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Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2010. augusztus 
 

FADDI  FALUNAP - augusztus 20. (péntek) 
TERVEZETT PROGRAM: 
6-9 Horgászverseny gyerekeknek 
9 óra Csónakverseny – táv: faddi komp - Volent-öböl - komp 
9 óra Foci kupa – a sportcsarnokban 
9-től Főzőverseny – a Bartal-kertben 
10 óra Buci bohóc a szabadtéri színpadon 
11-kor Habparty – a faddi önkéntes tűzoltókkal 
11-kor Kiss István kiállításának megnyitója a műv.házban 
12 óra Ebéd – Közben: Mini Borudvar a Kertklub szervezésében 
14 óra A bátai tamburazenekar és cigánytáncosok, valamint a  

zombai cigány táncegyüttes műsora 
15 óra  Mamma Mia show 
16 óra Aerobic, hastánc, moderntánc, néptánc és társastánc  

bemutató, 
majd    Klopcsik Jennifer énekel 
17 óra Bíborka Néptáncegyüttes (Marosfelfalu, Erdély) és a  

Várdaróci Magyar Kultúregyesület (Horvátország) műsora 
18 óra Köszöntő, eredményhirdetések, elismerések átadása 
19 óra A szekszárdi TÜCSÖK ZENÉS SZÍNPAD műsora 
20-01 Falunapi bál 

Zene: Baros Gábor & Major László  
 

A nap folyamán a fák alatt:  
                            arcfestés, kézműves sátor, rodeo bika, ugrálóvár 
 
 

Kedves Faddi Lakosok! 

 
1960. augusztus 20-án adták át a faddi művelődési házat. Az 50 éves 
évfordulót szerettük volna a megújult intézményben megünnepelni. 
Pályázaton nyertünk a felújításra 46 millió forintot, de a beruházás 
közbeszerzés köteles, ennek a lebonyolítása több hónapig is elhúzódik, 

így csak a következő tavasszal lehet a 
munkálatokat elkezdeni, ezért az ünneplést is 
elhalasztjuk. De mi azért készülünk!  
Szeretnénk a művelődési ház történetéről egy kis 
kiadványt készíteni, ehhez kérünk segítséget. Ha 
ismernek olyanokat, akik részt vettek a 
művelődési ház építésében –hiszen nagyon sok 
társadalmi munkát is végeztek ott!-, és erről 
vannak emlékeik, fényképeik, tudassák velünk! 
Papírra vethetik, de el is mesélhetik nekünk, és 
mi lejegyezzük.  
Bárki, akinek a művelődési ház életével, 
vendégeivel, eseményeivel kapcsolatban valami 
emlékezetes dolog az eszébe jut, mondja el, 
megköszönjük. 
Segítségüket várják: a művelődési ház dolgozói. 
Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár 
7133 Fadd, Béke u. 1.   Tel.: 447-460, 546-002 
Fax: 546-002                E-mail:kulturfa@tolna.net 

 

T E M P L O M  N A P J A  É S  
E L S Z Á R M A Z O T T A K  T A L Á L K O Z Ó J A  F A D D O N  

2 0 1 0 .  S Z E P T E M B E R  1 8 .  ( S Z O M B A T )  
 

Szent István és az Új Kenyér Ünnepe 
2010. augusztus 20. napján 

 

9 órakor 
KERESZTÉNY ÁHITAT 

a Bartal kertben 
Bagi Sándor esperes, Rácz József esperes 
és Bereczki Zoltán lelkész szolgálatával 

Közös imádság: 
- Köszöntés 

- Ének 
- Apostoli Hitvallás 

- Igehirdetés – Rácz József esperes 
- Ének – Baptisták 

- Imádság – Bagi Sándor esperes 
- Miatyánk 

- Ének 
- Áldás – Bagi Sándor esperes, Rácz 

József esperes és Bereczki Zoltán lelkész 
- Hirdetés 

- Ének 
 

10 órakor 
SZENTMISE 

a római katolikus templomban. 
 

Mindenki t szere tet te l várunk! 
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FELHÍV ÁS  
„Fadd Nagyközségért”  kitüntető  d í j  adományozására  

 

Tisztelt Faddiak! 
A Fadd Nagyközség Önkormányzata a településért hosszabb 
időn keresztül, folyamatosan kiemelkedő munkát végző 
állampolgárok, vagy közösségek tevékenységének 
elismerésére „Fadd Nagyközségért” elnevezéssel kitüntető 
díjat alapított. 
A Fadd Nagyközségért kitüntető díj adományozható azoknak 
a polgároknak, vagy közösségeknek, akik a Fadd település 
közművelődéséért, kulturális színvonalának emeléséért, 
sportéletének fejlesztéséért, illetve egyéb szellemi, erkölcsi és 
anyagi értékeinek gyarapítása, hírnevének öregbítése terén 
kiemelkedő munkát végeztek. 
A Fadd Nagyközségéért kitüntetést évente egy alkalommal, 
egyszerre legfeljebb két állampolgárnak, vagy közösségnek 
lehet adományozni. A kitüntetés posztumusz is adható. A 
kitüntetést minden évben október 23-án kerül kiadásra. 

A Fadd Nagyközségért kitüntetés adományozására javaslatot 
tehet az önkormányzat képviselő-testületének tagja, 
bizottsága, a polgármester, az önkormányzat intézményeinek 
vezetői, továbbá a község polgárai. 
A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat minden évben 
legkésőbb szeptember 15-ig írásban kell eljuttatni a 
polgármesterhez. 
A javaslatnak tartalmaznia kell: 
-- a kitüntetésre javasolt személyek, közösségek nevét,  
-- munkásságuk ismertetését.  
A javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület 
elé, a testület egyszerű szótöbbséggel dönt a díj 
adományozásáról. 
Kérem, hogy az alábbi szelvény kitöltésével tegyen javaslatot 
Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozására. 

Polgármesteri Hivatal  
 

Kitüntetésre javasolt személy/ 
közösség neve: 

 

 

Címe:  

Munkásságuk rövid ismertetése:  

 

Javaslatot tevő személy neve:  

Címe:  

 

 
 
 

Faluszépítésből jeles - eredményesen pályázott a Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége 
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HÍVÓ SZÓ! 
2010. szeptember 18. (szombat) 
a TEMPLOM NAPJÁRA és az  

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJÁRA 
 

„Aki nem ismeri a falut, ahonnan származik, 
soha nem fogja megtalálni azt a helyet, amelyet keres…” 

------ 
„Hiszek a szeretet végső győzelmében…” 
                                                    Böjte Csaba 

 

2010. szeptember 18-án ismét megrendezzük a Faddról elszármazottak találkozóját, ami egybeesik a Templom napjával. 
Szeretettel hívjuk, várjuk mindazokat, akik valamilyen oknál fogva elhagyták szülőfalujukat, de szívük visszahúzza őket. 
Jöjjön haza minden faddi, találkozzanak rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel, tanítóikkal, tanáraikkal, a faluval. 
Kérjük Önt, segítse azzal a szervező munkánkat, hogy részvételi szándékát előre jelzi. 
A jelentkezéseket várják a művelődési ház és könyvtár dolgozói: Bényi Andrásné, Fülöpné Zemkó Mária és Kovácsné 
Hostyánszki Teréz. 
 

Jelentkezni és ebédet igényelni augusztus 31-ig lehet 
♦ a kulturfa@tolna.net e-mail címen; 
♦ a műv.ház 74/447-460-as vagy 74/546-002-es telefonszámán; 
♦ személyesen a könyvtárban (Műv.Ház, 7133 Fadd, Béke u. 1.) hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig; 
♦ levélben a műv.ház címén (Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár 7133 Fadd, Béke u. 1.); 
♦ a www.fadd.hu honlapon. 
Szükség esetén szállás Domboriban és a Volent-öbölben megoldható! 

 
Tervezett program: 

2010. szeptember 18. (szombat) 
 

9 óra 
ZARÁNDOK testvérek fogadása  

FELAJÁNLÁS A JÓ PÁSZTORÉRT 
 

10 óra 
ÜNNEPI SZENTMISE  

a faddi római katolikus templomban 
 

Főcelebráns: 
MAYER MIHÁLY megyés püspök 

A szentmisén tanúságtevő: JÓKAI ANNA író 
 

Közreműködnek: 
    a faddi Boróka Ének- és Néptánc  

Egyesület énekkara, 
valamint a tolnai Fusz János Zeneiskola fúvósai 

 

13 órakor a Bartal kertben  
• FÜLÖP JÁNOS polgármester köszönti az elszármazottakat  
• KÖZÖS EBÉD (Költsége: 800 Ft/fő. Az ebéd bevétele adomány a templom felújítására.) 
• Az ebéd után: SZERETETLAKOMA hozott süteménnyel, gyümölccsel, borral. 
 

15 órakor 
Pecze István trombitaművész és a Szekszárd Big Band szólistái előadásában 
 

ZEN ÉS  B AR AN G O LÁ S  A D U N A M EN TÉN  
 

Közreműködnek: a kaposvári Corso Tánc Sport Egyesület táncosai; művészeti vezető: Bódis-Nagy Katinka 
 

16 órától A K I K R E  B Ü S Z K É K  V A G Y U N K  
Faddi civil szervezetek bemutatkozása a szabadtéri színpadon: aerobic, hastánc, karate, moderntánc és néptánc 
bemutató 
 

Egyéb programok: 
• Külön szervezésben lehetőség van osztály- és évfolyam találkozókra 
• Faddi és Faddról elszármazott alkotók kiállítása a művelődési házban 

 

Utána: Gyertyafényes beszélgetés zene mellett                                                                             Szervezőbizottság 

A templom felújítására  

1.000 Ft-os  

támogatójegy  

vásárolható! 

 

Várjuk a faddi lakosok 

 jelentkezését 

is az ebédre! 
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A katolikus templom felújítását adományaikkal támogatták (2010. július 31-ig) 
 

Abonyi Lajosné 
Acsádi Attila 
Acsádi Józsefné 
Acsádi Sándorné 
Antal Istvánné 
Antus Andrásné 
Antus Antal és felesége 
Antus István 
Antus Mihály 
Antus Sándor, Prof. 
Antusné Bari Julianna 
Aradi Imre 
Aradi László 
Aradi Mihályné 
Asztalos János 
Asztalos Lajos 
Bácskai testvérek 
Bajári Miklósné 
Bali Imre és családja 
Bali Mihály és családja 
Bálint László 
Bánfai József 
Baptista Gyülekezet 
Baranyai Györgyné 
Baranyai Istvánné, özv. 
Baranyai Józsefné 
Baros Attila és Baros 
Bence 
Baros Gézáné 
Baros József és 
Józsefné 
Bartos Ferenc 
Béda Lászlóné 
Bence Józsefné 
Bencze Józsefné 
Benczéné Póti Ilona 
Benedek Andrásné 
Berki István  
Bernáth Istvánné 
Berta Ferencné 
Bertha Kálmán 
Bihari család 
Biliczki Rezsőné 
Bitay Éva és családja 
Bitter Györgyné 
Bitter István és felesége 
Bitter János 
Bitter János 
Bitter János ifj 
Bitter József 
Bogárdi János 
Borbély K. és Balogh 
Ibolya 
Borda Istvánné 
Borda József 
Boros Andor 
Boskó Andrásné 
Bóvári István 
Budai Kornél 
Búzásné Tanács 
Mónika 
Bűtös Zoltán 
Czell Károly 
Csehák Istvánné 
Csibi István 
Csige Józsefné Fehér 
Magdolna 
Csizmadia János 

Csonka Lászlóné, özv. 
Csöndes család 
Csöndes Jánosné 
Csöndes Józsefné 
Csupity Szvetozárné 
Deme Bertalan 
Diabetes Center 
Dobos Ferencné 
Dohóczki András 
Dohóczki János és 
Jánosné 
Dohóczki Jánosné 
Dohóczki József 
Dömény Lajos 
Dömötör Károlyné 
Dr. Hajdinak Péter 
Dr. Karsay Gábor 
Dr. Dobos István 
Dr. Fenyvesi Tímea 
Dr. Katona Tamás 
János 
Dr. Mosonyi Erzsébet 
Dr. Soós Lászlóné 
Dr. Szabó Zoltán 
Dr. Tóth Tamás 
Dr. Tóth Terézia 
Dr. Ulrich Hedvig 
Dr. Vadász Terézia 
Dunaszentgyörgyi 
Egyházközség 
Egyed Sándor 
Ezer Endréné 
Fadd Nagyközség 
Önkormányzata 
Faddi Boróka Ének és 
Néptánc Egyesület 
Falusi Lászlóné 
Fanta Ferencné 
FATODI Komm. Szolg. 
Kft. 
Fehér Erzsébet 
Fehér György  
Fehér Györgyné 
Fehér Imréné 
Fehér István 
Fehér István 
Fehér Istvánné 
Fehér Jánosné 
Fehér Jánosné 
Fekete György 
Fenyvesi Józsefné 
Főnix József 
Fritz Jánosné 
Fülöp János 
Fülöpné Zemkó Mária 
Gálfiné Vida Katalin 
Gangl János és Jánosné 
Gáspár Józsefné 
Gaszler Mihály 
Gasznerné Joó Eszter 
Geösel Ferenc és 
felesége 
Grácsik Sándorné 
Grósz Antal 
Gubatovics Gyula 
Gutai János 
Gutay Julianna 
Gutay László J. Prof. 

Gyimóthi Kálmánné 
Gyimóthy Kálmán  
Hága Antal 
Halmos Zoltánné 
Hamar Istvánné 
Haraszti András 
Haraszti Anna 
Harmat Györgyné 
Harmath Istvánné 
Hermann János 
Heronyányi Istvánné 
Heronyányi János 
Heszbayer Gyuláné 
Himmel Mihály 
Himmelné Dr. Ökrös  
Magdolna 
Honti Csaba 
Horváth Istvánné 
Horváth Jánosné 
Horváth Jánosné 
Horváth Jánosné 
Horváth Károlyné 
Horváth Sándorné 
Horváth-Lang Gábor 
Horváthné Bitter 
Magdolna 
Hostyánszki József 
id. Lutz Istvánné 
Ihos Józsefné, özv. 
Illés Sándor, Illés 
Sándorné 
Jaksa Ferenc 
Jelencsik Péter Pál 
Joó Mária 
Joóné Lukács Margit 
Kaiser Ferencné 
Kajári Andrásné 
Kakas Gyula 
Kákonyi György 
Kákonyi István és 
felesége 
Kákonyi János 
Kákonyi Jánosné 
Kalányos Ignácné 
Kálmán Lajosné 
Kapronczai Jánosné 
Karáth Gyuláné 
Károly János 
Katz Lajos 
Kemény Istvánné 
Kertész Józsefné 
Kertész Katalin 
Kertész László 
Keserű Erzsébet 
Keserű Józsefné 
Kiss Gáborné 
Kiss Gabriella 
Kiss Jánosné 
Kis-Tóthné Petróczi 
Gizella 
Kiszli Józsefné és 
felesége 
Koch József 
Kochné-Baloghné 
Koczándi Jánosné 
Koleszár Istvánné 
Koleszár Istvánné 

Koleszár János és 
családja 
Kolmann István 
Komáromi Istvánné 
Kovács Imre 
Kovács János és Mátyás 
Henrietta 
Kovács Jánosné 
Kovács Katalin 
Kovalcsik Antalné 
Kozma István 
Krebsz György 
Kristóf Zoltán és 
felesége 
Kuperczkó Andrásné 
Lacza János 
Lantos Jánosné 
László Istvánné 
Lerch és Társa Bt. 
Loboda József 
Lovasi Sándorné 
Lutz István 
Magyar Ferencné 
Maráczi Józsefné 
Mario Manfredi és 
családja 
Márki Jánosné 
Márkus Istvánné és Dr. 
Tamás Attiláné 
Márkus Jánosné 
Marosi Gábor 
Mátéka Zoltánné 
Matus József 
Méhn Imréné 
Merfelsz László 
Merfelsz Pálné 
Merkl Krisztina 
Mező János 
Miskolczi Józsefné 
Molnár Jánosné 
Molnár József 
Molnár József 
Molnár Károlyné 
Molnárné Totola 
Magdolna 
Morvai Jánosné 
Morvai József 
Müller Attila 
Nagy Miklósné 
Nagy Sándor 
Németh István 
Németh István 
Németh Istvánné 
Németh Mihályné 
Némethné Petróczki 
Erika 
Nyárai István - Nyárai 
Istvánné 
Nyárai Jánosné 
Nyigrényi Ilona 
Nyigrényi József 
Nyirati Csaba és 
családja 
Nyirati István és 
felesége 
Nyirati János 
Nyirati Jánosné 
Nyírő János és családja 

Ódry Károly 
Oláh István és Istvánné 
Olasz Gyula 
Orbán Attila 
Orbán Józsefné 
Orgován Ibolya 
Orgován Vendelné 
Orsós Zoltán és Halász 
Bernadett 
Ökrös Sándorné 
Ötvös Zoltán 
Páczélné Matus Ilona 
Pacskó Andrásné 
Paksi Mérnöki Kft. 
Palcsó Gábor 
Palcsó József 
Pánczél János 
Papp Andrásné 
Pasinszki Istvánné 
Pasinszki Mihályné 
Patakiné Pető Mária 
Pekár Erzsébet 
Pekár Erzsébet és 
Kornél 
Percsi József és családja 
Péter Györgyné 
Péter Gyula és 
édesanyja 
Petróczi Lászlóné 
Ponekker Gyula 
Póti Miklósné 
Pretz Györgyné 
Prokesch Edit 
Prokesch Károlyné 
Puskás Ágnes 
Rábóczki Györgyné 
Rábóczki István 
Rábóczki Jánosné 
Rábóczki József 
Rábóczki Mihály 
Rácz Jánosné 
Ragóné Gárti Mariann 
Récsei Józsefné 
Rezicska Antal 
Rieder Ferencné 
Rigó Józsefné 
Rozgonyi Miklós 
Samai Andrásné 
Samai Gábor 
Samai István 
Samai Józsefné 
Samai Józsefné 
Samai Józsefné 
Schiffler Györgyné 
Schuszter Györgyné 
Schuszter Vilmos 
Simon Ferenc 
Simon Jánosné 
Simon Józsefné 
Simon Sándor 
Soponyai Györgyné 
Soponyai Istvánné 
Soponyai Mihály  
Strasszer József 
Sütő József 
Szakó Józsefné 
Szaksz Zoltánné 
Szalai Andrásné 



FADDI HÍREK 2010. AUGUSZTUS 

5 

Szalai Istvánné 
Szalontai Józsefné 
Szalontai Tibor - 
Márkus György 
Szeitert Istvánné 
Szekszárd-Paksi 
Vízgazdálkodási Kft. 
Szemelácz István 
Szentprónai Lászlóné 
 
 

Szepesi Sándor 
Szerezla Lajosné 
Szeri Mihályné 
Szilágyi Jánosné, id. 
Szőr Ilona 
Szuprics Ferencné 
Szuprics Vendel 
Szuprics Vendel 
Szűcs Gábor 
Szűcs Ferenc  
Szűcs Jánosné 

Szűcs József, Szűcs 
Józsefné 
Takács Istvánné 
Takács Magdolna 
Takátsné Bertalan A. 
Tanács Géza 
Tanács Géza, ifj. 
Tiringer Mihályné 
Tóth Ferenc és családja 
Tóth János 
Tóth János 

Tóthné Keresztes 
Zsuzsanna 
Tüdő Tibor  
Váczi Jánosné 
Vadász  Jánosné 
Varga család 
Varga Jánosné 
Varga Vendelné 
Varjú István és felesége 
Varjú Teréz 
Vas János 

Vass Károlyné 
Végső Sándorné 
Vida József 
Vida Mihály 
Virág Sándorné Pánczél 
Mária 
Volent János 
Vörös Lajosné 
Wiedemann Sándor 

 

A templom felújítására sok nagylelkű adomány érkezett. A Faddi Római Katolikus Plébánia könyvtárában az 
adakozók nevét megőrizzük. Természetesen vannak, akik névtelenül jótékonykodnak, hálás köszönet nekik is minden 
forintért. Aki 100.000 Ft-ot vagy e fölötti összeget áldoz a nemes célra, annak nevét a templom falán elhelyezett 
emléktáblára véssük. Az eddigi adományok alapján a következő nevek kerülnek fel az emléktáblára: 
 

Benis Brigitta 
Bitter István és felesége 
Bitter János 
Bonyhádi Zománc Zrt. 
Csöndes család 
Dohóczki András 
Dr. Karsay Gábor 
Dr. Dobos István 
Dr. Katona Tamás János 
Dr. Reibling Tamás 
Dr. Tóth Tamás 
Dr. Ulrich Hedvig 
Dr. Vadász Terézia 

Eperjes Károly 
Fadd Nagyközség 
Önkormányzata 
FATODI Kft. 
Fehér Istvánné 
Fekete György 
Fülöp János 
Fülöpné Zemkó Mária 
Gálfiné Vida Katalin 
Gulyás Dénes 
Gutay Julianna 
Gutay László János Prof. 

Himmelné Dr. Ökrös 
Magdolna 
Horváth-Lang Gábor 
Kiss Gáborné 
Lerch és Társa Bt. 
Németh István 
Németh Istvánné Irénke 
Nyigrényi József 
Nyirati Csaba és családja 
Ódry Károly 
Olasz Gyula 
Orbán József 
Ökrös Sándorné 

Páczélné Matus Ilona 
Paksi Atomerőmű Zrt. 
Paksi Mérnöki Kft. 
Palcsó Gábor 
Palcsó József 
Pálfi Gábor 
Schöck Gyula 
Szalontai Józsefné 
Szekszárd-Paksi 
Vízgazdálkodási Kft. 
Takátsné Bertalan Anikó 
Varjú István és felesége 

 
2010. szeptember 18-a /szombat/                                                  „Hiszek a szeretet végső győzelmében…” 
a Templom Napja és az Elszármazottak Találkozója                                                              (Böjte Csaba) 
 

Hittel és reménnyel készülünk községünkben e 
szeretetteljes találkozásra! Hitet ad a kereszténynek s a 
keresztény értékeket elfogadóknak Jézus Krisztus 
példája, valamint az Ő tanítása: Bármit kértek az én 
nevemben, megadom nektek, sőt az én nevemben még 
nagyobb csodát is fogok tenni. Reménységgel várjuk, 
hogy együtt-létünkben, az életünkben ezen alkalommal 
milyen formában kopogtat be Jézus, a SZERETET 
hírnöke? Egészen biztos, hogy hozzád is eljön! 
Talán feleséged, férjed képében, akivel régen 
beszélgettél úgy igazán, de most megteszed. Talán 
gyermeked képében, aki komisz, de szeretne hozzád 
bújni s most átöleled. Talán az elszármazott ismerősöd 
képében, akivel a beszélgetés sorsközösséget, életre 
szóló barátságot teremt majd. Lehet, hogy Mayer 
Mihály püspök úr szent beszéde, gondolatai vagy Jókai 
Anna íróval való találkozás mutat neked s hoz gyökeres 
változást az életedben. 

Nem kizártan a kedvesen szórakoztató, vidám 
programokon ül majd melléd. Nem tudom. Neked kell 
elgondolkoznod, hogy felfedezhesd az ajtón mindig 
kopogtató Úr Jézust! Bízz benn, hagyd megfogni a 
kezedet! Mindegy mi volt eddig, mindegy mennyire 
tartod magad jónak vagy rossznak, eddig hittél e vagy 
sem. Ha várod, megérkezik, átkarol s könnyebbé, 
igazzá teszi életedet! 
Készüljünk tehát a LÉLEKTŐL-LÉLEKIG történő 
szeretetteljes találkozásra, gyönyörködjünk szépülő 
templomunkban, mely mindannyiunk, a püspökség s 
sok jó szándékú adományozó közreműködésével épül 
egyedül Isten dicsőségére!  
Isten áldása kísérje és vezesse közénk községünk 
minden polgárát, az elszármazottakat, zarándok 
testvéreinket, vendégeinket és minden kedves 
érdeklődőt! 

Dr. Ökrös Magdolna 
 
 

 

Legyen részese Ön is a  TEMPLOM NAPJA  és  ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA    rendezvényeinek! 
Várjuk a faddi lakosok jelentkezését is, vegyenek részt a hazalátogatókkal együtt az ebéden! Az ezt követő szeretetlakomára 
szívesen fogadunk süteményt, gyümölcsöt, bort, amit az ebéd után közösen elfogyasztunk. Természetesen idén is várunk 
önként jelentkezőket a rendezvény előkészítéséhez, lebonyolításához. Van egy csapat, aki ezt évek óta lelkesen végzi, de ha 
valaki szeretne csatlakozni, örömmel látjuk. Jelentkezhet a művelődési házban személyesen vagy telefonon. 

 Szervezők 
 

Jelentkezni és az ebédjegyet megvásárolni augusztus 31-ig lehet a művelődési házban. 
Kérjük a határidő betartását, mert ezzel is segítik a szervezők munkáját! Köszönjük! 
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C IVIL  SZ ER VEZ ET EIN K  ÉL ET É BŐL  
 

Látogatás a Mítosz Galériában Faddon 
A „Tegyünk a szívünkért” egyesület tagjaiként látogatást tettünk Gáti Mariann és kedves férje Galériájában egy júliusi meleg 
délutánon. Ott, ahol eddig tűrték a Jóisten által ránk szabott időjárást, a mi kis vendéglátóink nem csak süteményt és hideg italt 
varázsoltak elénk, hanem a szívbetegek miatt beruháztak egy ventillátorra is, hogy jobban tudjuk elviselni a nagy hőséget! 
Tudtuk, hogy csupa szív, szeretet és mese van ebben a házban, hát még ezzel a figyelmességgel is megtoldották! Köszönjük! 
Amikor arra gondoltam, hogy írásban megosztom az ott látottakat másokkal, olyan dologra vállalkoztam, ami szavakkal nagyon 
nehezen írható le. Ők olyan család, akikre büszke lehet minden faddi ember, de minden magyar is! Az életüket, otthonukat nap, 
mint nap megosztják azokkal, akik kíváncsiak egy faddi mesére. Hihetetlen sok munka rejlik a Művésznő kerámiáiban, 
fafaragásaiban, tűzzománc festményeiben. Meséket írt a fára festett kékfestő ruhás mese figurákról, amiket Mariann szívesen 
elő is ad a látogatóknak. De az életet jelentő búzát is szívesen használja fel alkotásaiban. Egy szép kavics is kincs lesz a 
művésznő keze által. Mariann erős hite tükröződik a Madonna-ábrázolásokon. Munkája már a Vatikánba is eljutott, amelyért 
dicsérő levelet kapott. 
Valahol minden egyes munkájában jelen van a hit, a csillagok, a szeretet, a szomorúság, a fény és bizonyos fajta könyörgés az 
ég felé nézve. 
A Ragó család úgy hozta létre Meseházát, hogy itt élték mindennapjaikat, és mégis nyitott az egész házuk a látogatók előtt. 
Lakásukban megőrizték a múlt század faddi tulipános bútorait. Az udvar is a múlt virágait, köcsögeit és tejes pitliit őrzi. 
Mindezek mellett az udvar közepén található egy korhadt farönk, amit a művésznő szeretettel nevez jó sárkánynak. 
Minden faddi ember legyen büszke erre a családra, akik itt élnek köztünk!                             Dohóczki Istvánné egyesületi elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A nyugdíjasok mozgalmas nyara 
 
Pécs „Európa kulturális fővárosa” lett, 
ezért tettünk mi is oda egy kirándulást. 
Erre az útra a Tolna Megyei 
Önkormányzat nyújtott támogatást. Így 
először felmentünk a Misina tetőn álló 
TV toronyba. Gyönyörű volt a kilátás. 
Lefelé jövet sétát tettünk a „Tettyén”. 
Majd a városba érve szétvált a csoport. 
Mindenki tetszése szerint válogatott a 
látnivalókban. 
 A Székesegyháztól kezdve a Zsolnay 
Múzeumig sok a látnivaló. A séták 
egyik helyről a másikra megviselték a 
nyugdíjas lábakat, ezért felültünk a 
városnéző kis vonatra. A városon 
keresztül, idegenvezetői ismertetővel 
nagyon kellemes séta volt, majd a 
megbeszélt időben tovább utazva 
Sikondára mentünk. A délutánt a 
fürdőben töltöttük. Kellemesen 
ellazultunk. Minden nyáron szervezünk 
unokatúrát is. Ilyenkor a nagyszülők 
magukkal viszik unokáikat. Az idén 
Dunaújvárosban voltunk. Azért esett 

erre a választás, mert minden 
korosztálynak van külön medencéje. 
Így az unokák szemmel tartása is 
egyszerűbb. Olyan nagy az érdeklődés, 
hogy július 21-e mellett augusztus 4-én 
is indítottunk egy buszt.  
A kirándulások alkalmával még jobban 
megismerjük környezetünket. Így 
jutottunk arra az elhatározásra, hogy 
segítünk községünk virágossá 
tételében. Pályáztunk és nyertünk. A 
kirakott táblák jelzik az eredményt. 
Immár második alkalommal sikerült a 
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapít-
vány támogatásával szebbé varázsolni 
a Művelődési Ház előtti ágyásokat és a 
Széchenyi – Dózsa György utca 
kereszteződésében levő Hősi emlék-
művet övező virágágyást. 
Örömünkre szolgál, hogy részt 
vállalhattunk környezetünk szépítésé-
ben, ezzel erősítve a településhez való 
ragaszkodást. Mindkét helyszín teljes 
pompájában díszíti a falut. 

Virágosítási kezdeményezésünkben 
nem maradtunk egyedül, hiszen a 
Sorsfordító programban részvevők az 
általános iskola, a millenniumi szobor 
és bronzfa, a Nepomuki-szobor, a 
Mátyás király és Dózsa György utca 
kereszteződésében lévő virágágyások 
beültetését szakszerűen elvégezték.  
Bízom benne, hogy további partnereink 
és segítőink lesznek a jövőben a szebb, 
virágosabb környezetünk megőrzé-
sében, tovább fejlesztésében. 
Szomorú szívvel hallgattuk az árvízi 
híreket. Az egyéni adományokon túl a 
Nyugdíjasok Érdekszövetsége is 
hozzájárult 10.000 Ft-tal a károk 
helyreállításához. 
Minden évszak tartogat számunkra 
valamilyen elfoglaltságot. Így van a 
nyárral is. Még vissza van augusztus, a 
nyár utolsó hónapja. Mi erre az időre is 
készülünk újabb elfoglaltságokkal, 
meglepetésekkel. 

Schiffler Györgyné 
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége 
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I S K O L A  
 

Új korszak kezdetén 
2010. július 1-jétől Papp Ernő a faddi Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola igazgatója, aki az alábbiakban 
elképzeléseivel, terveivel ismerteti meg a Faddi Hírek olvasóit. 

      Ahogy az én életemben, a faddi 
általános iskola minden-napjaiban is 
új korszak kezdődik. 
Előző munkahelyemen –Kőrös-
hegyen- 11 évig voltam intézmény-
vezető, egészen az iskola 
bezárásáig. Az igazgatói pályázat 
elnyerése után Faddon telepedtünk 
le.  
      Az elmúlt 1 hónap alatt volt 
alkalmam megismerkedni kollégá-
immal, az intézmény erősségeivel, 
gyengeségeivel. Határozott elkép-
zelésem alakult ki arról, hogy 
milyen változtatásokat kell végre 
hajtani ahhoz, hogy ez az iskola 
megfeleljen a kor kihívásainak, 
megőrizve hagyományait, újra egy 
jó hírű oktatási intézmény legyen. 

      A változások alapvető célja 
tehát az iskola vonzóvá tétele, a 
tanulók megtartása.  
Az állandóságnak és a változásnak 
egyensúlyban kell lennie; az értékek 
megőrzésével és a versenyképesség 
kialakításával. Ehhez átfogó szintű 
összefogásra van szükség, 
egységesen kell fellépni az iskola és 
az óvoda színvonalas működése 
érdekében. 
      Az intézmény megítélése 
nemcsak attól függ, hogy a 
tananyagot milyen mennyiségben és 
minőségben sajátítják el a tanulók, 
hanem attól is, hogy biztonságban, 
jól érzik-e magukat második 
otthonukban. Rend nélkül nem 
folyhat oktató-nevelő munka. Ezért 
a fegyelem megszilárdítása, a 
szabályok betartása, betartatása 
alapvető feladatom. Ezt a célt 
szolgálja a tagozatcsere, miáltal az 
első öt évfolyam a jelenlegi felső, a 
6., 7., 8. és a speciális osztályok a 
jelenlegi alsó tagozat épületében 
folytatják tanulmányaikat. Mindkét 
épület udvarára a szabadidő hasznos 
eltöltését szolgáló sporteszközök 
telepítése történik (street-ball 
palánkok, röplabda, tollaslabda…)  
      A portaszolgálat bevezetésével, 
melynek munkájában a diákok is 
részt vesznek, a gyerekeknek 
alkalmuk nyílik maguk és társaik 
értékelésére. Ez erősíti önisme-
retüket és tudatosítja; tetteiknek 
következménye van.  

      Az egyéni célok szolgálata 
mellett tiszteletben kell tartani 
mások jogait, de kiemelném, hogy a 
jogok és kötelességek egységet 
alkotnak.  
      Fontosnak tartom a 
közösségépítést is. Az értékelvű 
nevelést a családdal együtt-
működve kell megoldanunk.  
      A tehetséggondozás és a 
leszakadás megakadályozása egy-
formán fontos. Intézményünk 
együttesen (integráltan) nevel, de 
külön szakemberek segítik a sajátos 
vagy speciális nevelési igényűeket. 
Hiszem, hogy mindenki tehetséges 
valamiben és a mi dolgunk ennek 
kibontakoztatása. 
      Mivel igény mutatkozott az 
iskolaotthonos oktatás-nevelés 
újbóli elindítására, a fenntartóval 
való egyeztetés után ez a forma az 
első és második évfolyamon 
szeptembertől bevezetésre kerül. 
      A kor kihívásainak megfele-
lően az informatika tanítása felső 
tagozaton hangsúlyosabb szerepet 
kap. 
A 2011-es tanévtől nem csak a 
német, hanem az angol nyelv 
tanulására is lehetőség lesz heti 3 
órában. 
Röviden ennyit elképzeléseimről, 
terveimről.  
      Szeretettel várok minden szülőt 
és tanulót a tanévnyitó ünnepélyen. 

                      Papp Ernő 
                       igazgató 

 

 
 
 
 
 

A pótvizsga időpontja: 2010. augusztus 24. (kedd) 
 

Tanévnyitó ünnepély: 2010. szeptember 1-jén (szerdán) 8 órakor a Bartal kertben 
 
 
 
 
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet 

 roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi munkaterve alapján az augusztusi ülésén tárgyalja a 
középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló faddi roma tanulók/hallgatók részére a 2010/2011. tanév 
II. félévi ösztöndíjpályázat kiírását a faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása 
céljából. A pályázati adatlap 2010. augusztus 26-tól átvehető a Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában, a benyújtási 
határidő: szeptember 20. A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum letölthető lesz a www.fadd.hu 
honlapról.                                                                                                                                          Polgármesteri Hivatal 
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S O R S F O R D Í T Ó  
 

Akkor a Briginek lesz rekord mennyisége……. 
A nyár végét kezdik meg a Sorsfordító programban résztvevő 
csoporttagok. 
A betakarítási csúcson túl vagyunk. Június 18. óta 
folyamatosan szállítjuk az előkészített terményeket az iskolai 
konyhára feldolgozásra, fagyasztásra. 
Becsülettel kijelenthetem, hogy minden kitartásomra, 
leleményességemre szükségem volt ahhoz, hogy a termény 
időben és kifogástalan minőségben bekerülhessen a 
konyhára. 
Kitartásra és hozzáállásra volt szükségük a konyhai 
dolgozóknak is, akik a fagyasztókamráig juttatták a terményt. 
A sorsfordító tagjai a feldolgozást azzal tudták segíteni, hogy 
egyes termények előkészítését elvégezték - fejtés, hámozás, 
magozás. 
Külön köszönet a konyhai dolgozóknak és rendelkezésükre 
bocsátott segédeiknek, hogy „tűrték” a napi több mázsa 
nyersanyag beszállítása okozta feszültségeket. 
Az Ő munkájuk nélkül mára nem lenne a hűtőben a termény. 
Daraboltak, mostak, reszeltek, zacskóztak, cipekedtek és 
mellette főztek. 
A csoport tagjai különböző teljesítménnyel álltak helyt, ki 
kisebb, ki pedig példás munkavégzéssel belátta, felismerte, 
hogy a termény nem vár, ha nem kerül időben hűtőbe a 
zöldségnövény, minden addigi munka kárba vész. 
Néhány embernek meg kell tanulnia, hogy csak 
felelősségteljes gondolkodással lehet az életben munkát, 
feladatot vállalni. 
Azt hiszem, ez lehet a legnagyobb tanulsága az eltelt 2 
hónapos aratásnak. 
A munka világába történő visszaterelés legnagyobb kihívása 
az, hogy megértsék annak a fontosságát, hogy amikor a 
munkák kicsúcsosodnak, akkor nem hagyom cserben a 
csoport-társamat, a gazdát, hanem kiveszem a részemet a 
betakarításból, egyéb fenntartási munkából! 

Köszönöm a csoporttagoknak a munkájukat, akik kitartottak 
és fejtették a borsót, vagdosták a babot, tisztították a tököt. 
Borzasztó büszke vagyok azok teljesítményére, akik velem 
küzdöttek és nem kifogásokat, kibúvókat kerestek! Volt 
amikor, csak 14-en voltunk!!! 
A termésátlagunk a kedvezőtlen időjárás ellenére minden 
várakozásomat felülmúlja. 
Egységes, egészséges, vegyszermentes alapanyagot 
biztosíthattunk, és amíg terem, biztosítunk a konyha 
számára. 
Némi ízelítő az eddig beszállított mennyiségből, április – 
július hónap között: 
Saláta: 1400 fej. Spenót: 49 kg. Fejtett borsó: 869 kg 
10dkg. Zöldbab (darabolt, vagy levágott véggel): 
520kg 60dkg. Tisztított tök: 964 kg 50dkg. 
Fejtett bab: 26 kg 50dkg. Fokhagyma: 9kg 50 dkg. 
Sárgarépa: 30 kg. Vöröshagyma: 30kg. 
Petrezselyemzöld: 1 vödör. Csemegekukorica: 
2800db. 
Az alapanyag minden esetben lemérés után tételes 
szállítólevél alapján kerül bevételezésre. 
Bizonyos alapanyagot, mint répát, hagymát, 
petrezselyemzöldet, fokhagymát igény szerint szállítunk. 
Még nagy mennyiségben van a földön répa, paszternák, tök, 
burgonya, csemegekukorica- folyamatosan szedjük. 
Reméljük, mindenki örömére termelhettünk. Az étlapon 
háziasabb ízű ételekben kedvüket lelhetik a menzát 
igénybevevők. 
Büszke vagyok a csoport teljesítményére még akkor is, ha 
mára gazos a hagyma, de egy rendes kertben gaz is van, 
lényeg a produktum, a megtermelt mennyiség! 
2010. július vége 

Benis Brigitta gyakorlati oktató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NEVEZÉSI FELHÍVÁS az AUGUSZTUS 20-i 
FŐZŐVERSENYRE és CSÓNAKVERSENYRE 

Határidő: 2010. augusztus 17. (kedd) 18 óra 
Helyszín: Fadd, Művelődési Ház 

Nevezési díj: a főzőversenyre    1.000 Ft,  a csónakversenyre    1.000 Ft/fő 
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HA 
szép kertet akar, 

HA 
megunta a régit, 

HA 
ötlet, tanács kell és kiviteleztetni akar, 

KERESSEN FEL! 
 

Parcsonykert Kft. 
Fadd 

Benis Brigitta 
Ügyvezető 

06-30-957-32-16 
 

Kert, haszonkert, park, nyaraló, 

egyéb zöldfelület fenntartása 

Kivitelezés 

Díszfák, díszcserjék, évelők beszerzése 

Fűnyírás, parlagfű irtás, napszám 

Növényvédelem 

Metszés, koros fák alakító metszése 

Fűmag 

Minden, ami a kertészkedéssel kapcsolatos! 

Garanciával és számlával! 

 
Nem bántja a szemét…? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapossa laposra! Hátha akkor több (műanyagflakon, 
üveg és papír) fér a szelektív hulladékgyűjtőkbe! A 
környéke sem szemétlerakóhely, kedves faddiak és 
Faddon üdülők! Nézzenek körül a településen! 
Virágosak, tiszták a közterületek. Ezt főleg a FADDÉRT 
DOLGOZÓ közmunkásoknak köszönhetjük, talán nem 
kell bizonygatni, a szemetet nem ők rakják a hulladék-
gyűjtők mellé. Becsüljük meg a munkájukat, és 
vigyázzunk mindannyian a rendre, a tisztaságra!  
Akinek nem inge, ne vegye magára…           (Fné Z.M.) 

FELHÍVÁS 
 

KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY 
BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN 

 

a Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
lévő kollégiumban 

A szociális ellátások szabályairól szóló 
8/2006.(VI.28.)Kt. rendelet 32. §-a rendelkezik az 
önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén lévő kollégium három férőhelyéről. A 
kollégiumi férőhelyek a Pécs városában felsőoktatási 
intézmények nappali tagozatán tanulmányokat 
folytató, faddi állandó lakóhellyel rendelkező 
hallgatók elhelyezésére szolgálnak. 
 

Az önkormányzat rendelkezési jogosultságába tartozó 
kollégiumi férőhelyek elosztásával összefüggő 
feladatokat a képviselő-testület látja el az alábbiak 
szerint:  
 

A kollégiumi férőhelyekre történő  
jelentkezés, kérelem benyújtásának 

határideje: 2010. augusztus 23. 
 

A kérelemnyomtatvány átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Titkárságán, melyhez csatolni kell: 
- a kollégium elutasító határozatát; 
- hallgatói jogviszonyának igazolását; 
- jövedelemigazolásokat; 
- a kiadásokról szóló számlamásolatokat, 
- vagyonnyilatkozatot.  
 

A rangsorolásnál figyelembe kell venni: 
-  a pályázó hallgató családjának valós jövedelmi és 
vagyoni viszonyait. Ezen belül ismerni kell a családban 
az egy főre jutó havi jövedelmet, a szociális 
körülményeket; 
- ismerni kell a pályázó családjának körülményeit 
abban a tekintetben, hogy van-e másik továbbtanuló 
hallgató, illetve tartósan beteg, gondozásra szoruló 
személy; 
- ismerni kell a család rendszeres havi kiadásait; 
továbbá 
- figyelembe kell venni azt, hogy a hallgató eltartója 
egyedülálló-e. 
 

A kollégiumi férőhelyekre beérkező kérelmeket a 
Művelődési és Jóléti Bizottság javaslata alapján a 
képviselő-testület áttekinti és rangsorolja a hallgató 
családjának szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyai, a 
hallgató tanulmányi eredményei alapján. A 
rangsorolásnál figyelembe kell venni azt, hogy a 
kérelmező hallgató nyújtott-e be kérelmet az oktatási 
intézmény kollégiumában való elhelyezésre, és a 
kérelem elutasítását követően élt-e fellebbezési jogával. 
A képviselő-testület a kérelmek rangsorolása után dönt 
a három férőhely elosztásáról, melynek eredményéről 
minden kérelmezőt értesít.          Polgármesteri Hivatal 
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DUMBÓ CSALÁDI N APKÖZI AKTUÁLIS HÍREI 
 

Visszatekintő szülői szemmel 
A Dumbó Családi Napközi Alapítvány immár harmadik 
alkalommal rendezte meg nagy sikerrel a május végi 
gyermeknapot. Ebben az évben kinőve a Béke utcai 
telephelyet, a települési önkormányzat segítségével a 
sportpálya adott otthont a programnak. A rendezvény sikere 
elsősorban a szervezést, megvalósítást segítő összefogásnak 
volt köszönhető. A helyi önkormányzat pénzbeli támogatása 
és a helyszín biztosítása adta meg az alapvető feltételét az 
ünnepségnek. Az alapítvány vállalta a szervezés nagyobb 
részét, a helyi civil szervezetek közül a Szabadidős és 
Aerobik Egyesület nemcsak színvonalas bemutatójával, de az 
előmunkálatokban és a lebonyolításban is sokat segített. A 
civil együttműködés eredménye a tolnai Barátság és Szeretet 
Alapítvány részvétele is, akik rövid színpadi játékkal és 
kézműves foglalkozással gazdagították a napot. A Táltos 
tánccsoport és a Modern tánccsoport bemutatói, Klopcsik 
Jennifer koncertje színesítette a délelőttöt. A faddi önkéntes 
tűzoltók habpartyval zárták délután két órakor a 
programsorozatot. A gyermeknapon készült fényképek a 
www.dumbofadd.hu weboldalon megtekinthetőek. 
A terep előkészítését, a kellékek szállítását a Szuprics és 
Társa Kft ingyen végezte. Ezen felül tárgyi adományt 
ajánlottak fel a következő vállalkozók, cégek: Merkl 
Krisztina, Bata Kft, Dunarét Kft, Venyige Szövetkezet, 
Dombori Beach és Németh Magdolna. Köszönjük! 
Lelkes önkéntes segítők dolgoztak a kézműves asztaloknál, a 
trambulinnál és az ingyenes büfében is. A hőség ellenére 
több száz palacsintát és waffelt sütöttek az anyukák, 
nagymamák, amihez az alapanyagot főként a családi 
napközihez tartozó szülők adományként ajánlottak fel. 
Szép példája volt ez a szektorok - állami, üzleti, civil 
szektorok – közötti összefogásnak. 

Mint minden rendezvény mögött, itt is ott áll az az egy 
ember, aki megálmodja és csapatával tűzön-vízen 
keresztülviszi elképzeléseit. Ez úton is köszönetet mondunk a 
kitartásért Szuprics Lászlóné Andinak és családjának! 
Reméljük jövőre is éreznek elég elhivatottságot és energiát a 
települési gyermeknap megszervezéséhez.  

Bodonyné Kovács Anikó szülő 
 
Előre tekintgető 
Szeretném felhívni a figyelmet alapítványunk néhány újabb 
szolgáltatására. Szülői igényre, nevelésről, nevelési 
problémákról beszélgetés sorozatot indítottunk szakemberek 
vezetésével. Az összejöveteleket augusztus végétől 
kéthetente tartjuk a Dumbó Családi Napköziben. Minden 
érdeklődő szülőt – szülőpárt – szeretettel várunk, a 
beszélgetéseken a részvétel ingyenes. 
 

Augusztus hónapban, csütörtökönként délelőtt 9-11 óra 
között ingyenes kreatív foglalkozást tartunk kisiskolások 
részére. A foglalkozásokra előre be kell jelentkezni, igény 
szerint ebéd is kérhető. 
 

Szeptembertől négy kisgyermek is óvodába kerül 
napközinkből, helyettük máris újabb jelentkezők vannak, 
továbbra is teltházzal működünk. Változatlanul hétfő és 
csütörtök délelőtt 9 és 11 óra között várjuk a játszóházas 
gyermekeket. Saját tapasztalataink és pozitív szülői 
visszajelzések alapján is mondhatjuk, hogy már az 
alkalmankénti játszóházas foglalkozások is nagyban segítik a 
gyermekek sikeresebb közösségbe szoktatását. 
A fenti programokkal kapcsolatban további információ a 
30/552-09-06 telefonszámon, vagy személyesen a Béke u. 
48. sz. alatti napköziben kérhető Szuprics Anditól. 

Szuprics Lászlóné titkár 
 

Gyermeknap a sportpályán -  2010.  június 6.  
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H U R R Á ! IT T  A N Y ÁR !  
 

Nyári Játszóház Faddon 
Ötödik alkalommal került megrendezésre a Nyári Játszóház 
Faddon a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében 2010. július 
26.-30. között a művelődési házban. A rendezvényen 7-12 
éves tanulók vettek részt. Az önkormányzat 300, a 
korosztályba tartozó gyermek szülőjét értesítette ki, közülük 
25-en jelezték részvételi szándékukat, de ahogy a napok 
teltek, egyre többen látogattak el a Játszóházba. A hét végére 
a létszám már negyven fölé emelkedett. Az esemény a 
megszokottól eltérően nem hétfőnként, hanem július utolsó 
hetében, egy intenzív, egyhetes rendezvénysorozat keretében 
valósult meg. A programok között szerepelt szellemi 
vetélkedő, sorverseny, kézműves foglalkozás, íjászat, 
kosárfonás, arcfestés.  
A szellemi vetélkedő és sorverseny programokat a 
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói bonyolították le. A 
kézműves foglalkozást Lengyelfalusi Gáborné, az arcfestést 
Keszthelyi Brigitta tartotta a gyerekeknek.  

Kosárfonásra Rottler Ádám oktatta az ifjú érdeklődőket, az 
íjászat rejtelmeibe az Alisca Nyilai Egyesület íjászai vezették 
be a csemetéket. A helyi egyesületek közül a Faddi SE 
Karate Szakosztálya, valamint a Boróka Ének és Néptánc 
Egyesület mutatkozott be. Az egyesületek rövid bemutatói 
után a gyermekek legnagyobb örömére ők maguk is 
kipróbálhatták a sport és a tánc egyedi mozdulatait.  
Ezen a különleges héten a rendőrség bemutatta gépjárműveit, 
illetve ügyességi kerékpár akadályversenyt rendezett a 
gyermekeknek baleset-megelőzési célzattal. A tűzoltóság 
szintén kivonult a helyszínre, végül egy fergeteges 
habpartival zárult az egyhetes programsorozat, melyet az 
önkormányzat 50.000 Ft-tal támogatott.. A gyermekek az 
általuk készített tárgyakat hazavihették, a versenyeken 
jutalmakat kaptak, és persze számos élménnyel is 
gazdagodtak. 

Gyermekjóléti Szolgálat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Játékosan a vallásról 
Már negyedik éve tartjuk a Vasárnapi Iskola Szövetség keretében azt a foglalkozás sorozatot, amelynek célja a gyerekek vallási 
ismereteinek a bővítése. Július 12-től 16-ig játékos keretek között ismerkedhettek az evangéliummal. Bibliai, missziós 
történeteket hallhattak, énekeltek, játszottak, vetélkedtek. A legjobbak az egyházaskozári táborban tölthetnek el egy hetet 
augusztus elején.  
Köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak a lehetőséget és a közreműködést, az Önkormányzatnak, Benis Brigittának, Bényi 
Andrásnak, Fodor Józsefnek, Rábóczki Józsefnek, Mireider Lászlónak, Mihálovics Istvánnak, Tóth Ferencnek, Márkus 
Györgynek, hogy anyagi támogatásukkal mindezt lehetővé tették.  

Rácz Józsefné, Szabóné Kata, Horváth Ágnes, Szikhardt Rita,  Márkusné Tibai Márta 
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Fadd Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

10/2010. (VII.5.) önkormányzati rendelete 
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 

 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

A rendelet célja 
(1) Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 

feladat- és hatáskörébe tartozó környezet- és 
természetvédelmi feladatok teljesítésének elősegítése 
érdekében Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) 
hoz létre. 

(2) Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az 
Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását. 

 
2.§ 

Az Alap bevételei 
Az Alap bevételi forrásai a következők: 

a) a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi 
bírságok teljes összege, 

b) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által Fadd 
nagyközség területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi 
bírságok összegének 30%-a, 

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok 
külön törvényben meghatározott része, 

d) az Önkormányzat bevételeiből – az éves költségvetési 
rendeletben meghatározott – környezetvédelmi célokra 
elkülönített összeg, 

e) a nagyközség közigazgatási területén kivetett 
természetvédelmi bírság, 

f) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és 
támogatások, 

g) pályázat útján elnyert összeg, 
h) egyéb, az Alapot illető egyéb bevétel. 

 
3.§ 

Az Alap felhasználása 
(1) Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra 
lehet felhasználni, így különösen: 
a) védett természeti értékek megőrzése, eredeti 
állapotuk helyreállítása, 
b) levegőtisztaság védelme, 
c) zaj –és rezgésvédelem, 
d)  vízvédelem (felszíni- és felszín alatti vizek, 
ivóvízminőség védelem), 
e)  talajvédelem, 
f)  zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, erdők 
védelme, allergén növények elleni védekezés, 
g)  környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni 
vizsgálatok, tanulmányok készítése költségeinek 
finanszírozása, 
h)  környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú 
programokon való részvétel, 
i)  környezetvédelmi programok és koncepciók 
készítése, 
j)  környezetvédelmi információrendszer működtetése, 
fejlesztése, a környezet védelmét elősegítő tevékenység. 

(2) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó 
költségeket. 

(3) Az Alapból nyújtandó támogatás pályázat útján nyerhető 
el. A pályázatra, valamint a támogatásra vonatkozó 
szabályokat a Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete külön rendeletben szabályozza. 

 
4.§ 

Rendelkezés az Alappal 
(1) Az Alap összegét az éves költségvetés készítésekor kell 
tervezni. 

(2) Az Alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a 
költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával 
egyidejűleg rendelkezik. Az Alap felhasználásának elveiről 
2010. évben a rendelet 1. számú függelék szerint határoz. 
(3) Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, külön alszámlán kell 
kezelni. 

 
5.§ 

Jelen rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép 
hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Fülöp János   Herczig Gáborné 
polgármester            jegyző 

Kihirdetési záradék: 
A rendeletet kihirdettem. 
Fadd, 2010. július 5. 

              Herczig Gáborné 
jegyző 

 
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 

10/2010. (VII.5.) önkormányzati rendelet 
1. sz. függeléke 

A 2010. évi Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 
felosztásának alapelvei 
Az Alap bevételei az alábbi célokra használhatók fel: 
A.) Bírságokból befolyt összeg és az önkormányzati juttatás 
1. A környezetvédelmi oktatás, tudatformálás, környezeti 
nevelés elősegítése, tájékoztató, oktató rendezvények, 
vetélkedők, kiállítások szervezése, lebonyolítása, 
Környezetvédelmi oktató kiadványok készíttetése, 
2. Befejezett viziközmű beruházás (Raiffensen Bank 
Zrt) hitel tőke és kamat kötelezettség kiegyenlítésére,  
3. Környezetvédelmi információs-rendszer 
működtetése, 
4. Jegyző hatáskörébe tartozó, kötelező 
környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása (pl. 
zajvizsgálatok, szakértői megbízások) használható fel. 
5. Fadd közterületeinek fásítása (utca- és park 
fásítások) 
6. Helyi jelentőségű védett természeti területek, 
értékek kezelése 
7. Helyi jelentőségű védett természeti területek 
terveinek készítése, és tervének felülvizsgálatára 
használható fel 
B.) A talajterhelési díjból befolyt összeg:  
1. Fadd Környezetvédelmi Programja elkészíttetése, 
2. Csapadékvíz elvezetés és csatornázás terveztetés, 
3. Felszíni vízgyűjtő- és elvezető csatornák karbantartása, 
4. Illegális hulladéklerakók felszámolására használható fel. 
5. Közterületek parlagfű elleni védekezése 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fülöp János polgármester 

Herczig Gáborné jegyző 
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Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása  
a 2010. október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

valamint a helyi kisebbségi választás feltételeiről 
A 2010. június 14. napján hatályba lépett, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: 
Övjt.). Az Övjt. 4.§ c.) pontja szerint a települési 
önkormányzat képviselő-testülete tagjainak száma 5000 fő 
lakosig 6 fő. 2010. január 1-jén Fadd település lakosságszáma 
4448 fő.  
Ennek megfelelően a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2010. évi általános választásán Fadd 
Nagyközség egy választó-kerületet alkot. A képviselő-
testületben megszerezhető mandátumok száma, s így a 
települési önkormányzati képviselő-testület létszáma: 6 fő. 
Képviselőjelölt és polgármesterjelölt állítása  
 A képviselő-testület tagjait úgynevezett „egyéni listás” 
választáson választják. 
A választáson független jelöltek és – a választási bizottsághoz 
bejelentett és nyilvántartásba vett – jelölő szervezetek által 
állított jelöltek indulhatnak. Képviselőjelölt az lehet, akit a 
település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.  
 A polgármester-választáson független jelöltek és – a 
választási bizottsághoz bejelentett és nyilvántartásba vett – 
jelölő szervezetek által állított jelöltek indulhatnak. 
Polgármesterjelölt az lehet, akit Fadd választópolgárainak 
legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.  
A jelöléshez szükséges ajánlások pontos számáról a 
polgármesteri hivatalban működő Helyi Választási Irodánál 
érdeklődhet. 
Az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a 
jelölő szervezetnek, illetőleg a független jelöltnek be kell 
jelentkeznie az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi 
nyilvántartásba. 
Ajánlást kizárólag a választási iroda által a 
választópolgároknak megküldött hivatalos ajánlószelvényen 
lehet gyűjteni, azok másolása – még a kitöltést megelőzően is 
– tilos. 
A választási névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az 
ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16. és 19. között 
minden választópolgár megkapja. A névjegyzék 2010. 
augusztus 18-22-ig a Polgármesteri Hivatalban közszemlére 
kerül.  
Nem gyűjthető ajánlószelvény: 
a)   munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, 
illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó 
munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, 
b)   a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél 
szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy 
szolgálati feladat teljesítése közben, 
c)   tömegközlekedési eszközön, 
d)   állami és helyi önkormányzati szervek hivatali 
helyiségében. 
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt 
adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg 
előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.  
Az ajánlószelvényen – saját adatai mellett – a választópolgár 
feltünteti az ajánlott jelölt nevét, a jelöltet állító szervezet 
nevét (akár a hivatalos megnevezéstől eltérő formában, de 
egyébként minden kétséget kizáró módon megállapíthatóan, 
pl. rövid név, betűszavas rövidítés is elfogadható), illetőleg 
független jelölt esetében a „független” megjelölést. 

Amennyiben két vagy több szervezet közös jelöltet kíván 
állítani, az ajánlószelvényen valamennyi érintett szervezet 
nevét fel kell tüntetni. 
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet 
a)   nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, 
b)   nem teljes körűen kitöltött ajánlószelvényen adtak le, 
c)   az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. 
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi 
ajánlása érvénytelen. Aki több képviselőjelöltet, 
polgármesterjelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása 
érvénytelen. Tekintettel arra, hogy az érvénytelen ajánlások 
miatt mindig kevesebb a figyelembe vehető ajánlások száma, 
mint amennyi ajánlószelvényt leadnak a jelölt bejelentésekor, 
érdemes ráhagyással gyűjteni. 
Az ajánlószelvényekről, illetőleg az azokon feltüntetett 
adatokról másolatot készíteni szigorúan tilos. Ha a jelölő 
szervezet, illetőleg a független jelölt nem adja le az összes, 
általa gyűjtött ajánlószelvényt, akkor a be nem nyújtott 
ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig meg 
kell semmisítenie, erről jegyzőkönyvet kell készítenie, és a 
jegyzőkönyvet 2010.  szeptember 9-én 16.00 óráig át kell 
adnia a helyi választási bizottságnak. 
A jelöltet 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet 
bejelenteni a helyi választási bizottságnál. A bejelentést az E 
jelű formanyomtatványon kell megtenni, mellékelve az 
ajánlószelvényeket. 
Ha a kisebbséget képviselő jelölt kéri, hogy nevét a kisebbség 
nyelvén is feltüntessék a szavazólapon, az E nyomtatványhoz 
csatolni kell az N jelű nyomtatványt is. 
A jelöltet a helyi választási bizottság a bejelentését követő 2 
napon belül veszi nyilvántartásba. 
Ha a választópolgárt több helyen is „egyéni listás” 
képviselőjelöltnek, polgármesterjelöltnek ajánlották, 
legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig kell 
nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el. 
Az „egyéni listás” képviselőjelölt egyidejűleg ugyanazon 
településen egy polgármester-jelölést és ugyanazon megyében 
egy megyei listás jelölést fogadhat el. 
A település polgármesterjelöltje egyidejűleg ugyanazon 
településen egy „egyéni listás” és ugyanazon megyében egy 
megyei listás jelölést fogadhat el. 
Jelölő szervezet bejelentése  
Az önkormányzati választáson a társadalmi szervezetek 
bírósági nyilvántartásába bejegyzett szervezetek (pártok, 
társadalmi szervezetek) indulhatnak. 
Ahhoz, hogy a szervezet jelöltet, listát állíthasson, a választási 
bizottságnál először magát a jelölő szervezetet kell 
nyilvántartásba vetetni, mégpedig olyan időpontban, hogy a 
jelölt vagy a lista bejelentésének idejére már megtörténjen a 
szervezet nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vételhez a 
jelölő szervezetet be kell jelenteni 
·     az Országos Választási Bizottságnál, ha a szervezet több 
megye, illetőleg a főváros és valamely megye területén is 
jelöltet vagy listát kíván állítani, 
·     a területi választási bizottságnál, ha a szervezet csak egy 
megye, illetőleg csak a főváros területén, de azon belül több 
településen, fővárosi kerületben kíván jelöltet állítani, 
·     a helyi választási bizottságnál, ha a szervezet csak a 
településen kíván jelöltet állítani. 
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A jelölő szervezet bejelentését a P nyomtatvány kitöltésével 
és személyes leadásával vagy postai megküldésével kell 
megtenni. A bejelentéshez mellékelni kell a társadalmi 
szervezetek bírósági nyilvántartásából a bíróság által 2010. 
július 16-át követően kiállított kivonatot. 
Ha a szervezet kéri az emblémája feltüntetését a 
szavazólapon, akkor azt mellékelni kell szürkeárnyalatos, 
legalább 300 dpi felbontású JPEG vagy TIF kiterjesztésű 
elektronikus formátumban is. 
Ha a szervezet kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is 
feltüntessék a szavazólapon, a P nyomtatványhoz csatolni kell 
az N jelű nyomtatványt is. 
A jelölő szervezetet a választási bizottság a bejelentését 
követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba. 
Adatszolgáltatás a jelöltek, jelölő szervezetek részére  
Annak érdekében, hogy a jelöltek és a jelölő szervezetek a 
kampány során közvetlenül is megszólíthassák a 
választópolgárokat, jogszerűen hozzájuthatnak a 
választópolgárok név- és címadataihoz. 
A jelöltek, valamint a jelöltet, listát állító jelölő szervezetek a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatalától 2010. szeptember 13-át követően – díjfizetés 
ellenében – megkaphatják a névjegyzékben szereplő 
választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét. Az 
adatokat nem, életkor vagy lakcím szerinti csoportosításban is 
lehet kérni. Annak érdekében, hogy a fenti időpontot követően 
haladéktalanul teljesíthesse a hivatal az adatszolgáltatást 
(amelynek előkészítése igencsak időigényes), célszerű az 
igényt már korábban bejelenteni. 
Az egyes településeken a helyi választási iroda vezetőjétől 
(jegyző) lehet kérni a közszemlére tett névjegyzék másolatát, 
amelyet 2010. szeptember 13-át követően kaphatnak meg a 
jelöltek, illetőleg a jelöltet, listát állító pártok, szavazóköri 
bontásban. Ezt az adatszolgáltatást csak papíron tudja 
teljesíteni a jegyző. 
A fenti adatszolgáltatások keretében megszerzett adatokat 
kizárólag a választási kampány céljára lehet felhasználni. 
Egyéb célú felhasználásuk, jogosulatlan személynek, 
szervezetnek, más jelöltnek, pártnak történő átadásuk tilos. Az 
adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2010. október 3-án meg 
kell semmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet 2010. 
október 6-án 16.00 óráig át kell adni az adatszolgáltatónak. 
A választási kampány céljára más állami vagy önkormányzati 
szerv személyes adatot nem szolgáltathat a jelöltek, jelölő 
szervezetek részére. 
 
Kisebbségi önkormányzati képviselő jelölése 
A kisebbségi önkormányzati választás kitűzésének feltétele, 
hogy a kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi 
választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 
30 főt.  
Faddon a cigány kisebbségi névjegyzékbe 139 fő 
választójoggal rendelkező személy kezdeményezte a 
felvételét. A törvényes feltételek fennállása miatt a Helyi 
Választási Bizottság 2010. augusztus 5-i ülésén 2010. október 
3-ára kitűzte a települési kisebbségi önkormányzati választást. 
A választáson a választási bizottsághoz bejelentett és 
nyilvántartásba vett jelölő szervezetek által állított jelöltek 
indulhatnak. A választáson csak olyan személy lehet jelölt, aki 
az adott kisebbség kisebbségi választói jegyzékében szerepel, 
akár azon a településen, ahol jelöltként indul, akár más 
településen. 

 
A jelöltet 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet 
bejelenteni a helyi választási bizottságnál. A bejelentést az 
EK jelű formanyomtatványon kell megtenni. 
Ha a jelölt kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is 
feltüntessék a szavazólapon, az EK nyomtatványhoz csatolni 
kell az N jelű nyomtatványt is. 
A jelöltet a helyi választási bizottság a bejelentését követő 2 
napon belül veszi nyilvántartásba. 
Ha a választópolgárt több helyen is jelöltnek ajánlották, 
legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig kell 
nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el. 
A jelölő szervezet bejelentéséhez csatolni kell annak 
alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a törvényben 
meghatározott feltételnek megfelelően alapszabályában 
rögzített célja az adott nemzeti vagy etnikai kisebbség 
képviselete. 
A jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy 
a) a kisebbség képviseletét vállalja, 
b) a kisebbségi közösség nyelvét ismeri-e, 
c) a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismeri-e, 
d) korábban volt-e más kisebbség kisebbségi 
önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője.  
A nyilatkozat tartalmát bárki megismerheti. A jelölt 
választójogát a helyi választási bizottság a jelölt lakóhelye 
szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjének 
megkeresése útján ellenőrzi, aki tájékoztatja a helyi választási 
bizottságot, hogy a jelöltként bejelentett személy szerepel-e a 
kisebbségi választói jegyzékben. A listát legkésőbb a 
szavazást megelőző 26. napon kell bejelenteni, azaz 2010. 
szeptember 3-ig.  
Szervezet bejelentése  
A települési kisebbségi önkormányzati választáson az 
egyesülési jogról szóló törvény szerint bejegyzett olyan 
társadalmi szervezetek (ide nem értve a pártok működéséről 
és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett 
szervezeteket), indulhatnak, amelynek alapszabályában 
legalább 3 éve rögzített célja az adott nemzeti vagy etnikai 
kisebbség képviselete. 
Ahhoz, hogy a kisebbségi szervezet jelöltet állíthasson, a 
választási bizottságnál először magát a jelölő szervezetet kell 
nyilvántartásba vetetni, mégpedig olyan időpontban, hogy a 
jelölt bejelentésének idejére már megtörténjen a szervezet 
nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vételhez a jelölő 
szervezetet be kell jelenteni 
     az Országos Választási Bizottságnál, ha a szervezet több 
megye, illetőleg a főváros és valamely megye területén is 
jelöltet vagy listát kíván állítani, 
    a területi választási bizottságnál, ha a szervezet csak egy 
megye, illetőleg csak a főváros területén, de azon belül több 
településen, fővárosi kerületben kíván jelöltet állítani, 
     a helyi választási bizottságnál, ha a szervezet csak a 
településen kíván jelöltet állítani. 
A jelölő szervezet bejelentését a PK nyomtatvány kitöltésével 
és személyes leadásával vagy postai megküldésével kell 
megtenni. A nyomtatványhoz mellékelni kell a társadalmi 
szervezetek bírósági nyilvántartásából a bíróság által 2010. 
július 16-át követően kiállított kivonatot, továbbá a 
kisebbségi szervezet 2007. január 1. előtt hatályban volt, 
valamint a bejelentés napján hatályos alapszabályát. 
Ha a szervezet kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is 
feltüntessék a szavazólapon, a PK nyomtatványhoz csatolni 
kell az N jelű nyomtatványt is. 
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A jelölő szervezetet a választási bizottság a bejelentését 
követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba. 
Szavazás 
A szavazásra településenként e célra létrehozott, önálló 
szavazókörben (szavazókörökben) kerül sor, melynek címéről 
és a szavazás időpontjáról a jegyző a választás kitűzését 
követően értesítőt küld. 
A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje 
feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. A települési 
kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 4 tagú, ezért 
szavazni legfeljebb 4 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. 
Értelmező rendelkezések 
Független jelölt: az a jelölt, akit nem jelölő szervezet állít. 
Jelölő szervezet: a pártok működéséről és gazdálkodásáról 
szóló 1989. évi XXXIII. törvény szerint bejegyzett párt, 
valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 
szerint bejegyzett társadalmi szervezet; a közös jelöltet, listát 
állító jelölő szervezetek egy jelölő szervezetnek számítanak. 
Kisebbségi jelölő szervezet: a kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásáról szóló törvény szerinti jelölő 
szervezet. 
A 2010. évi önkormányzati választásra az OVB-nél 
nyilvántartásukat kérő jelölő szervezetek listája: 

 
 Sor- 
szám Szervezet hivatalos neve Rövidítése Bejelentés 

dátuma 
Nyilvántartásba 

vétel dátuma 

1. MAGYARORSZÁGI ROMA ÖSSZEFOGÁS 
MŰVÉSZETI-ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET MRÖMOE 2010.07.20. 2010.07.21. 

2. FIATAL ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FIROSZ 2010.07.21. 2010.07.21. 
3. CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET CM 2010.07.21. 2010.07.21. 
4. MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT MCF 2010.07.21. 2010.07.21. 
5. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT MSZP 2010.07.22. 2010.07.23. 
6. MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT MUNKÁSPÁRT 2010.07.22. 2010.07.23. 
7. LEHET MÁS A POLITIKA LMP 2010.07.22. 2010.07.23. 
8. MAGYAR KERESZTÉNY SZOCIÁLIS UNIÓ MKSZU 2010.07.26. 2010.07.27. 

9. ROMA DIPLOMÁSOK ORSZÁGOS 
SZERVEZETE RODOSZ 2010.07.26. 2010.07.27. 

10. ”LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG LUNGO DROM 2010.07.26. 2010.07.27. 

11. MAGYAR DEMOKRATIKUS UNIÓ MDU 2010.07.27. 2010.07.27. 

12. TÖRTÉNELMI SZÖVETSÉG, KISGAZDÁK-
SZOCIÁLDEMOKRATÁK PÁRT - 2010.07.27. 2010.07.27. 

13. MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA 
PÁRT MSZDP 2010.07.28. 2010.07.30. 

14. KISGAZDA POLGÁRI SZÖVETSÉGPÁRT KPSZ 2010.07.28. 2010.07.30. 

15. KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET – EGYSÉG 
A NEMZETÉRT KPE 2010.07.28. 2010.07.30. 

16. Magyarországi Munkáspárt 2006 Munkáspárt 2006 2010.07.29. 2010.07.30. 
17. SMS DEMOKRATA Párt SMSDEMOKRATA 2010.07.29. 2010.07.30. 
18. Igazi Demokraták Klubja IDK 2010.07.29. 2010.07.30. 

19. Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei 
Szervezete RPM 2010.07.30. 2010.07.30. 

20. ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS RPT 2010.07.30. 2010.07.30. 

21. CIGÁNY SZERVEZETEK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGE CSZOSZ 2010.07.30. 2010.07.30. 

22. ZÖLD DEMOKRATÁK– ZÖLD BALOLDAL– 
ZÖLDEK SZÖVETSÉGE ZÖLD BALOLDAL 2010.07.30. 2010.07.30. 

Utolsó módosítás dátuma: 2010.07.30. 
Fadd, 2010. augusztus 2.   Herczig Gáborné (a Helyi Választási Iroda Vezetője) 
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S P O R T  
 

Tisztelt Faddi Labdarúgás Kedvelők! 
A Faddi Hírek júniusi számában már beszámoltam Önöknek 
a 2009-2010. évi bajnokság eseményeiről, de ekkor még nem 
a végeredményről. Azóta véget ért a „küzdelem”, ami 
valóban annak volt nevezhető. Mint akkor is leírtam, felnőtt 
csapatunk számára célunk az 1-6. helyezés elérése volt. 
Célunkat nagy akarással, remek csapat-teljesítménnyel, néha 
tetszetős, néha szikrázó játékkal -véleményem szerint- 
maximálisan teljesítettük! Csapatunk ugyanis a bajnokságot a 
dobogón végezte, azaz a 3. helyezést érte el a következő 
eredményekkel: 26 mérkőzésből 14 győzelem, 7 döntetlen, 5 
vereség. 
72-36-os gólaránnyal +36-gólos gólkülönbséggel, 49 ponttal. 
Ehhez még hozzá kell tenni, hogy ezt úgy értük el, hogy 
közben egyedüli csapatként az egész mezőnyben 13 fordulón 
keresztül veretlenek maradtunk. 
Ki kell még emelnem azt a szép egyéni teljesítményt, amelyet 
csapatunk tagja, Vida Tamás hajtott végre, ő lett ugyanis a 
bajnokság góllövő listájának második helyezettje, csupán 2 
találattal lemaradva a gólkirálytól. 30 találatot szerzett és ezt 
igazságosan osztotta el előző csapata, Mórágy: 15 és Fadd: 
15 között. Gratulálunk a teljesítményéhez. 
Természetesen ismét gratulálok a csapat valamennyi 
játékosának, köszönöm nektek ezt a remek teljesítményt! 
Ifjúsági csapatunk megőrizte a leírt és elfoglalt pozícióját, 
azaz 8. helyezést ért el.  
A fiatalok 26 mérkőzéséből: 11 győzelem, 3 döntetlen, 12 
vereség. 70-68-as gólaránnyal +2-es gólkülönbséggel, 36 
ponttal hozták ezt az eredményt. Nekik ahhoz gratulálok, 
hogy sok fiatal labdarúgóval érték el ezt a tisztességes 

helytállást. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint „házi 
gólkirályunk”, Szűcs Richárd, aki alig 16 éves és 10 gólt ért 
el a bajnokságon. De az őt követő játékosok is hasonló 
korosztályt képviselnek, Józsa István 9 találattal, Csibi 
Ferenc pedig 8 góllal járult hozzá a végeredményhez.  
Így zártuk tehát a szezont, nincs sok idő az ünneplésre, mert 
2010. augusztus 22-én kezdetét veszi a 2010/2011-es 
bajnokság. Addig is a formában-tartás időszakát éljük, 
kemény edzésekkel, edzőmérkőzésekkel, valamint a 
Népújság Kupán való részvétellel. Az edzéseket július 12-én 
elkezdtük, tehát elég rövid volt a pihenés időszaka. Heti 
három alkalommal kezdtük meg a felkészülést, hétfő-szerda-
szombat ciklusban. Ettől egyszer-egyszer eltérünk az 
edzőpartnerek igénye szerint, de a heti három alkalom 
mindenképpen létrejön. Öt edzőmérkőzést és három 
Népújság Kupa találkozót játszunk a felkészülés során.  
Az átigazolási időszakban a csapat két tagja jelezte távozási 
szándékát, melyet sajnálattal tudomásul vettünk, sok sikert 
kívánunk nekik új egyesületükben. Felnőtt csapatunknál mi is 
próbálunk erősíteni, néhány régebben nálunk játszó és az 
aktív futballt szüneteltető játékos ismét próbára teszi magát, 
bízunk benne, hogy hasznos tagjaivá válnak csapatunknak. 
Az ifiknél újabb fiatalokkal szeretnénk frissíteni a csapat 
átlagéletkorát. 
Jelen körülmények között ennyit szeretnék a faddi 
labdarúgásról írni, valamint kibővíteném még annyival, hogy 
egyeztetés folyik arról, hogy az augusztus 20-i Falunapon a 
felnőtt csapat tagjainak Fülöp János Polgármester Úr átadja a 
bajnoki díjakat, illetve érmeket.                     Gerendai Ferenc 

 

Nyári pihenőn a faddi és tolnai karatékák 
Utolsó hírünk óta – Korosztályos Eb eredmények – a faddi és tolnai 
karatékák tempójukat lelassították – bár a munka sosem áll meg. 
Június 9-én tartotta meg a sportegyesület szokásos, nyári övvizsgáját. 
14 fő lépett magasabb övfokozatba, miután bebizonyították, hogy alap-
forma és küzdőgyakorlatban megfelelnek az adott övfokozat minimum 
követelmény szintjének, valamint fizikai állóképességük is megfelelő 

szinten van. Elméleti kérdésekre kellett még sikeresen felelniük, mely 
azt bizonyítja, hogy a sport nem csak testünkben van jelen, hanem 
áthatja szellemünket és lelkünket is. 

Június végén klubtáborban „nyaralhattak” a 
karatékák, napi 3 edzés mellett. Sajnos az időjárás 
nem kedvezett a szabadidős tevékenységeknek, de 
ettől függetlenül mindenki megtalálta a maga 
szórakozási és pihenési lehetőségeit.  
Az edzőtábor befejeztével Tóbi Csaba és Bali Ervin a 
Budapesten megrendezett Gasshukun – edzőtábor – 
vettek részt, ahol mintegy 250 karatéka gyakorlását 
Masahiko Tanaka 8 dan-os mester és Kazuhiro 
Sawada 7 dan-os mester irányította 4 napon át. Az 
időjárás itt már kedvező volt, hiszen a teremben a 45-
50 fokos meleg alaposan próbára tette a szervezet 
állóképességét. 
Legközelebbi megmérettetés az augusztus 20-i 
falunapi bemutató lesz, ahol remélhetőleg sikerül 
ismét elvarázsolni több faddi – és nem faddi, – fiatalt 
– és nem fiatalt. Szeretnénk, ha minél többen kedvet 
kapnának egy kemény, ám vonzó sportág 
megismeréséhez, mely azon felül, hogy edzi a testet 
és szellemet, egy másfajta kultúra alap szokásaival 
ismerkedtet meg. 
Az első edzések szeptember elején kezdődnek, 
melyre 5 éves kortól várunk érdeklődőket. További 
információkat weblapunkon: a www.tanren.hu oldalról 
olvashatnak az érdeklődők, valamint augusztusban 
plakátokon lesznek feltüntetve az edzés lehetőségek! 
arigató gozaimasita   (köszönöm szépen)  
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