Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2011. június

HÍVÓ SZÓ !
2011. június 19-ére (vasárnap) a faddi Búcsú és egyúttal a Templom Napjára
9:00 órakor:
zarándokok fogadása (Szekszárd, Tolna, Paks, Dunaszentgyörgy, Gerjen)
10:00 órakor:
HÁ LAADÓ SZENTMISE templomunk külső tatarozása befejezéséért
Fő celebráns: Bagi Sándor Esperes Urunk
Az ünnepi szentmise a Szent Korona Lovagrend tagjai által a Szent Korona (másolata)
ünnepélyes behozatalával és elhelyezésével kezdődik, a lovagrend tagjai, illetve a faddi
polgárok vállalnak díszőrséget.
A szentmisén közreműködik: a faddi Boróka Énekkar
11:00 órakor:
SZVORÁ K KATALIN Liszt-díjas és alternatív Kossuth- díjas népdal énekes előadása
12:00 órakor:
Szeretetlakoma (a templom mögötti iskola ebédlőjében, hozott süteményekből, italokból)

Legyünk együtt szeretetben!
A templom bels ő felújítá sá ra 500 és 1000 Ft-os tá mogat ójegy vá sá rolható!
Tájékoztató a II. számú Háziorvosi rendelő helyettesítési rendjéről
A II. számú Háziorvosi rendelő rendelési ideje július 31-ig:
1400
1400
1400
1400
1400

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

-

1600
1600
1600
1600
1600

A rendelés előtt 1 órával asszisztens van.
Helyettesítés helye:
Fadd, Templom u. 6. szám alatti rendelő
Telefon: 447-437
Helyettesítő háziorvos: Dr. Kis-Miki András
Asszisztens: Gász Judit
16 óra után orvosi ügyelet Tolnán: 74-440-340
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INTEGR ÁL T K ÖZÖSSÉGI ÉS S ZOL GÁL T ATÓ TÉR
az ötven éves művelődési ház felújítása: a nyílászárók
cseréje, fűtéskorszerűsítés, az épület akadály-mentesítése, a
kötelezően és opcionálisan ellátandó feladatok ellátására
többfunkciós helyiségek kialakítása, eszközök beszerzése.
(Ha a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatunk is nyer,
akkor a színpadtechnika is megújulhat.)
Lezajlott a közbeszerzési eljárás, a kivitelező kiválasztása
után március végén elkezdődött az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér kialakítása Faddon. A munkálatok jelenlegi
állása alapján az már látható, hogy a határidő módosul, a

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázati felhívást tett közzé 2008-ban Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére.
A pályázat célja: a vidéki lakosság megtartása érdekében a
helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése,
minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós
szolgáltató központok létrehozásával,
a többnyire
kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése
révén. Ennek érdekében az FVM, mint az ÚMVP
végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság (továbbiakban: IH)
az ország vidéki térségében IKSZT cím birokos szervezeteket
választott ki. A pályázat alapján kiválasztott szervezetek
jogosultságot nyertek -az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból az integrált közösségi és szolgáltató
tér kialakítására az FVM által 2008. IV. negyedévében
meghirdetésre kerülő beruházási jogcím rendelet keretébenkérelmet benyújtani a meglévő korszerűtlen épületek külsőbelső felújítása érdekében.
A pályázat első fordulójában a közel ezer IKSZT
címbirtokost független szakértők segítségével választották ki
annak alapján, hogy az 1300 pályázó – önkormányzatok, civil
és egyházi szervezetek – mennyire képes befogadni és
szakmailag működtetni a projektet. A cím megszerzése volt a
feltétele a pályázat beruházási körében való részvételre,
melyben a koncepció hosszú távú fenntarthatóságát
vizsgálták a bírálók.
Összesen 25,4
milliárd
forint uniós
támogatás
felhasználásával 573 vidéki kistelepülésen jönnek létre
integrált közösségi és szolgáltató terek.
Fadd Nagyközség Önkormányzata 2008. szeptemberében
beadta a pályázatot (pályázati azonosító: IKSZT/2008/10154), 2009. május 25-én postázták az FVM-ben a
kiértesítést az IKSZT címbirtokosi minősítés elnyeréséről.
Elképzeléseinket, amelyeket az első fordulóban vázoltunk,
most kellett konkretizálni, terveket készíttetni, árajánlatokat
beszerezni. Ez alapozta meg a támogatási kérelmet, amelyet
számunkra kedvezően bíráltak el: 46 millió forint támogatást
kapott Fadd Nagyközség Önkormányzata. Így lehetővé válik

beruházás várhatóan augusztus közepére készül el.
Szeretnénk, ha az augusztusi Falunapon sor kerülhetne a
megújult művelődési ház átadására.
Fülöpné Z.M.

CIV IL S ZE RV E ZE TE IN K É LE TÉ B ŐL
Megyei Flórián nap
Május 1-jén Dombóváron tartották a
megyei Flórián napot. Ezen a napon
egyesületünkből Oláh Lajos 40 éves
szolgálati érmet, Komáromi Sándor 30
éves szolgálati érmet vehetett át.
Gratulálunk az elismeréshez, az eddigi
munkájukhoz és továbbra is számítunk
rájuk.

Megyei önkéntes tűzoltók
versenye Tolnán
A Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség és a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2011. május 28-án
rendezte meg az önkéntesek megyei
tűzoltó versenyét. Erre a versenyre az

erdélyi Gyergyóalfalu csapatát is
meghívtuk.
Pénteken reggel érkeztek meg, majd a
szállásuk elfoglalása után délelőtt a
hivatásos tűzoltók versenyét tekintették
meg Tolnán. Délutáni program a
versenyre való felkészülés volt. A
tűzoltószertár udvarában gyakoroltunk.
Szombaton délelőtt 9.30 -kor kezdődött
a verseny. A csapatunk 800 l/perc
kismotorfecskendő-szerelésben indult.
Gyergyóalfalu csapata az összesítettben
a 3. helyet szerezte meg, illetve a
legjobb külhoni csapat címet is elhozta.
A faddi csapat a dicső 2. helyet hozta
el, 3 mp-cel lemaradva az első helyezett
csapattól. Este egy nagy vacsorával
ünnepeltük a sikeres eredményeket. A
vasárnapi program már lazábban telt az
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alfalvi csapatnak, majd hétfőn reggel
indultak haza.
Legközelebbi alkalommal a FADD
ÖTE csapata vesz részt Erdélyben a
tűzoltó versenyen. Időpontja még
ismeretlen.
Az egyesület vezetőségének nevében
gratulálok a két csapat sikeres
szerepléséhez, a versenyen elért kiváló
eredményhez.

Verseny-eredményeink:
800 l/p kismotorfecskendő-szerelés
összesítettben: II. FADD ÖTE csapata,
III. Gyergyóalfalu TE csapata
A legjobb külhoni csapat:
Gyergyóalfalu csapata
Címünk:www.faddote.extra.hu
Baros Gábor FADD ÖTE PK
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Tisztelt Faddi Lakosok!
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 124. § d)
pontja, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X.15.) GKM
rendelet alapján felhívásban kérte az Önkormányzatot a településünkön üzemelő kis- és középfeszültségű
villamosenergia-elosztóhálózatok biztonsági övezetébe nőtt fák, bokrok gallyazására vagy eltávolítására.
A rendelet 16. § (11) bekezdése értelmében a biztonsági övezet környezetében levő fák, bokrok ágait az ingatlan
tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
A rendelet 14. § (2) j. pontja értelmében a biztonsági övezetben csak olyan fa telepíthető, illetve hagyható meg,
amelyik véglegesen kifejlett állapotában sem sérti meg az adott feszültségszintre előírt megközelítési távolságot.
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a rendelet végrehajtása érdekében kötött Keret-megállapodást a ViTE
Kft.-vel. Ennek értelmében a ViTE Kft. munkatársa felkereste az Önkormányzatot azzal a céllal, hogy a
településünkön üzemelő hálózatszakaszokat együttműködésünkkel felmérje.
A felmérésről jegyzőkönyvet készítettünk, amelyben egyenként rögzítettük az érintett növényzettel kapcsolatos
tennivalókat és azok végrehajtásának felelőseit. A ViTE Kft. a jegyzőkönyvben foglalt, feszültségmentesítés nélkül
végrehajtható feladatait elvégzi.

A lakóházak előtti fák gallyazását a tulajdonosoknak kell elvégezniük, amennyiben ezt nem teszik meg, úgy az
E.ON a munkát a ViTE Kft.-vel elvégezteti, ezt a 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet 8. § (1) szakasza
értelmében az ingatlantulajdonos (kezelő) köteles tűrni.
Ezen munka elvégzése során csak a biztonsági övezet határát veszik figyelembe, a kertészeti, növényvédelmi és
esztétikai szempontokat nem.
A gallyazási feladatokat az érintett fák csonkolásával teljesítik. A csonkolás az egyenes törzsű lombhullató és
tűlevelű fák esetében az ágak tőből levágását, egyéb lombhullató fák esetében a főhajtásból nőtt ágak tőből, vagy
a főhajtás legalább 10 centiméter átmérőnél levágását jelentik.
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Ha Ön úgy látja, hogy az alábbiakban közölt védő távolságoknál közelebb nőttek a háza előtti fák a vezetékhez,
saját kezűleg szakszerűen, esztétikusan elvégezheti a visszametszést június 20-ig.
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a ViTE Kft. Keret-megállapodásának mellékletét képező, a Villamos
szabadvezeték biztonsági övezetének karbantartásáról szóló MK-8-02 számú műszaki kézikönyvben használatos
fogalmak a következők:
1. Előírt megközelítési távolságok
1.1. Kisfeszültségű csupasz szabadvezeték esetében az ágak az áramvezetőket alulról és oldalirányból 1,25
méternél jobban, felülről pedig egyáltalán ne közelítsék meg.
1.2. Kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték esetében az ágak az áramvezetőket 0,5 méternél jobban semmilyen
irányból ne közelítsék meg.
1.3. Középfeszültségű szabadvezeték esetében az ágak az áramvezetőket alulról és oldalirányból 2,0 méternél
jobban, felülről pedig egyáltalán ne közelítsék meg. A vezeték fölött növényzet nem maradhat.
2. Gallyazás a biztonsági övezetben magasra nőtt bokrok és a biztonsági övezet környezetében lévő fák azon
ágainak eltávolítása, amelyek a várható éves növekmény figyelembevételével megsértik az adott
feszültségszintre előírt megközelítési távolságot.
3. Fakivágás a biztonsági övezetben lévő, a magasságuk miatt nem meghagyható, továbbá a biztonsági övezet
környezetében növő, a biztonsági övezetet veszélyeztető, kidőlés veszélyes, 10 cm feletti törzsátmérőjű fák
talajszinten történő kivágása.
4. Nyiladéktisztítás a biztonsági övezetben növő, 10 centiméternél kisebb törzsátmérőjű fák, bokrok, cserjék,
sarjak talajszinten történő elvágása. 10 centiméternél nagyobb átmérőjű fák kivágására a nyiladéktisztításban,
normál esetben nem szabad, hogy sor kerüljön. Erre akkor kerülhet sor, ha a biztonsági övezeten kívül vannak
olyan fák, melyek kidőlésük esetén veszélyeztetik a hálózatot.
Fülöp János
polgármester
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Lassan véget érnek a dolgos hetek az óvodában
Tartalmasan teltek a tél végi és tavaszi
hónapok, minden hétre jutott valami
emlékezetes esemény.
Elbúcsúztattuk a telet, mindkét óvoda
elkészítette a kiszebábot, melyet a
Dózsa utcai oviban égettünk el hangos
énekszó mellett.
Az óvónők közül 10-en IPR
továbbképzésen vettek részt, három
egymást követő hétvégén hallgattunk
előadást,
és
folytattunk
közös
beszélgetést a témához kapcsolódóan.
Március végén a Víz világnapján mi is
elsétáltunk a Duna-partra, beszélgettünk a víz fontosságáról, mindennapi
felhasználásáról, környezetünkről.
Leendő kiscsoportosainkat is beíratták,
43 kisgyerek kezdi meg a következő
tanévtől az óvodás éveit. Örömmel
említem meg, hogy minden óvodás
korú kisgyermeket beóvodáztak.
A szülők a májusi mini-csoportos
szülői értekezlet keretében kaptak
tájékoztatást az intézményeinkben
folyó munkáról, az elvárásokról.
Megismerkedhettek a csoportok óvó
nénijével, a dadusokkal. A nyár
folyamán családlátogatások keretében
is lehetőségünk nyílik a gyerekekkel is
találkozni.
Leendő iskolásaink szakvéleményezése
is megtörtént, 50 nagycsoportos óvodás
kezdi el tanulmányait az első
osztályokban.
Azért, hogy minél előbb jó kapcsolat
alakulhasson ki a leendő tanító
nénikkel, és egy kicsit az iskolával is
ismerkedhessenek, közös sportnapon
vettünk részt, emellett a leendő elsős
pedagógusok személyesen is ellátogattak az óvodába, és lehetőség nyílott
arra is, hogy a tanítási órára is
elmehessünk az ovisainkkal.
Intézményünkben folyamatosan figyelünk a tehetséges gyermekeinkre, ennek
keretében rendezzük meg már hagyományosan a Cim-cim-cimbora énekversenyt, a Bóbita-vers- és prózamondó
versenyt, valamint a matematika
versenyt.
Cim-cim-cimbora énekverseny helyezettjei:
I. Lencsés Noémi – Nyuszi csoport
Major Erika – Süni csoport
II. Kákonyi Marietta – Katica csoport
Fenyvesi Boglárka – Maci csoport
III. Nagy Roland – Pumukli csoport

Bóbita vers- és prózamondó verseny
helyezettjei:
Nagycsoport:
I. Szalai Fruzsina – Süni Csoport
II. Fodor Jázmin – Pumukli Csoport
III. Szabó Fanni – Maci csoport
Középső csoport:
I. Kiss Gréta – Maci csoport
II. Kákonyi Ivett – Pumukli csoport
III. Boskó Lara – Csiga csoport
Matematika verseny helyezettjei:
I. Szalai István – Katica csoport
II. Vass Virág – Süni csoport
III. Papik Bálint – Katica csoport
A tavasz várva várt gyermekünnepe a
Húsvét. Minden csoportba ellátogatott a
nyuszi, egy fészek sem maradt üresen.
Pályázati pénzből lehetőségünk nyílott
arra, hogy gazdagabbá tegyük az
ajándékozást,
minden
csoport
ajándékcsomagot kapott, könyvekkel,
édességekkel, de a legnagyobb örömet
az új, EU-s szabványoknak is megfelelő
udvari játékok szerezték, melyeket
örömmel vettek birtokba a gyerekek
mindkét óvodában.
A májust mi is színes szalagokkal,
lufikkal
feldíszített
májusfával
köszöntöttük mindkét óvodában, a
kisfiúk lepték meg vele a lányokat. A
kitáncolásról sem feledkezünk el,
Pünkösdi király választás keretében
búcsúzunk a díszes fáktól. Ügyességi
versenyen dől el, ki választhat maga
mellé Pünkösdi-királykisasszonyt, és
viselheti
egész
nap
a
díszes
virágkoszorút. A közös tánc sem
maradhat el ilyenkor, a talpalávalóról
ebben az évben a Csurgó-zenekar
gondoskodik.
Május legszebb ünnepe az Anyák
napja,
mely
egyben
évzáró
ünnepélyünk is. Minden csoportban
bensőséges hangulatban ünnepeltük az
édesanyákat, nagymamákat, szeretettel
adták át óvodásaink az általuk készített
ajándékokat,
melyeket
könnyes
szemmel köszöntek meg az anyukák.
Színvonalas műsorral kedveskedtünk
vendégeinknek, akik meghallgatták,
mennyi éneket, mondókát, dalos játékot
tanultak óvodásaink az eltelt tanév
során. Megható látni a sok-sok
ünneplőbe öltözött gyermeket, akik
nagy izgalommal készülnek mindig erre
az eseményre, és szeretettel bújnak
anyukájukhoz a műsor végeztével.
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Kiemelkedő közös rendezvényünk a
Föld napja, melyet évről-évre egyre
nagyobb szülői látogatottság mellett
rendezünk meg. Ebben az évben
kedvezett nekünk a jó idő is, és
tartalmas napot töltöttünk el a Sportpályán.
A játékos vetélkedők alatt a szülők
csoportonként mérték össze főzési
tudományukat, és készítették el az
ízletes paprikás krumplit.
Főzőverseny eredménye:
I. Fodor Józsefné – Maci csoport
II. Bese Gábor – Csiga csoport
III. Molnár és Széles apuka – Süni
csoport
Eben az évben is díjaztuk a finom
ételeket, amit az üres bográcsok is
igazoltak.
Itt szeretném megköszönni a szülők
aktív közreműködését a padok, székek,
eszközök szállításában, elrendezésében.
Nélkülük nem tudnánk ilyen tartalmas
napot tölteni az óvodán kívül.
Ahogy minden évben, ezen a tavaszon
is kirándulni vittük gyerekeinket. A
jótékonysági
bál
bevételéből
finanszírozzuk a hosszabb, illetve a
rövidebb utazásokat.
A kicsik Pörbölyön szállhattak fel a
kisvasútra, és figyelhettek meg
utazásuk során erdei állatokat, majd a
játszótéren tölthették a hazaindulásig az
időt.
A középső és nagycsoportos gyerekek
Budapestre utaztak, a Camponában a
cápák, és a színes tengeri halak
látványa
szerzett
maradandó
élményeket, a Cirkuszban színvonalas
műsort láthattunk, mely gyereknek,
felnőttnek egyaránt felejthetetlen volt.
Fáradtan, de élményekkel gazdagodva
értünk haza.
Zárójelben jegyezném meg, hogy
nekünk is feltűnt, milyen kevesen
voltak ottlétünkkor a Camponában.
Kérdésünkre elmondták, hogy csökken
a látogatottság, hisz az intézmények
egyre
kevesebb
összegből
gazdálkodhatnak, és nem mindig jut a
belépőjegyre pénz. Ilyenkor jó arra
gondolni, hogy ebben a nehéz
gazdasági helyzetben is meg tudjuk
teremteni gyermekeink számára az
élményeket adó kirándulásokat, hisz
sokuknak talán ezek az alkalmak azok,
amikor egy kicsit „világot” láthatnak.
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szombaton délután 2 és 4 órakor ballagnak a nagyjaink. Évről
évre szomorúan, de épp olyan örömmel is készülünk erre az
ünnepre, hisz elköszönnek tőlünk „régi” óvodásaink, akiket
szeptembertől az iskola padjai várnak. A közös ünneplés után
csoportonként vendégeljük meg őket, és ajándékokkal
tesszük még emlékezetesebbé ezt a napot. Sokukkal
találkozunk majd, hisz testvérek járnak még a csoportokba, és
az iskola látogatáskor is kíváncsian figyeljük, hogy érzik
magukat ovisaink.
A fentiekből is kitűnik, eredményes, tartalmas második
félévet zárunk. Ahogy a gyerekek, mi pedagógusok is várjuk
a megérdemelt nyári szünetet, melyhez ezúton kívánok
minden kedves kollégámnak jó időt, pihenéssel teli, vakációs
napokat!
Schmidné Keserű Erzsébet
Tagóvoda-vezető

A május utolsó közös, szülők részvételével is szervezett
programja a gyermeknapi kavalkád.
A már nyugdíjas és GYES-en lévő kollégák, valamint a
Nyugdíjasok Érdekszövetsége is részt vállal abban, hogy ez a
nap igazán a gyermekekről szóljon. A kollégák a programok
lebonyolításában, utóbbiak ajándék jégkrémmel lepik meg
ovisainkat, a Venyige Szövetkezet ízletes epret szállít
nekünk.
A programok között lesz agyagfestés (köszönet érte
Krisztának, aki mindig segíti a gyerekek kreativitásának
fejlődését), barkácsolás és arcfestés, valamint három
trambulin helyettesíti most a légvárat. A nagy öröm, hogy
ezek már maradnak az ovikban, hisz ezeket is pályázati
pénzből tudtuk megvásárolni.
Az évet mindig a nagyok ballagása zárja, melyet ebben az
évben is két részletben rendezünk meg. Június 4-én

A felső tagozat hírei
2011. május 24-én került megrendezésre
iskolánkban a német fordítóverseny,
melyen
a
gerjeni
tagintézmény
tanulóival mérték össze tudásukat
diákjaink.
A
versenyzők
két
kategóriában (5-6, valamint 7-8.
osztály) indulhattak, ahol 1-1 német
nyelvű szöveget kellett magyarra
fordítani.
Helyezések:
5-6. osztály:
I. Bráz Bianka (Gerjen)
II. Haraszti Balázs (Fadd)
III. Borda Odett (Gerjen)
7-8. osztály:
I. Szlanyinka Dóra (Fadd)
II. Takács Regina (Gerjen)
III. Vajda Anett (Gerjen)

2011. április 5-én rendezték meg
Szekszárdon
az
Öveges
József
fizikaverseny megyei fordulóját, melyre
iskolánkból Szlanyinka Dóra jutott
tovább, felkészítő tanára Dursztné
Palásti Gabriella. Gratulálunk nekik!
Május 4-én délután a Föld napja és a
Madarak és fák napja alkalmából
vetélkedőt szervezett az iskola felső
tagozatának reál munkaközössége.
Az osztályokat négy fős csapatok
képviselték a megmérettetésen, melyre
már előzetesen elkészített feladatokkal
érkeztek. Minden csapatnak magával
kellett hoznia egy a témákhoz
kapcsolódó plakátot, melyet tetszőleges
technikával készíthettek, illetve három
megadott növényt kellett Faddon
megkeresniük és lefényképezniük. A
vetélkedőn ezek értékelése után további

öt
feladat
várta
a
tanulókat
környezetvédelem és természetvédelem
témakörökben: puzzle kirakása , totó,
keresztrejtvény, igaz-hamis állítások és
fénykép
alapján
az
emberi
beavatkozások hatásának felismerése –
kiselőadás készítése.
A legügyesebb és legtájékozottabb
csapat a 7.a osztály volt, második
helyen a 7.b osztály végzett, a harmadik
helyre a 6.b került nagyon szoros
versenyben. A tanulók az oklevél
mellett tárgyjutalomban is részesültek,
valamint minden résztvevő ötöst kapott
a szaktárgyból.
A vetélkedő feladatait Rábóczki Dóra
állította össze, a lebonyolításban segített
Szemerei Eszter, Pánczélné Csöndes
Magdolna és Dursztné Palásti Gabriella.

Május 13-án A PAKSI ATOMERŐMŰ
LÁTOGATÓKÖZPONTJÁBAN
SZERVEZETT X. NUKLEÁRIS
VETÉLKEDŐN a Pukli Csilla, Ferkelt
Nikolett, Budi Gábor és Oláh Bence 7.b
osztályos tanulókból álló csapat
derekasan helytállt a nyolcadikosoknak
meghirdetett versenyen. Ők is Dursztné
Palásti Gabriella segítségével készültek
a megmérettetésre.
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(Folytatás az előző oldalról)

Képe k a v et él ke dő rő l

Kirándulás az osztrák fővárosba

2011. május 7-én Sándor Gábor tanár úr
szervezésében ellátogattunk Bécsbe.
Közel 80 személyes buszt megtöltve,
hajnali 5 órakor indultunk útnak.

Úti célunk a bécsi Schönbrunni kastély
volt, ahol nem csak a Habsburgok
egykori nyári rezidenciáját csodálhattuk meg, hanem az épületegyüttest
körül ölelő csodaszép parkot is, mely
számtalan
szórakozási
lehetőséget
tartogatott számunkra.
Elsőként majd egy órás kastélylátogatáson vettünk részt. Két turnusban
mentünk be, külön a gyerekek a
kísérőpedagógusokkal, és külön a
felnőttek. A magnós idegen-vezetéssel
szobáról-szobára haladva ismerkedtünk
meg az épület történelmi múltjával. Az
1441 teremből „csak” 40 volt
látogatható. Délután egy óra körül a
fakultatív program vette kezdetét. Maga

a kastélykert feltérképezése csaknem ki
is töltötte a fennmaradó időt. A
vállalkozó kedvűek felmászhattak a
kilátóba, az úgynevezett Gloriette-hez,
ahol Bécs csodálatos panorámájában
gyönyörködhettek.
A gyerekek egy része az állatkertben
szórakozott, melyről tudni kell, hogy a
világ legrégibb állatkertje. A Nagy
Pálmaházban csodaszép mediterrán és
trópusi növényeket csodálhattunk meg.
Sajnos sok mindenre nem jutott időnk,
de úgy gondolom, hogy számos
élménnyel és emlékkel gazdagodtunk,
melyet még a fárasztó hazautazás sem
felejtetett el velünk!
Felsős munkaközösség

Informatikai fejlesztés a faddi iskolában
Modern eszközök - Interaktív táblákat, projektorokat, számítógépeket kaptak
A digitális korszak a faddi iskolában is kezdetét veszi. Az A község eddigi legnagyobb informatikai fejlesztése az
intézmény kilenc interaktív táblát, kilenc projektort és kilenc Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
laptopot kapott. A 17 milliós fejlesztés részét képezi huszonöt társfinanszírozásával valósul meg.
asztali számítógép is.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül, a
Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával valósult
meg a fejlesztés. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0649-es számon
futó, Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gárdonyi Géza
Óvodában és Általános Iskolában című projekt kivitelezése
decemberben indult és június végén zárult le.
A pedagógusokat felkészítették a korszerű berendezések
használatára. Ez is a projekt részét képezte. Már a tanulók is
ismerkednek az új felszereléssel, de annak rendszeres
használatára, „éles bevetésére” csak a következő tanév
elejétől kerül sor. Az oktatási kormányzat azon célja, hogy a
felnövekvő generáció tagjai bármilyen szocializációs háttérrel
rendelkeznek, bármilyen településen élnek, egységes
tudásanyagot kapjanak, ennek a beruházásnak köszönhetően
a jövőben Faddon is megvalósul.
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HELYI ALKOTÓINK

http://www.odry.hu

Faddon születtem, jelenleg is itt élek családommal. Keramikus
pálya-futásomat 1983-ban egy iparművésznél kezdtem.
Alkotóházakban és közösségekben dolgozhattam önálló
műhelyem létrehozásáig. Külföldi fesztiválokon, valamint egyéni
és csoportos kiállításokon láthatták munkáimat. Fadd
központjában egy bemutatótermes műhelyt működtetek, ahol
szívesen fogadom az egyedi megrendeléseket. Üveggel csak
néhány éve alkotok. Anyaga és lehetőségei lelkesítenek.
Jelenleg
formatervezéssel
és
különböző
anyagok
kombinációjával foglalkozom. Nemzetközi design pályázaton
elbírálás alatt van a papírbeton burkoló és falazó elemem,
valamint ékszereim és egyéb tárgyaim. 2007-ben a Magyar
Képző és Iparművészeti Lektorátus munkáimat iparművészeti
alkotásoknak minősítette.
Kiállításaim: 1987 Szekszárd, 1988 Siklós, 1989 Szekszárd,
1990 Szedres, Szekszárd, 1992 Tolna, 1993 Baja, 1994
Dombóvár, 1995 Paks, 1996 Bonyhád, 1997 Budapest, Fadd,
1998 Budapest, 1999 Tamási, 2002 Kecskemét, 2003
Iregszemcse, 2004 Szekszárd, Iregszemcse, 2005 Bonyhád,
Tamási, Iregszemcse, 2006 Budapest, 2007 Pécs, Paks, 2008 Visegrád, Budapest, Budapest, 2008 Paks, Budapest, 2009
Budapest, 2010 Nagypall, 2011 Nagypall. 2006-2010-ig Faddon minden évben. Külföldi csoportos kiállításaim: 1992 Kanada,
Torontó, 2006 Brüsszel, 2007 Ankara, Antalya, 2009 Milánó, Párizs, Bécs, Budapest. 2010 Milánó, Párizs, Bécs, Budapest,
2010 Hollandia, 2011 Németország (TGK)
Magyar és külföldi katalógusokban szerepelek kerámia, üveg és design munkáimmal. 1992-ben elismerést kaptam a KanadaiMagyarok Szövetsége elnökétől. 1996-ban a perui nagykövettől, akitől meghívást is kaptam Peruba. Kétszer is elismerést
kaptam Kiss Péter kancellária minisztertől, 2007-ben és 2008-ban. 2008-2010-ben elismerést kaptam Gordana Biba Markovic,
Borek Sipek designerektől és Carlo Magnoli, Bendik Torvin művészektől. Valamint férjemtől, aki mindig mondja: -Ha lenne
pénzem, vennék Tőled…
Ódryné Horváth Krisztina

Elérhetőségeim: 7133 Fadd, Mátyás király u. 18.

katedral@freemail.hu

Tel:06/74-447-549,

mobil: 06/20-233-7322

CIV IL S ZE RV E ZE TE IN K É LE TÉ B ŐL
13 alapító tag hozta létre helyi csoportunkat, ma a tagok
Tavaly novemberben néhányan elhatároztuk, hogy száma eléri a 30 főt. A KÉSZ ökumenikus szervezet, a mi kis
létrehozunk itt Faddon egy újabb civil szervezetet, az csoportunkhoz is csatlakoznak református testvérek.
országos szerveződésű Keresztény Értelmiségiek Szövetsége A KÉSZ faddi csoportjának novemberi megalakulásánál jelen
helyi csoportját. Célunk az, hogy összefogjuk a keresztény volt a szervezet országos elnöke, dr. Osztie Zoltán atya is.
Meghívásunkra május 20-22. között ismét Faddra érkezett,
szellemiségű, a helyi közéletben is tevékenykedő embereket.
A faddi csoport több feladatot tűzött ki maga elé. Segíteni mivel itt tartotta a KÉSZ a tavaszi országos küldöttgyűlését.
szeretnénk a településünkön szerényebb körülmények között A tolnai, a paksi és a szekszárdi csoportok összefogásával
élő családokon, idős embereken. A Nagyböjt idején szervezett került megszervezésre ez a három nap, melyről az országos
tartós élelmiszer gyűjtés eredményeként 68 egyedül élő idős vezetés és a küldöttek is nagy elismeréssel nyilatkoztak. A
embernek sikerült Húsvét ünnepét szebbé tennünk. Jelenleg a megfeszített ütemezésű munka mellett lehetőségünk volt arra
közelgő Templom napi ünnepség megszervezésében veszünk is, hogy bemutassuk az ország különböző pontjáról érkezett
KÉSZ-eseknek a Holt-Dunát. A küldöttek nagy része Gáti
részt.
Csoportunk saját lehetőségeivel, szervezendő programjai Mariann Mesegalériájában is látogatást tett.
révén igyekszik minél többekhez közelebb vinni a keresztény Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik
értékeket, szellemiséget. Emellett saját tagjaink lelki segítségünkre voltak a küldöttgyűlés megszervezésében,
építkezéséhez is hozzá kívánunk járulni leányfalui nyári lelki lebonyolításában.
A KÉSZ faddi csoportja nevében: Bedekovityné Pál Magdolna
gyakorlaton való részvétel megszervezésével.
Kép ek a z o rszá go s k ü ld öt t g yű l ésrő l

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
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ISMERŐS ?
hazánkban élő kínaiak ügyes-bajos ügyeit intéző józsefvárosi
ügyvédi irodában dolgozik: ő a tolmács.
Már az iskolakezdéskor megismerkedett az ELTE Konfuciusz
Intézetének egyik munkatársával. Ez az intézmény Kína egyetlen
hivatalos nemzeti kulturális intézete Magyarországon. Céljuk, hogy
a kínai nyelvet és kultúrát széles körben elérhetővé tegyék. Az
ismerős felajánlotta Palásti Lajos Eriknek, hogy működjön közre a
kínai rendezvényeken. Először vendégfogadóként találkozott a
kínaiakkal, majd amikor azt kérdezték tőlük, tud-e valaki valamilyen
produkciót, ő is jelentkezett. Első ízben egy rendezvényen a Laosu
tajmi, azaz Úgy szeretlek, mint egér a rizst című dalt adta elő,
sikerrel, mert utána egyre több rendezvényre hívták. A Konfuciusz
Intézet versenyére tavaly már a Magányos dalt tanulta be, és
második helyezést ért el. Szerencséje volt, mert az első helyezett,
aki egy hónapos kínai ösztöndíjat nyert, már rendelkezett egy több
éves ösztöndíjjal, így nyereményét átadta Palásti Lajos Eriknek, aki
tavaly júliusban eljutott Kínába és a Kínai Egyetemen tanult egy
hónapig nyelvet, kalligráfiát és tajcsi mozgásművészetet.
Szeptemberben folytatta budapesti tanulmányait, ám eddigi
fellépéseinek eredményeként meghívták a világ minden részén
megtalálható Konfuciusz Intézetek pekingi gálaműsorára. Idén,
januárban visszahívták Kínába, újabb fellépésre. Vállalta a rizikót,
hogy az egyetemen lemarad a vizsgáiról, kockáztatja az ösztöndíját,
pénzbe kerül a csúszás – ennek ellenére igent mondott.
Minden kínai sztár arról álmodik, hogy a központi televízión
közvetített, egymilliárd nézőt vonzó holdújévi gálaműsorban két
perc műsoridőt kapjon. A magyar fiatalember négy külföldi társával
négy és fél percet töltött a kamerák előtt. Palásti Lajos Eriktől
másnap mégis sorra megkérdezték az üzletekben: „Nem te vagy Li
Tien-ji, aki tegnap fellépett a holdújévfesztiválon?”
Kínában nagyon jól érzi magát, sok barátra tett szert. Nemrégiben
négyéves kínai egyetemi ösztöndíjat kapott. Ha befejezi a magyar
egyetemet, biztosan kint folytatja.

Palásti Lajos Erik Fadd, Templom utca 41. szám alatti lakos, 1989.
július 11-én született, anyja neve: Pánczél Éva. Ilyenkor az idősebb
faddiak megkérdezik: - Melyik Pánczél? És ha ezt sikerült tisztázni,
már képben is vannak. Mármint a családot illetően, mert a
fiatalembert, sajnos (vagy ez a világ rendje?) nem sokat láttuk és
látjuk Faddon.
Általános iskolai tanulmányait Szekszárdon végezte, ott hamar
felfedezte Béresné Kollár Éva, a Tücsök Klub vezetője. Nyolc évig
énekelt és színdarabokban lépett fel a Tücsök Klubban (később
Tücsök Zenés Színpad), Faddon is láthattuk falunapi rendezvényen.
Pécsre járt kéttannyelvű idegenforgalmi középiskolába. A négy
hónapos kötelező szakmai gyakorlatát 2007-ben az USA-ban,
Pennsylvania fővárosában, egy szállodában töltötte. Érdekelték az
idegen nyelvek, így az ELTE keleti nyelvek és kultúrák szakára,
kínai specializációra jelentkezett. Tavalyelőtt októberben kezdte
tanulni a kínai mandarin nyelvet. Az egyetem mellett egy, a

CIV IL S ZE RV E ZE TE IN K É LE TÉ B ŐL
Kreatív délelőttök a Dumbó szervezésében
Közeledik a gyermekek által várt és jól
megérdemelt nyári pihenés! Szülőként
tudom, milyen nehéz a szünidőben
gyermekeinknek tartalmas időtöltést kínálni,
felügyeletről gondoskodni. Ehhez kíván
alapítványunk hozzájárulni úgy, hogy a nyári
szünetre kreatív délelőttöket szervezünk a
településen élő 5-10 éves gyermekek
számára.
A foglalkozásokat minden héten csütörtökön
9-11 óra között tartjuk, a napközi telephelyén
(Béke u. 48.). Az első alkalom június 23., az
utolsó augusztus 18.
Gondolunk az óvodai szünidőre is, ezért
augusztus 15-én és 22-én hétfőn, az óvodás
korosztály igényeinek megfelelő kézműves
délelőttöket szervezünk 9-11 óráig.
Tervezett
foglalkozások:
fonal-grafika,
cserép-figurák, origami, műanyag ballonból

virág, só-liszt gyurmázás, fakanál figurák,
gipszkép, szalvéta technika, hűtő mágnes,
csuhézás, manó, rongybaba készítés.
A foglalkozásokat önkéntes szülők vezetik.
Fadd Polgármesteri Hivatala 100 000 Ft-tal
támogatja a programsorozatot, amiből meg
tudjuk vásárolni a szükséges alapanyagokat.
A kézműves foglalkozások ingyenesek, a
gyermekek
számára
térítésmentesen
biztosítunk tízórait. Mindenkit szeretettel
várunk!
Kérjük a szülőket, hogy legkésőbb a
foglalkozásokat megelőző nap szíveskedjenek gyermekük részvételét jelezni az
alábbi elérhetőségek valamelyikén: Szuprics
Lászlóné
30/552-09-06,
70/776-75-52,
74/446-127.
A Napközi zavartalanul folytatja továbbra is
működését.
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Minden hétköznap 7-17 óráig vállaljuk 6
hónapos kortól a gyermekek rendszeres
felügyeletét. Teljes ellátás 1 hónapra
változatlanul 18 000 Ft, és az étkeztetés díja.
Közösséghez
szoktató
játszóházi
tevékenységünk hetente hétfő és csütörtök
délelőttönként 9-11 óráig tart, melynek díja
300 Ft/óra, ami magában foglalja a tízórait is.
Szolgáltatásaink
a
szülők
igényeihez
igazodva rugalmasak, lehetőség van a
nyitvatartási időn belül a gyermekfelügyeletet más napokon is igénybe venni.
A napközi élete és aktuális programjaink
nyomon követhetők a www.dumbofadd.hu
honlapon.
Élményekben gazdag pihenést kívánunk
mindenkinek!
Szuprics Lászlóné
Dumbo Családi Napközi Alapítvány
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Lelkészváltásban, lelkészvárásban vagyunk
Isten ajándékaképpen éltük meg ezt - ebben a helyettesítési
időszakban. Viszont jól tudjuk, hogy az egészen más,
amikor egy gyülekezet idősei, fiataljai, betegjei, gyengéi,
oszloptartói és zászlólobogtatói lélekben körbefogják azt a
református lelkészlakást, ami bizony felújításra szorul. Várakozásban vagyunk, de ez a várakozás egyben
felkészülési idő is kívül-belül egyaránt. Mindannyiónk
számára. Öröm és felelősség, melyben adunk és kapunk
kölcsönösen egymásnak.
A szolgálatom végzéséhez való „szerszám” számomra ez
a cikk. Lelkesíteni szeretném általa azokat az embereket,
akiknek mindegy, hogy van-e lelki orvosa (lelkipásztora) a
falunak vagy nincs. Vigasztalni szeretném azokat, akik tele
vannak félelemmel, hogy miként bírják az „Isten
szőlőskertjében való kapálás” szent terhét cipelni.
Buzdítani szeretném azokat a fiatalokat, akik még nem is
tudják, hogy a bennük megbúvó élő szomjúságot az
egyházban csillapítani lehet. Persze, sok-sok szeretet által,
kibányászva fáradhatatlan örömteli munkával, az igazi,
hamisítatlan értékeket.
S bizakodva, szeretettel, az
ökumenizmus égiszében felfelé tekintésre kérem - leendő
református lelkipásztorunkkal együtt - a többi felekezetet
is. Épüljünk egymás hite által! Csodálkozzunk bele közösen
naponta abba az Istenbe, akiről tudjuk, hogy kezébe van
minden és „tőle származik minden jó és tökéletes ajándék”.
(Jakab 1:17)
Örüljünk együtt!!! Lelkészvárásban vagyunk!!!
Deméné Miksa Zsuzsa
nyugd.ref. lelkész

Különös fogalom ez a szó, hogy várni. Benne bújik tudatosan vagy tudat alatt - egyfajta titokzatosság, öröm,
lelkesedés, drukk, a vágyak kivetítése, szent türelmetlenség,
nemes feszültség. A figyelem, mintha sok-sok felcsillanó
„reménycsillagra”, a bizalom sugarára fókuszálna várakozás
közepette, hiszen amire várunk - tudjuk - egyszer
bekövetkezik.
Várva várunk sok mindenre ebben az életben. Csodákra,
hírekre, gyermekekre, munkalehetőségekre, gyógyulásokra,
barátságokra…és sorolhatnám tovább.
A Biblia is sokat beszél a várakozás szükségességéről és
titokzatosságáról. Nem csoda, hisz az Isten is folyamatosan
vár bennünket és elvárja, hogy mi is várjuk Őt.
(„Bátorodjék a te szíved és várjad az Urat” - így bíztat a
zsoltáríró a 27. zsoltárban bennünket.)
A várakozás - jól tudjuk - keveset érne és hiábavaló
lenne - megérkezés nélkül. Ezzel lesz kerek egész ez a
folyamat.
Nem is olyan régen volt, hogy l0 évi szolgálat után,
(nyugdíjba vonulás miatt), elbúcsúztunk Bereczki
Nagytiszteletű Úréktól. Az Isten különös kegyelme az,
miként túl sokat nem kell várnunk ahhoz, hogy az ősi
lelkészlakás szobáit átjárhassa Isten szolgájának lelkülete és
megnyíljanak a parókia ajtajai az Isten Igéjére szomjazók
előtt.
Bár az evangélium a lelkészváltás csendjében is
hirdettetett bibliaóráinkon, istentiszteleteinken, nyugdíjas
életünk, de soha nyugdíjba nem vonuló hitünk, szívünk,
szolgálatunk által.

CIV IL S ZE RV E ZE TE IN K É LE TÉ B ŐL
Tegyünk a Szívünkért Egyesület
Egyesületünk programokban gazdag időszakot hagyott maga mögött. Vége a főzőtanfolyamnak, amely ugyan nem sok falubeli
embert mozgatott meg, de akik szorgalmasan ott voltak, tanulságosnak, és értékes időtöltésnek könyvelik el. De a legnagyobb
dolog, hogy a falun kívülről Paksról, Dunaszentgyörgyről, Tolnáról és Mözsről is volt érdeklődő, és dicsérték a programot.
Szívesen jönnek más előadásokra is, és viszik a jó hírt a munkánkról. Van még ilyen összefogás! Köszönjük az előadónak
Nagy Zsuzsának és az Oltalom Alapítványnak, hogy fontos nekik is a betegségeket megelőző program tartása. Az
önkormányzatnak köszönjük, hogy
helyiség biztosításával hozzájárult
tanfolyamunk sikeréhez. Hisz nekik
is biztosan fontos, hogy minél több
egészséges ember éljen a faluban.
Belefért időnkbe egy gyönyörű
sötétvölgyi program. Újra
az
együttlét, a szabad levegő gyógyító
erejét kaptuk egy délutáni ajándékba.
Elmondható az egyesületi tagjainkról,
hogy önszorgalomból, Prof. Papp
Lajos szavait idézve „szívvel
lélekkel” segítenek az elesetteken.
Ezt nem lehet eléggé megköszönni,
ez az egyesület hitvallása. Együtt
sírunk, együtt nevetünk, és ott
segítünk, ahol szükséges, szűkös
anyagi lehetőségeinkhez mérten. De
azt szívvel lélekkel!
Dohóczki Istvánné
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AZ ÉLŐ S ZÓ GY ÜLEKE ZET A ROMÁKÉRT
Két éve hirdetik az evangéliumot a romák között is
imádkoztak. A kezdeti bizalmatlanság után egyre több
családhoz jutottak be, a házaspárhoz pedig csatlakoztak a
gyülekezet más tagjai is. Közben elindult a szolgálat a roma
fiatalok irányába is. Hámori Attila elmondta: elsődleges
céljuk azokat a fiatalokat elvezetni Istenhez, akik nemsokára
családot alapítanak. Így ezek a családok már mások lesznek,
mint amiben ők nőttek fel.
- Ez legalább nyolc-tíz éves folyamat, mi most vetünk,
betakarítani már lehet, hogy nem mi fogunk. A roma emberek
fogékonyabbak Istenre, viszont az életüket rendezni
nehezebb. A változás rendszeres, mindennapi munkát
igényel. Én hiszek Isten csodájában, hiszem, hogy változások
lesznek, mint ahogy már vannak is.
A 15 éves Dávid két hónapja jár a gyülekezetbe, de azt
mondja, kezdi érezni a változást: nem csinál már annyi
hülyeséget.
Andrea 17 éves középiskolás. Két éve jár a gyülekezetbe.
Szülei, rokonai révén ismerte meg ezt a közösséget, azóta
már ő is megtért.
- Azelőtt nem éreztem, hogy tartozom valahová – mesélte. –
Miután befogadtam Istent, tudom, hogy számíthatok rá,
jobban megy az életem. Vannak azért nehézségek, de sokkal
nyugodtabb vagyok. Szombatonként szoktunk összegyűlni a
gyülekezeti házban fiatalok, vasárnap pedig a felnőttekkel
együtt. Istenről beszélünk és a problémáinkról, kinek miben
tudnánk segíteni. És próbáljuk minél több embernek
megmutatni, hogy mi, romák is be tudunk illeszkedni, tudunk
normális életet élni.
Sokat törődnek az elesettekkel is
Az Élő Szó Gyülekezete 2004 óta működik, a két
alapgyülekezet Tengelicen és Szolnokon van, nagyjából százszáz fővel. A helyi istentiszteletek mellett rendszeresen
járnak négy idősek otthonába, Tengelicen egy rehabilitációs
intézetbe, a szekszárdi Hétszínvilág otthonba, Faddon pedig a
gyermekotthonba. Hámori Attila azt mondja, az Istennel való
találkozás nem azt jelenti, hogy egy csapásra jó emberek
leszünk. – Nem arról van szó, hogy kinyilvánítjuk, hogy
hinni akarunk Istenben, és erre Isten minden rosszat elvesz
tőlünk, nekünk nem kell csinálni semmit. Isten meghagyja az
embernek a döntés szabadságát.
Steinbach Zsolt
Forrás: Tolnai Népújság, 2011. május 27. (péntek)

Két éve hirdeti az evangéliumot a faddi romák között is az
Élő Szó Gyülekezete, hitük szerint az egyetlen megoldást
kínálva a valóban nagy gondokra. A Faddon annak idején
kialakult feszült helyzet indította arra a gyülekezet tagjait,
hogy elkezdjék hirdetni Isten igéjét a helyi cigányok között.
A kezdeti bizalmatlanság után egyre több családhoz jutottak
be, a felnőttekkel beszélgettek az evangéliumról, a kisebb
gyerekeknek segítettek a tanulásban, a fiataloknak közösséget
kínáltak. Tudják, eredményt csak hosszú évek kitartó
munkájával lehet elérni. De már vannak pozitív változások.
Az isteni ige a megoldás
Romamisszió - Egy csapásra senki problémája nem fog
megoldódni
A romákkal kapcsolatos problémákra Isten igéjét kínálja
megoldásként az Élő Szó Gyülekezet. A szabad keresztény
közösség két éve hirdeti az evangéliumot a faddi cigányok
között.
Az utóbbi néhány évben megyénkben Fadd volt az a
település, ahonnan a legtöbb, etnikai jellegű, romákkal
összefüggő problémáról szóló hír látott napvilágot. Történtek
súlyos bűncselekmények, iskolai atrocitások, repültek
Molotov-koktélok,
felvonultak
gárdisták,
akcióztak
kommandósok. Kevesebb szó esett arról, hogy egy szabad
keresztény közösség két éve hirdeti az evangéliumot a faddi
cigányok között, hitük szerint az egyetlen megoldást kínálva
a valóban nagy gondokra.
- Az erőszak erőszakot szül, a segélyek elkényelmesítenek. A
romakérdést nem lehet másként megoldani, csak Isten
igéjével, amely képes a romák és nem romák közötti falakat
lerombolni – mondta Hámori Attila, a fent említett közösség,
az Élő Szó Gyülekezete pásztora. Nemrég az
önkormányzattól tízéves használatra kaptak meg egy faddi
házat hitéleti tevékenység folytatására. Ennek fejében
felújítják az ingatlant. A múlt héten az USA-ból,
Romániából, és az ország több településéről érkezett
önkéntesek dolgoztak a házon, a felújítás kilencven
százalékban már elkészült.
Hámori Attila elmondta: két éve a Faddon kialakult feszült
helyzet indította arra a gyülekezet egyik paksi házaspárját,
hogy elkezdje hirdetni az evangéliumot a faddi romák között.
Bekopogtak a családokhoz, ahol beengedték őket, ott
rendszeresen beszélgettek velük az evangéliumról,

Kedves Olvasóm!
Tudom nehéz elfogadni, hogy van még remény arra, hogy emberek megváltozzanak, ráadásul a változás mindenki javát
szolgálja. Annyi ígéret, annyi próba, és számtalan csalódás ért már bennünket - s mindezek mellett otthonainkban is nehezebbé
vált egymást szeretni - így nem maradt más, mint a megkeseredés, a tehetetlenség dühe vagy frusztráltsága, a támadás vagy az
önvédelem és a zárkózottság.
Semmi nem zavarja jobban az embert, mint amikor a személyes és családi biztonsága kerül veszélybe! Könnyebben
beszélgetünk arról, ami a másik ember nehézsége, de ha a beszélgetőt éri sérelem, akkor megváltozik a hangnem, a szókincs, a
következtetés és a következmény is!
Az agresszivitás a történelemben mindig agressziót szült. Nem állhat senki a jog és törvény felett, így mindenkire egyaránt
vonatkozik mindezek betartása. Azonban önmagában a törvény és jog nem tudta és nem is fogja megoldani a roma-magyar
problémát, a házasságok válságát és egyetlen viszályt sem, itt a községben, de az egész országban sem. Kell valami, ami nem
külső nyomást gyakorol az emberre, hanem a szív akaratát, a szív szándékát változtatja meg. Hiszem és hisszük mindazok,
akik itt szolgálunk, hogy Jézus evangéliuma tudja átformálni a szíveket, és ahogy változtunk mi is, úgy változnak meg
emberek a jelenben és a jövőben is!
Hallom, ahogy e sorokat olvasva káromló szavak törnek fel az ajkakon keresztül a mélyből, a szív mélységéből! Vajon
ezekben az otthonokban nem jött el a változás ideje? Miért baj, ha maradt még maroknyi csoport, akik hiszünk és változást
akarunk Isten áldozatán keresztül?
(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
Ha azt kérnénk, hogy valaki azok közül, akik elutasítják az evangéliumot, hozzon áldozatot, adjon valamit azért, hogy jobbá
váljon ez a helyzet, akkor elfogadnám az ingerültséget. De nem kérünk semmit! Az áldozatot Isten már réges-rég megadta, és
erről minden magyar polgár meg is emlékezik Húsvét idején.
Még soha senkit nem hallottam tiltakozni, hogy nem akar Húsvétot tartani, mert nem ért egyet azzal, és nem hiszi el Jézus
Krisztus feltámadását! És ha nem tiltakozunk ellene, akkor annak érvényét miért vonjuk kétségbe ma, holnap és holnapután?
Tehát nem kérünk semmit, csak azt, hogy engedjék az evangélium üzenetét érvényre jutni, engedjék meg, hogy Jézus üzenete
bejuthasson minden otthonba, és azokon a helyeken, ahol választ kap, hadd fejtse ki hatását! Ha Krisztus üzenete a
számonkérés lenne, joggal mondhatnánk, hogy milyen alapon, hiszen nem is ismertem azt! Krisztus üzenete nem ítélő ma,
hanem szeretetteljes megmentő üzenet a családoknak, házasságoknak, gyermekeknek egy teljesen eltorzult erkölcsi világban!
És ahol a legnagyobb hangon utasítják el, ott van talán a legnagyobb szükség erre az üzenetre. Mert ahol a szeretet törvénye
uralkodik, ott már nincs szükség más törvényre, ott már nem uralkodik a pénz, az önzőség, tolvajlás és a keserűség sem!
Kedves faddiak!
Mi nem mondjuk, hogy nincs szükség a közbiztonságra, rendőri jelenlétre és a törvény betartatására. Közösségünk
elsődleges célja, hogy a kisgyermekeket, serdülőket és ifiseket tanítsuk Isten igéjére, hogy az ő családalapításuk és családi
életük során más értékeket tekintsenek követendőnek, mint ma. Ez sok éves kitartó munkát feltételez, amelyhez Isten ad erőt
mindazoknak, akik itt Faddon szolgálnak! Az evangélium üzenete nem helyettesíti a jogszabályt, amit minden embernek be
kell tartania, hanem a szíveket igazítja e jogszabályok elfogadására. Jézus maga mondta, hogy meg kell adnunk Istennek
mindazt, ami az Övé és a császárnak, a mindenkori hatalomnak azt, amit az ország vezetése elvár tőlünk!
Legalább annyira hinnünk kell, hogy a sok sérelmet elszenvedett faddi emberek esélyt adnak Isten átformáló szavainak,
mint amennyire hisszük, hogy ezek a szavak képesek emberek szívét megváltoztatni bőrszínre tekintet nélkül!
Az evangélium üzenetével köszönöm meg a lehetőséget, hogy elolvasták soraimat!
„Istenünk könyörülő irgalmáért, …hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa
lábunkat a békesség útjára.” Lk 1.78-79
Hámori Attila lelkész

CIV IL S ZE RV E ZE TE IN K É LE TÉ B ŐL
Horgászegyesületi Hírek
A Faddi Sporthorgász Egyesület az idei évben is megrendezte a tagi horgászversenyét május 21-én a strand és a Volent-öböli
horgásztanya közötti szakaszon. A versenyre 20 fő jelentkezett – jelentős számban vettek részt a versenyen ifjúsági-és
gyermekhorgászok is. A regisztráltak többsége partról, kisebb hányaduk csónakból űzte a halfogás tudományát a dudaszóval
kezdődött és végződött verseny időtartama (7 órától 11 óráig) alatt. A mérlegelést követő eredményhirdetésen Schmelcz Lajos
elnök és Rábóczki József titkár adták át az emléklapokat, ajándékcsomagokat és díjakat a versenyzőknek. Öt személy
kivételével mindenkinek sikerült halat fognia. A versenyt a következő horgásztársak nyerték:
I.
helyezést ért el Acsádi Sándor 2,08 kg fogott hallal
II.
helyezést ért el Harmath Norbert (gyermekhorgász) 1,76 kg fogott hallal
III.
helyezést ért el Spanicsek Attila 1,48 kg fogott hallal.
A versenyt jó hangulatban elfogyasztott ebéd zárta.
Haltelepítéssel kapcsolatos hírek: eddig 50q ponty telepítése történt meg, valamint 40q fehérhal került vizünkbe.
Rábóczki József titkár

Sárkányhajó Szakosztály
Immár 7 éve működik a Sárkányhajó Szakosztály Faddon. Jó
eredményeink tükrében igazolták csapattársaink, hogy
érdemes összetartozni, egy célért küzdeni. A felnőttek mellett
a gyerekek is kitartóak, melyet a 2010-es EB-n való kiváló
szereplésük is bizonyít.

A közelgő versenyekre való felkészülés időszakában
lendületünk töretlen.
Kívánok minden leendő vagy új csapattagnak is jó
eredményeket.
Sporttársi üdvözlettel:
Bényi Andrásné szakosztályvezető
Sze r ke s zt ő sé g c í m e: M űve l ő dé s i H áz
7 13 3 Fadd, Bé ke u . 1 . Te l . : ( 7 4 ) 4 47 -4 60
Sze r ke s zt ő : Fül ö pné Ze m kó M ár i a
E- m ai l : kul t ur f a@t o l na. ne t

K i adó : Fad d N ag ykö zs é g Ö n ko r m ányz at a
Fe l e lő s ki adó : Fül ö p J áno s po l gár m e s te r
ISSN 2 0 6 0 -4 165
N yo m ás : m o no bi t nyo m dai p ar i kf t .
1 03 3 Budape s t , Re m é nyi E. u . 3 . Te l . : 1 / 43 9 -04 85
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F ADDI R OM A KISEBBSÉGI ÖN KORMÁNY ZAT
Hírek - események
A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat a Mentálhigiénés Műhely által kínált lehetőséget megragadva 2011. május 30-án a
Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola tanulóival (20 fő) hagyományos cigány mesterségeket bemutató fényképkiállításon
vett részt a Szekszárdi Vasútállomás Civil Termében, ahol a roma és nem roma tanulók megismerkedhettek a cigány
mesterségekkel, kultúrával, múlttal. A kiállítást nagy érdeklődéssel fogadták a gyermekek. Örültünk a kezdeményezésnek,
bízunk benne, hogy a jövőben lehetőség lesz még hasonló programokra.
Fodor Ágnes FRKÖ elnökhelyettes

A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat és az Ifjúsági Vöröskereszt egynapos kirándulást nyert Budapestre a Millenáris
parkba. A délelőtt során a „Nefelejcs” programsorozaton vettek részt a kirándulók, mely szabadidős programokból állt.
Táncház, kutyásprogram, gyöngyfűzés, nemezelés, agyagozás, papírhajtogatás, társasjátékozás, majd a Ládafia Színház
egyórás műsorát látták a gyerekek. A délutánt a Fővárosi Állat és Növénykertben és a nemzetközi repülőterünkön töltöttük. A
délelőtti programot a Millenáris pályázat támogatásával, a délutáni programot a Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat, a
Zojád Kft. és a Faddi Gyermekekért Alapítvány támogatásával valósítottuk meg.
A 47 roma tanuló nevében köszönjük a szép napot.
Soponyai Mihályné

F E L HÍ V Á S
rendészeti pályára irányító tábor cigány származású tanulók részére
A Belügyminisztérium pályára irányító tábort szervez azoknak a cigány származású fiataloknak, akik rendvédelmi vagy
rendészeti (tűzoltóság, katasztrófa-elhárítás, rendőrség, büntetés-végrehajtás) szerveknél szeretnének elhelyezkedni.
A tábor időtartama: 2011. július 18-22.
Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi követelményekről. A tábor a résztvevők
számára térítésmentes.
A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a részletes programot.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik:
Gimnázium vagy szakközépiskola nappali tagozatán 2011. szeptemberében kezdik meg a 11. vagy a 12. tanulmányi
évfolyamot, vagy Érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 20. életévüket.
Beküldendő: 1. önéletrajz
2. a 11. vagy 12. évfolyam év végi lezárt bizonyítvány másolata (az idén érettségiző esetén) vagy
3. az érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségizett
4. támogató nyilatkozat a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy cigány civil szervezettől, ennek
hiányában a település jegyzőjétől.
Jelentkezési határidő: 2011. június 27.
Cím: Belügyminisztérium Civilkapcsolati Osztály 1903 Budapest, Pf. 314
További információ kérhető: Rostás Krisztina, romaügyi referenstől (Tel.: 06-1-441-11-57)
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Szintén megelőzésként Bordóilé + Kén FW, Vektafid R
szereket ajánlom. Néhány alkalommal, 10-12 naponta
permetezzünk.
Fertőzés és egyéb esetekben, Rubigan 12 EC, Cosavet DF,
Bordóilé + Kén FW, stb. alkalmazható.
Peronoszpóra esetén, Kocide 2000, Vektafid R, Astra
rézoxiklorid, Bordóilé FW, Cupertine F vagy M. stb. szereket
használjunk.
Őszibarack:
Varasodásra Topsin-M, Manzate 75 DF szereket ajánlom.
Őszibarack tafrinás betegsége ellen pedig Kocide 2000,
Vektafid R, Bordóilé + Kén FW, Funguran-OH 50 WP, stb.
szerekkel védekezhetünk.
Természetesen használhatunk Szexferomon csapdákat a
kártevők ellen. Javaslom az Interneten kutakodni, postai
utánvéttel rendelhető és igazán hatásos, takarékos védekezési
módszer lehet.
Igyekezzünk a lehető legkevesebb vegyszert használni vagy
kombináljuk a természetes védekezést a szerekkel. Ahol az adott
növényi kultúra engedi, ne alkalmazzunk a környezetet terhelő
szereket!
Ne feledjük azt sem, hogy a fátyolkák, zengőlegyek,
katicabogarak, ragadozó poloskák a kártevők természetes
ellenségei. A pókok, varangyos békák szintén nagy hasznunkra
lehetnek kertjeinkben!
Rakjunk gyümölcsfáink közelébe madárodúkat, fészkelésre
alkalmas fatörzs darabokat, hogy a madarak fiókáik nevelésekor
begyűjtsék a rovarokat.
Jó kertészkedést, bő termést és kevés kártevőt kívánok.
Benis Brigitta

Sokadszorra a kártevők elleni védekezésről
Az emberek többsége majdnem biokertész napjainkban, mert
vagy ráviszi a kényszer, vagy kicsi a nyugdíja, vagy munka
nélkül van, és nem tud több ezret költeni vegyszerekre.
Krumplibogár, hangyák, tetvek és társai. Minden kertészkedő
tudja, hogy nagy pusztítást vihetnek végbe kertjeinkben. Mivel
megígértem Neked, Margit néni, és nincs mindenkinek internet
elérhetősége, ezért csak a kérdezettekről írnék.
Burgonya:
A bogarak szinte a hajtások megjelenésével azonos időben már
támadnak a fertőzöttebb kertekben. Itt az első feladat szedegetni
a bogarakat, hogy ne tudjanak petéket rakni, szaporodni. A bogár
szedésének idejekor a leveleket is át kell nézni, mert ha mégis
megtörtént a petézés, akkor a narancssárga petéket a két
ujjunkkal szét kell nyomni. Ez a környezetbarát védekezés
módja, ami szívós kitartással kb. 500m2 területen egy négytagú
család közös munkájával elvégezhető, és akár kártevőmentesen
tartható a burgonya. Nehéz feladat!
Jó magam az előző megoldást alkalmazom és 1×-i vegyszeres
kezelést (Actara 25 WG) végzek, mert több éves tapasztalat
alapján be kellett látnom, nem lehet szer nélkül megóvni a
burgonya lombját nagy termő felületen.
Van még egy védekező társunk, a Perillus bioculatus. Magyarul
a ragadozó poloska. Ezt a rabló poloskát Amerikából telepítették
át Európába a burgonyabogár ellen. Elsősorban a burgonyabogár
tojásait és lárváit szívja ki. Nem speciális ellenség, mert más
lárvákat is gyilkol. Két helyen termesztek krumplit, és nagy
örömömre a házi kertben elvetett krumplimon rengeteg poloska
van. Megmaradásukat annak köszönhetem, hogy nem végeztem
semmilyen vegyszeres védekezést, és nem öltem meg őket más
hasznos rovar mellett. A nagyobb krumpliföldemen már nincs,
igaz ott 1×-i alkalommal használtam vegyszert.
Ne feledjük, védekezni kell a burgonyavész ellen is gombaölő
szerrel, főleg akkor, ha valakitől kapott, nem fémzárolt
vetőgumót vetünk.
Tetvek:
Rengeteg növényvédő szer van forgalomban (Agrol Plusz,
Vektafid S, Sumi-Alfa 5 EC, Zolone 350EC). Én az általam
használt és bevált alternatív módszert ismertetném.
Gyümölcsfákon, díszcserjéken, egyéb növényeken, amelyeket a
hangyák is tömegesen látogatnak, rengeteg tetű fordulhat elő. Ha
a fa tövéhez 2-3 tő csalánt ültetünk, a hangyákat teljesen el
tudjuk riasztani, mert nem viselik el a csalánban található
hangyasavat.
Második éve, hogy ezt csinálom, és távol tartja a hangyákat, akik
a tetveket gondozták a fáimon. Amikor megnőtt a csalán, ollóval
visszavágom, és minden kezdődik újra. Itt szeretném felhívni a
kertészkedő figyelmét, hogy mérlegeljen, mert a csalán és más
gyomok a közönséges takácsatka első nemzedékének köztes
gazdái, ezért nagyobb gyümölcsösökben nem ajánlott ennek a
módszernek az alkalmazása. Amit pedig nem lehet eleget
említeni, az a tavaszi alapos lemosó permetezés, a fák rendszeres
gondozása!
Rózsatövek:
Leginkább a zöld tetvek azok, amelyek tömegesen előfordulnak.
Lehet vegyszeresen vagy bio módon védekezni. Ha csalánt
áztatunk vízben, majd annak a levével 2-3 alkalommal
permetezzük a növényt, teljesen tünetmentesen tarthatjuk
rózsatöveinket.
Szőlő:
A lisztharmat a meleg nyári hónapokban nagy károkat okozhat.
Májusban a hajtásokon szürkésfehér, lisztes bevonatot képezhet.
Egy jó metszés felér a megelőzéssel.
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Sikeres felkészülés után sikeres debütálás
A Faddi SE Karate Szakosztálya és a tolnai Tanren Karate SE versenyzői egy
hosszabb felkészülési időszakon és az azt követő fő versenyen vannak túl.
Szerencsére sérüléssel nem kellett megküzdeniük a sportolóknak, így az
edzésmunka folytonos volt.
Székesfehérváron került megrendezésre az össz Shotokan Ippon Shobu Bajnokság,
melyre 26 egyesület közel 250 versenyzője nevezett. Az utánpótlás versenyzőknek
kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy szokják a verseny légkörét és változó
körülmények között gyakorolhassanak. Bíráskodásban akadtak ugyan
„mellényúlások”, ám ettől függetlenül szép eredmények születtek.

EREDMÉNYEK
Székesfehérvár
Bányai Kitti
Bogárdi Barbara
Bogárdi Mónika
Feidt Norbert
Feidt Roland
Horváth Krisztián
Kákonyi Richárd
Kiszli Viktor
Kósa Evelin
Radics Tamás
Schubert Dániel
Tóbi Csaba

Shotokan bajn.
kata kumite
2.
3.
3.
2.
1.
1.
2.
3.
3.
4.
3.
1.
3.
2.
4.
1.

Következő megmérettetés színvonalban és szervezésben felülmúlta önmagát, és
nagyon hangulatos verseny körülményeket biztosítottak a szervezők. Törökbálinton
a Magyar JKA Karate Szövetség megbízásából rendezte meg a Törökbálinti Karate
Klub a JKA Országos Bajnokságot. Tekintettel a ballagási hétvégére kevesebb
versenyző vett részt az eddigiekhez képest, ám mindez nem volt érezhető a
minőségben. A verseny tétje nem csak az országos bajnoki címek eldöntése volt,
hanem az utolsó beválogatási alkalom a közelgő korosztályos Eb-re.
Erre a versenyre is – ahogy az előzőkhöz hasonlóan – szülők összefogásával jutottak el a gyerekek, így ezúton szeretnénk még
egyszer köszönetet mondani áldozatvállalásukért.
EREDMÉNYEK
JKA OB
Törökbálint
Kata Kumite
A felkészülési versenyek és 3 válogató edzés után összesen 7 fő került be a Magyar Bányai Kitti
2.
JKA Karate Szövetség Korosztályos JKA EB utazó keretébe. Verseny helyszíne
Bogárdi Barbara
3.
ezúttal a hollandiai Beek városa volt. Kimerítő 15 órás buszozás után csütörtökön
Bogárdi Mónika
4.
2.
érkezett meg a csapat a szállodájába, mely maximális kényelmet biztosított a
Feidt
Norbert
3.
versenyzők pihenésére. Pénteki napon az átmozgató edzésen a teljesítménnyel
2.
elégedett voltak a válogatott edzői, ám már akkor láttuk, hogy a csarnok és a nézőtér Feidt Roland
4.
3.
nem lesz elegendő az 500 versenyző és kísérők befogadására és a judo tatami sem Kiszli Viktor
Kósa Evelin
4.
alkalmas egy verseny lebonyolítására.
Szombaton, a verseny napján kaotikussá vált a helyzet: nem engedték be időben a Radics Tamás
3.
csapatokat, szűkös helyszínen bemelegíteni sem lehetett kellőképpen és a nem Veres Ádám
3.
megfelelő tatami továbbra is aggodalmat keltett. Mindezektől eltekintve
nagyszerűen alkalmazkodtak a gyerekek a szűkös körülményekhez és teljesítményükben nem jelentkezett romlás.
Az egyéni versenyekben 8 versenyszámban voltak érintettek gyermekeink. A népes mezőnyökben magyar gyermekeknek nem
kellett szégyenkezniük és szép eredmények születtek.
Faddi és tolnai eredmények:
Kósa Evelin 13 éves lány kata
5.hely
Bányai Kitti 12 éves lány kata
4.hely
Feidt Norbert 12 éves fiú kumite 3.hely
Bogárdi Mónika 16 éves lány kumite
2.hely
Kiszli Viktor 17 éves fiú kumite 3.hely

Korosztályos Európa-bajnokság - Beek, Hollandia

Másnap a csapat versenyszámok következtek. A reggel ismét káosz volt: nem engedték be a csapatokat időben, ráadásul az eső
is esni kezdett. Hosszabb vita után mehettünk be, bemelegíteni alig maradt időnk, ráadásul az előre kiadott sorrenden is
változtattak…
Kis csapatunk itt 3 versenyszámban volt érdekelt, melyből 2
aranyérem született.
EREDMÉNYEK:
12-13 éves fiú csapat kumite I.hely (tagok:Csepeli Bence,
Pápai Adrián, Hamari Bence, Feidt Norbert-Faddi SE)
16-17 éves lány csapat kumite I.hely (tagok:Schvarcz Kitti,
Lovranics Alexandra, Bogárdi Mónika-Faddi SE)
Külön köszönetet szeretnénk mondani a kiutazó szülőknek
buzdításukért, lelkes szurkolásukért, mellyel nagymértékben
hozzájárultak a versenyzők teljesítményéhez és a magyar csapat
összetartozásának erősítéséhez.
A versenyre az MVM Atomerőmű támogatásával jutottak el
versenyzőink! Köszönjük.
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Kedves labdarúgást kedvelő faddiak!
Ismét lehetőségem nyílt arra, hogy a Faddi
Hírek hasábjain tájékoztassam Önöket a
labdarúgásunk helyzetéről. A sors fintora
miatt ismét csak részeredményről tudok
beszámolni, ugyanis a 2010-2011-es
bajnokság az újság megjelenése után
fejeződik be. A bajnokság félidejében a
csoportból két csapat különböző okok
miatt visszalépett, ezért tizennégyre
csökkent a résztvevő csapatok száma. Ez
nekünk sajnos nem kedvezett, hiszen
mindkét együttest legyőztük, de a TMLSZ
Versenybizottsága megsemmisítette ezen
eredményeinket és
levonta
felnőtt
csapatunktól a kétszer 3 pontot. Akadt
olyan csapat is, aki jól járt a
visszalépésekkel, hiszen ha a két gárda
valamelyikétől vereséget szenvedett, akkor
nem vontak tőle pontokat. Ez egy kisebb
érvágás volt nekünk, de nem tehetünk
ellene. Akinek ez még nem elég, sikerült
egy újabb fricskát kapni a TMLSZ
illetékeseitől egyesületünknek, valamint
Tolna megye különböző bajnokságaiban
szereplő további 15-16 csapatnak egyaránt.
Történt ugyanis, hogy az őszi szezonban
időjárási viszonyok és a bajnokság késői
befejezése miatt szerte a megyében számos

mérkőzés
elmaradt.
A
TMLSZ
Versenybizottsága valamennyi megyei
bajnoki
osztályban
központilag
2011.03.15-ét, mint munkaszüneti napot
jelölte ki az elmaradott mérkőzések
lejátszására. Ezt valamennyi érintett csapat
tudomásul
vette.
Az
újrasorsolt
mérkőzéseket minden csapat lejátszotta, s
itt következett az említett tüske a
szövetség részéről. A szabálykönyv
félreértelmezhető jogszabályai miatt, az
említett 15-16 csapat szerepeltetett olyan
játékosokat, akik az eredeti sorsolás
időpontjában még nem voltak igazolt
játékosai az egyesületeknek. Ebbe a
„hibába” esett ifi és felnőtt csapatunk
egyaránt. Mindkét korosztályba nevezve
lett egy-egy játékos, aki később igazolt
hozzánk. Az MLSZ szabályzata leírja azt,
hogy amennyiben az érintett bajnokságot
szervező
szövetség
Versenyés
kupabizottsága központilag sorsolja és
jelöli ki az elmaradt mérkőzések
időpontját, akkor az újra kiírt időpont
számít eredeti időpontnak, és ebben az
esetben valamennyi igazolt, érvényes
orvosi engedéllyel rendelkező játékos
szerepelhet az adott mérkőzésen. Itt a

KÖS ZÖNE T A VÉR AD ÓK N AK
VÉRADÁS
2011. május 13-án
véradás volt a faddi
könyvtárban.
A véradók száma az
utóbbi években nálunk is
nagyon lecsökkent, pedig
nagy szükség lenne az
egészséges emberek
áldozatkészségére.
Köszönet a most
megjelent 44 véradónak:
Acsádi Sándor
Antal Sándorné
Árkosi Attila
Balázs István
Bali Ervin
Balogh Jánosné
Bartos Zsolt
Bedekovity Zóra
Benedek Gáborné
Bese Lajos
Bognárné Geösel Klára
Bráz Ferencné
Buchmüller Ferenc
Dohóczki János
Fábián István
Gáspár Lajos

Gáspár Szilvia
Gász Gáborné
Gát Erzsébet
Gát János
Gerendai Ferenc
Gerendai Gábor
Horváth János
Horváth Szandra Olimpia
Horváth Tamás
Hostyánszki József
Jaksa Ferencné
Kadleczovits István
Lendvai Imréné
Link Gyula
Miskolczi István
Molnár István
Nagy László
Pánczél Ildikó
Papp Tamás
Petrás Béla
Petrik László
Puskás Georgina
Schuszter Vilmos
Szűcs János
Takács Andrásné
Udovisits Tamás
Udovisits Tibor
Váczi Zoltán
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TMLSZ a Versenyszabályzatra hivatkozva
azt állapította meg, mi szerint nem teljes
bajnoki forduló maradt el és lett újra
kiírva, ezért nem a fent leírt szabály
vonatkozik a mérkőzésekre.
Csapatunk tehát ismét 4 ponttal lett
szegényebb. Egyesületünk fellebezést
nyújtott be, amelyet a Fellebviteli
Bizottság elutasított. Ennyit tehát az
előzményekről és a tényekről. A tabellát
nézve tehát jelenlegi pontjaink száma nem
kevesebb, mint 10 ponttal alatta van elért
eredményeinknek. Következzenek tehát
jelenlegi bajnoki helyezéseink.
Ifjúsági csapatunk a táblázat 6. helyén
található- 24 mérkőzésből 12 győzelem 2
döntetlen és 10 vereség; 38 pont, 85-54
gólaránnyal.
A
legeredményesebb
játékosok Szűcs Richárd 23, Havasi Tibor
14 és Csibi Ferenc 11 góllal.
Felnőtt csapatunk jelenleg a 6. helyen
tanyázik 40 ponttal: 24 mérkőzésből 13
győzelem, 2 döntetlen és 9 vereség, 59-47es
gólaránnyal.
Legeredményesebb
góllövőink: Vida Tamás 21, Gerendai
Gábor 10 és Orsós Márton 8 góllal.
Gerendai Ferenc
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Pedikűr
Lábzselé
Manikűr
(saját köröm erősítése zselével)
Paraffinos kézápolás
(kiszáradt, repedezett, érzékeny bőrre)
Bejelentkezés:
Nagyné Szalai Á gnes
06-30-991-73-98
06-70-430-45-23
7133 Fadd, Arany János u. 23.
Várom leendő kedves vendégeimet!

K&K
EUROKOMFORT
Sport- Műszaki- Horgászcikk- és
Kisállat-eledel Kereskedés
Fadd, Széchenyi utca 21.
(volt fényképész sarok)

•
•
•
•
•
•
•
•

horgászbotok
orsók
etetőanyag
szákok
egyéb horgászkellékek
kisállat-eledelek
akvárium- és kerti tó kellékek
egyéb műszaki cikkek

Ugye, Önnek sem mindegy, hogy mennyit költ
energiára? Csökkentse költségeit a fűtésrendszer
átalakításával, megújuló energia felhasználásával!
Lakóházak hőszigetelése, napkollektor,
hőszivattyús rendszerek kiépítése
Ingyenes helyszíni konzultácó, tanácsadás!
Keressen bennünket!
EU R OKOMF OR T KF T.
Ka t z La jo s
7 1 33 F add, B éri B a lo g h Á dá m lig e t 3 .
Te l./f a x: 7 4 /4 4 7 -1 57
Mo bil: 3 0 /9 9 45 - 87 2 va g y 7 0 /93 33 -2 3 0

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