. hely
Balogh Péter, Habda Zsolt, Tóbi Csaba-Faddi SE,-Kiszli
Viktor-Faddi SE

A Magyar JKA Karate Szövetség korosztályos válogatottja
ismét elsöprő sikert aratott az immáron 7. alkalommal
megrendezett Korosztályos Európa-bajnokságon.
55 fős küldöttségünk az esőzések következtében beszakadt
M1-es autópálya miatt kialakult kaotikus útviszonyoknak
köszönhetően este 8.45 kor érkezett meg Prágába. Az egész
naposra duzzadt utazást kényelmes szállásunkon pihenték ki
a delegáció tagjai.
Másnap délelőtt átmozgató edzés majd az óvárosban
városnézés következett, kora este már aludtak versenyzőink.
Szombaton 9 órakor kezdődött hivatalosan a verseny, melyen
15 ország 500 versenyzője lépett küzdőterekre. Első napon 6
egyéni arany, 3 ezüst és 10 bronzérem született a magyar
különítmény részéről. Vasárnap csapat versenyszámokkal
folytatódott a verseny, itt 1 arany-, 6 ezüst- és 2 bronzérem
lett a válogatott mérlege. Verseny után indult haza a magyar
csapat és hajnali 1-kor érkezett meg Budapestre.
Tolna megyénket a Faddi SE Karate Szakosztálya és a tolnai
Tanren Karate Sportegyesület képviselte. Hosszú felkészülés
előzte meg a versenyt, hiszen a kadet korosztály versenyzői 2
nemzetközi esemény előkészületeiben is részt vállaltak.
A 9 fős versenyzői és 1 fő edzői delegáció jól felkészülten
indult a versenyek között fontos helyet foglaló
megmérettetésre, melynek
eredményeképpen
egyéni
versenyszámokban 3, csapatversenyben 5 érem született.
Eredményeik:
Egyéni versenyszámok:
Bogárdi Mónika
15 éves lány küzdelem 1. hely
Bogárdi Barbara
12 éves lány küzdelem 2. hely
Bányai Kitti
11 éves lány formagyakorlat
3. hely

HA VÉGRE IT T A NYÁR…
Szekszárdi iskolások faddi élményei
Láttunk sok fajta állatot, siklót, amitől kicsit megijedtünk,
hattyút, amely gyönyörűen kecses volt, vadkacsa párt
kicsinyeikkel, akiket Józsi elriasztott és bebújtak a nádasba.
Láttunk még halakat, békákat, gyíkot, és a vízparton
horgászó embereket. Miután bejártuk a Volent-öbölt, a
kirándulást játékkal zártuk az új játszótéren.
De jó a faddi gyerekeknek, hiszen mi is nagyon jól éreztük
magunkat.
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola
Speciális Tagozata 5. osztályos tanulói

Május 7-én tanár nénink javaslatára Faddra mentünk
kirándulni.
Már az oda vezető út is nagyon szép volt, főleg a Tolna és
Fadd közötti táj. Faddon megnéztük Gáti Mariann néni
alkotásait, aki gyönyörű mesékkel ajándékozott meg minket,
s megtanította, hogy ha akarunk, mi is tudunk varázsolni.
Köszönjük neki azt a sok szeretetet, amit tőle kaptunk!
A Meseházból a mesés Holt-Duna partra vezetett utunk.
Nagyon szép látványt nyújtott számunkra, ahogy sütött a nap,
úgy szikrázott a vízen, mintha Tündérek táncolnának rajta.
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Beszámoló Fadd Nagyközség Önkormányzata
2010. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról,
a gazdálkodás I. negyedévi teljesítéséről
A működési és a felhalmozási célú előirányzat összegét,
valamint a függő, átfutó tételeket is magában foglaló 2010.
évi bevételt az Önkormányzat az I. negyedévben 20,89 % -ra
teljesítette. (Részletesen a 2. számú melléklet nyújt
tájékoztatást.)
A bevételek teljesítése feladatonként eltérő teljesítést mutat,
ennek részbeni oka az időbeli eltolódás.
Az adónemek teljesítésének alakulását részletesen a 4. sz.
melléklet mutatja. Az adóbevételek teljesítése több
adónemnél az I. félévi, március 15-i határidőre nem
teljesülhetett. Ennek oka a gépjárműadó esetében az új
gépjárműadó mérték miatt új határozatok kiadására került
sor, valamint a központi nyilvántartórendszer az idén is
akadozott. Az új határozatok, értesítések kézbesítése az idén
sem zajlott zökkenőmentesen. Tekintettel, hogy a kivetett
adók terhelése csak az utolsó határozat kézbesítését, a
jogerőre emelkedést követően történhet meg, ezért a
magánszemélyek kommunális adónemben és az üdülők
esetében is az új határozatok április hónapban terhelődnek,
ezért a befizetések teljesítése nagyobb számban ezt követően
történik. Ezek okozzák, hogy március 31-ig a helyi
adóbevételek teljesítése 25,29 %.
Az önkormányzat kiadási teljesítési mutatója 21,0 %, ami
visszafogott gazdálkodást tükröz.
A működési kiadás teljesítése az előirányzathoz képest 20,42
%, összességében elfogadható. Figyelembe kell venni, hogy
a tervezésnél mindenütt a feladatellátásához szükséges, az
ellátási színvonal megőrzését még kielégítő minimum
előirányzat lett megtervezve.
A felhalmozási kiadások teljesítését, amely 4,8 %-os az I.
negyedév végén, a 3. számú melléklet mutatja be.
A társadalom és szociálpolitikai juttatások tejesítése 44,5 %.
Ennek ellenére nem tartunk attól, hogy nem lesz elegendő az
önkormányzati forrás a szociális ellátások finanszírozásához.
A március közepétől indított nagy létszámú közcélú
foglalkoztatás, amely a program szerint indult, várhatóan
kiegyensúlyozottá teszi majd az ellátások folyósítását az év
hátralévő részében.
Az önkormányzat összesített bevételi és kiadási teljesítéséből
(részletesen az 5. sz. melléklet) a közoktatási feladatokat
ellátó Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola intézményi
társulási szintű bevételi és kiadási gazdálkodási eredményét a
6. számú melléklet mutatja be.
A gerjeni tagintézmények 2010. évi költségtervének
tejesítését, feladatellátásának pénzügyi végrehajtását a 7.
számú melléklet mutatja be, amely része a társulási
intézményi költségvetésnek.
Az önkormányzat az év végén fennálló likvidhitelét
visszafizette, majd a működéshez a költségvetésben
előirányzott likvidhitelkereten belül, göngyölítve 40.022 eFt
hitelt vett igénybe az I. negyedévben. Ezzel fizetőképessége
biztosított volt.
A hosszúlejáratú hitelekből az I. negyedév végén 685 eFt
részlet fizetése volt esedékes és teljesült.
Az önkormányzat I. negyedévi gazdálkodása megítélésem
szerint kiegyensúlyozott volt.
Fülöp János polgármester

A 2010. I. negyedévi gazdálkodásról elmondható, hogy a
költségvetési előirányzatok felhasználása az időarányosnál
kedvezőbben alakult.
Jelentős összegű felhalmozási célú kiadási tervvel,
benyújtott, bírálat alatt álló pályázatokkal indultunk ebben az
évben. Fontos, már elbírált pályázatok egyszerű
közbeszerzési eljárását indítottuk az év elején.
A Bartal kertben a játszótér megvalósítása, és a Bartal kertközpark felújítás keretében a sétány kialakítása kezdődött el.
Együttműködve a Faddi Gyermekekért Alapítvánnyal a
kisebb játszótér megvalósítása is gyors kezdetét vette az
időjárás kedvező alakulásának jóvoltából a Váci Mihály utca
felőli oldalon.
A költségvetési év első negyedévben eleget tettünk a
törvényi kötelezettségből eredő, valamint a Képviselőtestület által önként vállalt feladatok végrehajtásának.
A 2010. évi első negyedévi gazdálkodásról összességében
megállapítható, hogy az Önkormányzat működéséhez
szükséges pénzügyi feltételeket a bevételi előirányzatok,
illetve azok teljesítése biztosította.
Feladatainkat jó színvonalon, a bevételi és kiadási
tervszámok teljesítésének összhangját, a folyamatos
fizetőképességet fenntartva tudtuk ellátni.
Intézményeink kiadási előirányzataikat időarányosan
használták fel. A személyi juttatások és járulékok teljesítése
időarányos. 2010. évben a zavartalan működés takarékos,
fegyelmezett gazdálkodással biztosítható.
Az időközben - április hónapban befejeződött - megvalósult
pályázatok elszámolását benyújtottuk, a támogatások
lekérése jelenleg is folyamatban van. A számlák
kiegyenlítéséhez
megelőlegező
rövidlejáratú
hitelt
igényeltünk a megítélt támogatások erejéig és kiutalásáig a
számlavezető OTP Nyrt. Banktól. Az I. negyedév folyamán
értesítést kaptunk a 3 csoportos bölcsőde kialakítás
pályázatának kedvező elbírálásáról, amelyhez közel 69 millió
forint támogatást vehetünk igénybe. Hasonlóan támogató
döntés született a művelődési ház felújításához kapcsolódó
IKSZT pályázat elbírálásáról, amelyhez 46 millió Ft-ot
meghaladó összegű támogatást nyertünk.
Az
egészségügyi
intézmények
akadály-mentesítési
pályázatának megvalósítására a támogatási szerződés
megkötése
folyamatban
van
a
Duna
Mecsek
Területfejlesztési Alapítvánnyal.
A már elnyert pályázati források mellett fontos szempont a
fejlesztési lehetőségeinket bővítő további források
felkutatása, újabb pályázatok benyújtása. A már megnyert
pályázatok megvalósulása után a közoktatási intézmények
épületeinek felújítása, új óvoda épület építése a cél.
Törekszünk a civil szervezetek fejlesztési célú pályázatait is
támogatni, konkrét ügyintézői, adminisztrációs feladatokat
ellátni munkatársainkkal.
Az I. negyedév teljesítése során a felhalmozási célú
bevételek és kiadások teljesítése az időarányostól
elmaradnak, a megvalósítások tervezett ütemezése miatt. Az
önkormányzat 2010. évi költségvetése I. negyedévi
végrehajtásának pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet
mutatja be.
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