Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2009.október

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 2009. október 22-én (csütörtökön) 18 órakor a faddi
művelődési házba, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékezünk.
Program:
17.30 Koszorúzás a kopjafánál (Váci utcai általános iskola előtt)
18.00 Megemlékezés a művelődési házban, elismerések átadása
Ünnepi beszédet mond: Tóth Ferenc országgyűlési képviselő
Közreműködnek a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola 8. osztályos tanulói
Utána:
A DUNA MENTÉN címmel BALOGH LÁSZLÓ kiállításának a megnyitójára kerül sor.
A kiállítást megnyitja: Sas Erzsébet.

A Faddi Református Egyházközség Reformáció
hónapjában,

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet,
mert abból indul ki minden élet.”
(Példabeszédek könyve 4:23)

október 18-án (vasárnap)

SZÍVVEL-LÉLEKKEL MEGHÍVÓ

tartandó ünnepi istentiszteletére és az azt követő
kiállítás-megnyitóra
a református templomba.

2009. október 14. (szerda) 17 órára

MEGHÍVÓ

Dr. Papp Lajos professzor
előadására FADDON a Művelődési Házba.

10 órakor istentisztelet
LEMLE ZOLTÁN
református lelkipásztor igehirdetése.

Megemlékezés a faddi Szívklub
megalakulásának 1. éves évfordulójára.
Beszélgetés a professzor úrral.
Könyvárusítás, dedikálás.

10 óra 40 perckor
a SZEKSZÁRDI GÁRDONYI ZOLTÁN
REFORMÁTUS EGYÜTTES kórushangversenye
Közreműködik: LOZSÁNYI TAMÁS orgonaművész
Szólót énekel: LEMLE ZOLTÁN (tenor)
Vezényel: NASZLADI JUDIT

Előtte a Bartina zenekar
lélekemelő műsorát hallhatjuk.
A belépés díjtalan!
„Ne keményítsétek meg a ti szíveteket…”
(Zsoltárok 95:8)

Protestánsnapi gondolatait
CSILLAGNÉ SZÁNTÓ POLIXÉNA
a Szekszárd Megyei Jogú Város Művelődési
Bizottságának elnöke, református presbiter mondja el.

A Tegyünk a Szívünkért Egyesület minden szerdán
15-től 16 óráig tornára, 16-tól 17 óráig előadásra,
beszélgetésre várja a tagjait.

11 óra 30 perckor
KÁRPÁTI ILDIKÓ
kerámia és tűzzománc alkotásaiból készült kiállítását
REIF GYÖRGY rajztanár nyitja meg.

Minden hónap utolsó szerdáján
Deméné Miksa Zsuzsa ny.ref.lelkipásztor
LÉLEKFRISSÍTŐ előadásait hallgathatják.
Október 28. 16 óra Megújulás – MUNKÁBAN
November 25. 16 óra Megújulás – IDŐS KORBAN
December 30. 16 óra Megújulás - ÜNNEPLÉSBEN

Az ünnepi istentisztelet perselypénzét a
templom javítására fordítjuk, ehhez kérjük szíves
adományaikat.

SZÍN HÁZ FAD D O N A MŰ VE LŐ D ÉSI H ÁZ BAN O KTÓ B E R 1 6 - ÁN ( PÉN T E KEN ) !
Gyermekeknek 15.30 CSIPKERÓZSIKA Felnőtteknek 18.30 PARASZTDEKAMERON (Pajzán történetek Erdélyből)
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É R T E S Í T É S T Ü D Ő S Z Ű R É S R ŐL

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza az 51/1997.(XII.18.)NM rendelet alapján a lakosság tüdőszűrő
vizsgálatát településünkön 2009. október 26. – november 3. közötti időszakban látja el. A rendelet értelmében a tüdőszűrést
évente egy alkalommal, ingyenesen és beutaló nélkül veheti igénybe az a személy, aki betöltötte a 40. életévét, és
lakcímkártya bemutatásával igazolja, hogy állandó lakcíme Tolna megyében van.
40 éves kor alatt a tüdőszűrő vizsgálat csak érvényes orvosi beutaló alapján végezhető el, mint minden más sugárterheléssel
járó vizsgálat. 40 éves korcsoport alatt beutalóval és foglalkozás-egészségügyi vizsgálat részeként a tüdőszűrésért fizetendő
összeg 850,- Ft.
A tüdőszűrés végzése 40 éves kor alatt szakmailag nem indokolt, ezért ezekben a korcsoportokban nem
kezdeményezhet 18-40 éves felnőtt állampolgár szűrési célból saját mellkas röntgen vizsgálatot.
A foglalkoztatás egészségügyi szolgálat a 33/1998.(VI.24.)NM rendelet alapján a járványügyi okból kiemelt munkakörök és
tevékenységek végzése esetében kérheti a tüdőszűrést 40 éves kor alatt is. Ebben az esetben a tüdőszűrés térítési díjának
megfizetése a munkáltató kötelessége. A térítési díj mértéke a 235/2008.(IX.23.)Korm.rendeletben foglalt díj.
A fentiek alapján értesítem, hogy tüdőszűrés a faddi MŰVELŐDÉSI HÁZBAN az alábbi időpontokban lesz:
2009. október 26. (hétfő)
1230-1430
00
00
2009. október 27. (kedd)
9 -12
1230-1430
00
00
2009. október 28. (szerda)
9 -12
1230-1600
00
00
2009. október 29. (csütörtök)
9 -12
1230-1430
00
00
2009. október 30. (péntek)
9 -13
2009. november 2. (hétfő)
900-1200
1230-1430
00
00
2009. november 3. (kedd)
9 -13
A vizsgálathoz TAJ- kártya szükséges!
Fadd, 2009. szeptember 29.

Herczig Gáborné
jegyző
Térítési díj: "a mellkas-szűrővizsgálat közfinanszírozásban
érvényesíthető díja". 40 éves korcsoport alatt beutalóval és
foglalkozás eü. vizsgálat részeként a tüdőszűrésért
fizetendő összeg: 850 HUF.
A lakosnak jogában áll kikérnie írásban is egy alkalommal a
negatív leletet.
A 14-18 éves korosztályban általánosan nem indokolt a
tüdőszűrés
végzése
a
tüdőgyógyászati
és
a
gyermekgyógyászati szakmai kollégiumok állásfoglalása
szerint. A fertőző tbc-s betegek környezetének
kontaktszűrése esetében természetesen a háziorvos, vagy a
szakorvos elrendelheti a 14-18 éves korú fiatal mellkas
röntgen vizsgálatát is szűrési célból. Ugyancsak elrendelheti
az ÁNTSZ kellő indokkal fiatalok zárt közösségének
(kollégiumok, iskolai osztályok) a tüdőszűrését. Ezekben az
esetekben a szűrés térítésmentes. A beutalást az ÁNTSZ
elrendelése jelenti, tehát nem kell személyenkénti beutaló.
Vannak olyan egyedi esetek, amikor 14 -18 éves korú fiatal
olyan munkakört kíván betölteni, vagy olyan tevékenységet
kíván folytatni, ami a 33/1998 NM rendelet alapján
járványügyi érdekből kiemelt munkakör (pl. dada, élelmiszer
kiszolgálás).
A jogszabályban szereplő munkakör
betöltéséhez szükséges szűrővizsgálatot a foglalkozás
egészségügyi szolgálat orvosának a beutalója alapján el kell
végezni. Ez esetben a vizsgálat térítésköteles.
A szűrés térítése az alábbiak szerint történik:
Szűréskor a helyszínen, a szolgálat dolgozóinál készpénzzel.
A befizetésről nyugtát állít ki a szolgálat, külön kérés esetén
Áfás számlát.

MELLÉKLET: A 36/2008 (IX.23.) EüM rendelet
rendelkezik arról, hogy azokon a területeken, ahol a tbc
megjelenési mértéke miatt a tisztiorvos nem rendeli el a
kötelező tüdőszűrést, ott a kötelező egészségbiztosítás
keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997 (XII.18.) NM
rendelet 4.§-a [az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról] g)
pontja alapján "a mellkas szűrővizsgálat (tüdőszűrés)”
végzését a területileg illetékes tüdőszűrő állomások, valamint
a területi mozgó szakorvosi szolgálat feladatkörébe rendeli. A
rendelet értelmében a tüdőszűrést évente egy alkalommal,
ingyenesen és beutaló nélkül veheti igénybe az a személy, aki
betöltötte 40. életévét, és lakcímkártya bemutatásával
igazolja, hogy állandó lakcíme Tolna megyében van.
40 éves kor alatt a tüdőszűrő vizsgálat csak érvényes orvosi
beutaló alapján végezhető el, mint minden más
sugárterheléssel járó vizsgálat. A tüdőszűrés végzése 40 éves
kor alatt szakmailag nem indokolt, ezért ezekben a
korcsoportokban nem kezdeményezhet 18-40 éves felnőtt
állampolgár szűrési célból saját mellkas röntgen vizsgálatot.
A foglalkozás egészségügyi szolgálat a 33/1998 (VI.24.) NM
rendelet alapján a járványügyi okból kiemelt munkakörök és
tevékenységek végzése esetében kérheti a tüdőszűrést 40
éves kor alatt is. Ebben az esetben a tüdőszűrés térítés
köteles. A díj megfizetése a munkáltató kötelessége, de
ennek vizsgálata nem a tüdőszűrő állomás feladata. A
vizsgálatra utalást hivatalosan igazolni kell.
A térítési díj mértéke: A 235/2008 (IX.23) Korm. rendelet, a
284/1997 (XII.23.)Korm. rendelet módosítása rendelkezik az
elkérhető térítési díjaknál.
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KÖ ZÉRDEKŰ IN FORMÁ CIÓK

ŐSZI VÁSÁR - 2009. október 17. (szombat)

LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS
2009. OKTÓBER 19. (HÉTFŐ)

Kedves Faddi Lakosok, Tisztelt Vásárosok!
Tájékoztatásul közöljük, hogy az őszi vásár október 17.
napján kerül megrendezésre a Fadd, Mátyás király utca
nyugati végén lévő –Vásártér elnevezésű – közterületen.
A vásáron a jogszabályi rendelkezések megtartása mellett az
áru- és termékértékesítésen kívül vendéglátóipari,
kölcsönzői, megőrzői, valamint helyben végezhető
szolgáltatói és javító tevékenység is folytatható.

Tisztelt Ingatlan- és Üdülőtulajdonosok!
Csak az út mellé kihelyezett, fölöslegessé vált használati
tárgyak;
vagy zsákba helyezett, kötegelt lomok elszállításáról
gondoskodunk.

Helyfoglalás, helyhasználat
A vásáron az árusok, illetve a szolgáltatást végző vállalkozók
a helyet az eddigi gyakorlatnak megfelelően érkezési
sorrendben tudják elfoglalni. Valamennyi árustól elkülönítve
kell helyet foglalniuk az állatvásár és a használtcikk árusítók
részére.
A vásáron az árusok az általuk elfoglalt helyért helyfoglalási
díjat kötelesek fizetni a díjbeszedéssel megbízott személynek
a következők szerint:
- sátorból, lakókocsiból történő árusítás esetén:150,- Ft/m2
- asztalról történő árusítás esetén:
100,- Ft/m2
- földön történő árusítás esetén:
50,- Ft/m2
- mutatványosok, körhinta, céllövölde, stb.: 100,- Ft/m2/nap
tehergépkocsi:
1.000,- Ft
utánfutó:
500,- Ft
kézikocsi:
150,- Ft
Helyfoglalással kapcsolatban érdeklődni Antusné Bari
Julianna igazgatási csoportvezetőnél lehet hétfő és
szerdai napokon 8–16-ig, valamint pénteken 8-12 óráig.

Lomtalanítás alkalmával elszállítható hulladékok:
• ágak, vesszők kötegelve, zöldhulladék zsákba helyezve
• egyéb darabos lomok (bútor, doboz, láda, stb.)
Nem kerül szállításra: mérgező- és veszélyes hulladék,
akkumulátor, festék, vegyszer, gyógyszer, elektromos
berendezés, hűtőszekrény, továbbá építési törmelék, bomló
szerves hulladék, trágya és egyéb mezőgazdasági
melléktermék, illetve egyéb ömlesztve kihelyezett hulladék.
Ezen időpont kivételével tilos mindennemű - a kommunális és a zöldhulladék kategóriákba nem tartozó – hulladék
kihelyezése. Aki e rendelkezést megszegi a köztisztaság
fenntartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
1/2005.(II.1.) számú rendeletének értelmében szabálysértést
követ el, és 10.000,- Ft-tól 30.000,- Ft-ig, azaz Tízezer
forinttól Harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható!
Alisca Terra Kft.
Fadd Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Régi bútorait lecseréli, de sajnálja a szemétbe dobni? Útban van a régi kályha, mosógép, televízió?
Megunt, kinőtt ruháit szeretné eltávolítani? Ne dobja ki őket!!!!
Jelezze Faddon a Templom u. 6. szám alatt a Családsegítő Központban, hogy felesleges holmiját
felajánlaná a rászoruló családoknak, és mi kiközvetítjük őket!
Telefonszám: hétfő-szerda-péntek 74/446-692
Köszönjük!
FŐZZÜNK JÁTSZÓTERET!
Bízunk benne, hogy három sikeres év után a Delikát8 2010-ben tovább folytatja a
„Főzzön 8 játszóteret!” programot, így 2010-ben újabb nyolc biztonságos
játszótérre pályázhatnak a települések lakói. Egy új játszótérre Faddon is nagy
szükség lenne, és ha ehhez csak a Delikát vonalkódjait kell összegyűjteni, már
pénzbe sem kerül. Ételízesítőt biztos minden háziasszony használ, éttermek
konyháin úgyszintén. Ha nem Delikátot, hanem másikat, próbálják ki, hátha éppen
úgy megfelel!
Kedves Szülők, Nagyszülők! Kedves Faddi Lakosok! Ha szeretnék, hogy
gyermekeink számára egy új játszótér épüljön, vagy a már meglévő játszótér
felújításra kerüljön, gyűjtsék a Delikát vonalkódjait.
A játékban valamennyi Knorr Delikát8 termék részt vesz, kivéve az alábbi
nagykiszerelésű termékeket: Delikát 8 3kg, Delikát 8 11kg, Delikát 8 20kg, Delikát 8 2*11kg –díszdobozos 22 kg.
Amint a 2010-es év játékszabályai ismertek lesznek, tájékoztatjuk Önöket. Gyűjtőládákat helyezünk ki az
óvodákba, iskolákba, a boltokba, a művelődési házba. Önöknek az összegyűjtött vonalkódokat nem kell postára
adniuk, csak a gyűjtődobozokba beledobni.
Az eddigi játékban 1000 gramm Knorr Delikát8 termék vonalkódja jelentett 1 pályázatot, tehát tudni kell, hogy a
vonalkód hány grammos termékről származik. Kérjük, gyűjtsék a vonalkódokat, amint új információkkal
rendelkezünk, tájékoztatjuk Önöket!
(Szerk.)
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O K T AT Á S

Újra hangos az óvoda!
2009. augusztus 24-én új tanévet
kezdtünk. Az első hét azzal telt, hogy
minden csoport a saját termét,
folyosóját,
öltözőjét
szépítette.
Mindenhova felkerültek az új és a régi
jelek, meghitt csoportszobák, környezet
várta az óvodába érkező gyermekeket.
Szeptember 1-jén 157 kisgyermek
kezdte az óvodát, a létszám a
folyamatos beszoktatás miatt tavaszra
194-re töltődik.
Mind a hét csoport vegyes csoportként
működik, ami beváltotta a hozzá fűzött
reményeket, hisz együtt lehet kicsinagy, mint az otthoni környezetben, így
sok dolgot megtanulhatnak egymástól
is.
Intézményünk a már eddig is
alkalmazott
tevékenységközpontú
program szerint dolgozik, melyet
ötvözünk a cigány programmal, ami 1-1
mese, vers, zene hallgatását jelenti
alkalmanként.
Folyamatosan végezzük az IPR
programot, mely lehetőséget ad a
gyermekek átfogóbb megismerésére, és
ha
szükséges,
külső
szakember

bevonására.
Ennek
keretében
lehetőségünk nyílt pályázni, így sok új
játékkal,
bútorral
gazdagodtunk.
Óvodapedagógusaink továbbképzéseken
is részt vehettek.
Itt szeretném felhívni a kedves olvasók
és szülők figyelmét arra, hogy október
második felében szakmai előadást
tartunk, mely az óvodába kerülés
nehézségeiről, és azok megoldásáról
szól. A pontos időpontról az óvónők
adnak tájékoztatást, az érdeklődőkre
számítunk.
Minden évben szülői értekezleten
igyekszünk tájékoztatni a kedves
anyukákat, apukákat az óvodában folyó
életről, a várható programokról. Ennek
látogatottsága igaz, hogy az 50%-ot
most is elérte, de szeretnénk egyszer
arról is beszámolni, hogy az otthon
maradt másik 50% is részt vesz a közös
rendezvényeken.
Ahhoz,
hogy
igazi
közösséggé
kovácsolódjon
1-1
csoport,
elengedhetetlen, hogy olyan „esteket”
szervezzünk, ahol ez lehetséges. Ilyen a
közös ismerkedési est, ahol együtt főz

kicsi-nagy,
játékos
vetélkedőkön
mérheti össze tudását idős-fiatal, és
felejthetetlen órákat tölthetnek együtt jó
hangulatban. Erre szeptember-október
hónapban
lesz
lehetőségük
a
csoportoknak.
Őszi hagyományainkhoz híven idén is
megszervezzük a termény-báb kiállítást
a Templom utcai óvoda zsibongójában
(szept. 30.-okt. 2-ig), ahova ezúton is
meghívunk minden kedves érdeklődőt.
Szeretnénk, ha otthon is készülnének
termény-bábok, amelyeket a kiállításon
mindenki
megcsodálhatna.
Ezeket
szeptember 29-ig várják az óvó nénik.
Községünk Szüreti felvonulásán mi is
részt
veszünk.
Az
óvodában
gyülekeznek a kisgyerekek, és együtt
csatlakozunk a menethez, majd az
óvodába visszatérve megvendégeljük a
felvonuláson részt vevő ovisokat.
Ebben a tanévben is tartalmas,
élménydús napok várnak mind a
gyerekekre, mind a felnőttekre egyaránt.
A szülők aktív részvételére ebben a
tanévben is számítunk.
Schmidné Keserű Erzsébet óvodavezető

CIVIL SZERVE ZETEINK ÉLETÉBŐ L
Fadd Polgárőr Egyesület
A Fadd Polgárőr Egyesület a 2009. évben is aktívan részt vett a településen megrendezett eseményeken. A járőrszolgálat
keretein túl biztosította az alábbi nagyrendezvényeket is: Dombori Nyári Fesztivál, SporTolna Triatlon verseny, Faddi Falunap,
a Domboriban megtartott Megyenap, Templom napja, Szüreti nap.
A tagok önkéntes alapon szerveződtek össze, a jelenlegi
létszám (25 fő) bővítését tervezi az Egyesület, hiszen egyre
nagyobb szükség van a polgárőrök munkájára.
A polgárőrök napi rendszerességgel havi beosztás alapján
végeznek bűnmegelőzési célú gyalogos és gépkocsizó
járőrszolgálatot Fadd közigazgatás területén. A tagság
folyamatosan együttműködik a Polgármesteri Hivatal keretein
belül létrehozott faluőri és mezőőri szolgálatot teljesítőkkel.
A Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének soron
következő programjához csatlakozott a polgárőrség, melyben
vállalja a település tantestületével és iskolásaival való egész
évi partneri kapcsolattartást, adott esetben közös program
A zarándokok útját biztosították a Templom napján
szervezését.
Az Egyesület igyekszik a pályázati lehetőségekkel működését
segíteni, jelenleg is egy megyei szinten meghirdetett pályázat eredményére vár.
A polgárőrség tagjainak a továbbiakban is kitűzött feladatai között szerepel a bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem,
a lakosság biztonságérzetének növelése és a bűnmegelőzési szervekkel való együttműködés erősítése.
Bán Klaudia

VÉRADÁS október 29-én (csütörtökön) 9-től
15 óráig a művelődési házban!
Kérjük, hogy személyi igazolványát, TAJkártyáját hozza magával!
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A Dumbo Családi Napközi beszámolója
A Családi Napközi életében a következő események
történtek. Eljött az idő, hogy az első csoport napköziseinktől
búcsúztunk augusztus és szeptember hónapban. Szám szerint

öt kisgyermektől. Mind az öten szépen beszoktak az oviba és
kívánjuk, hogy érezzék jól magukat.
Jelenleg ellátott gyermekeink száma 6 fő. A legfiatalabb 16
hónapos.
Rendszeresen felügyeletet 3 fő vesz igénybe.
Az új gyermekek beszoktatása is zökkenőmentes volt.
A Dumbo Családi napközit az a megtiszteltetés érte, hogy
Pécsről a Módszertani Bölcsőde felkérte az általa szervezett
szakmai nap helyszínéül.
Szakmai napunkon, szeptember 19-én, 16-an vettünk részt.
Felkérésünkre Mácsikné Végső Rita tartott előadást a
gyermeki beszéd fejlődéséről és zavarairól.
Ezúton is köszönjük az előadást, mely segíti munkánkat.
Köszönetet mondanánk még Bodonyné Kovács Anikónak, aki
önkéntes munkájával segíti működésünket és sikeres
pályázatot írt nekünk! Köszönjük!
Gratulálunk a Kákonyi családnak gyönyörű kisfiukhoz, és
kívánunk Nekik jó egészséget!
A szülőket és gyermekeiket várjuk továbbra is változatlan
időben a játszóházban, hétfőn és csütörtökön 9-11 óráig.
Szuprics Lászlóné

Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Az augusztus a nyár utolsó hónapja. Ilyenkor számba vesszük, hogy mi az, amit még pótolni tudunk. A nyugdíjasok is ezt
tették.
A mözsi székely kör 20 éve alakult, ezt ünnepelték. A nyugdíjas klubunk néhány tagja is részt vett az ünnepségen. A színpadon
Tolnán Erdélyből jött csoportok léptek fel. Majd az est fénypontja Tamás Gábor dalestje volt. Színvonalas műsort adott.
A Falunap augusztus 20-án mindig fontos a nyugdíjasok számára. Ilyenkor a jó idő, a kellemes környezet, a jó társaság
odacsalja őket. Beszélgetések a régen látott ismerőssel, a színpadon folyó műsor, mind vonzó számukra. Persze, nem elvetendő
a bográcsban készülő finom ebéd sem.
A hónap utolsó vasárnapján Domboriban gyűlt össze a megye apraja-nagyja. Hiszen a kisgyerekektől a nyugdíjas korúig sokan
jöttünk össze. A színpadon zenekarok, táncosok és a bohóc szolgáltatta a jó hangulatot. A sárkányhajók versenye vonzotta a
nézőket a Duna-partra.
Sok érdeklődő jött községünkbe is a Templom napjára. A hazalátogatók együtt gyönyörködtek az itt lakókkal a művelődési
házban nyílt fotókiállításban. Sokan vettek részt a délutáni hangversenyen. Kellemes volt Vesztergám Miklós tárogatón
előadott műsora. Őt követte a faddi Boróka kórus. Nagy figyelemmel kísértük éneküket, hiszen a kórus tagjainak többsége
nyugdíjas. A templomi eseményeket Sebestyén Márta dalestje zárta. Felállva tapsolt a közönség. Gondolatban én is tapsolok
mindazoknak, akik részt vettek ezen a napon. De külön tapsolok azoknak, akik süteménnyel, gyümölccsel, itallal is
hozzájárultak a nap kellemes eltöltéséhez.
A felsorolt eseményeket ha még fokozni lehet, akkor az nem más, mint az elmúlt héten Ópusztaszer látogatása. A körkép,
akárhányszor nézzük, még mindig ad valami újat. A skanzen épületei pedig megismertetik velünk őseink életét, a régi
mesterségeket. A mostani nap egy kicsit más volt. A parkban ezen a napon kun napot tartottak. A lovasok különböző korú
ruhákban lovagoltak, nyilaztak. A zenészek régi hangszereken játszottak. A kirakodó vásáron pedig a kézimunkától a mézen
át, a könyvekig mindent árultak. A sok látnivalótól elfáradva érkeztünk a Kemencés csárdába, ahol finom estebéd várt
bennünket.
A felsoroltakból úgy látszik, mintha mindig úton lennénk. Ez persze nem így van. A heti fogadó órákon (szerda 9-11 óráig) a
kirándulások mellett más ügyekkel is foglalkozunk. Az üdülési csekkek után a méltányossági nyugdíj emelésekkel.
Mindenkinek szívesen adunk tájékoztatót, formanyomtatványt. A gyógycipő programban is részt vállaltunk. Ennek az intézése
is folyamatban van.
Mozgalmas a nyugdíjasok élete. Tesszük a dolgunkat, mint mindenki. Talán többet is, mert azt gondolják, hogy a nyugdíjasok
ráérnek, a nyugdíjasoknak mindenre van idejük. Idejük, erejük és persze tenni akarásuk, mert nem elég akarni: de tenni, tenni
kell. (Váci Mihály után szabadon.)
Schiffler Györgyné elnök

4-6 órában idős vagy beteg gondozását vállalnám , valamint takarítást
Faddon, délelőtt vagy az esti órákban. Érdeklődni: 06/70-94-77-641
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„Tegyünk a Szívünkért Egyesület”
hitben – reményben – szeretetben – bizalomban –
megbocsátásban - erőben …) lehetőségére…, a csoportos
beszélgetésekre…, egymás hite által való épülésre is.
Észrevétlenül kerültünk közelebb egymáshoz. Ebben az 1
évben is meghaltak és születtek életek családoknál. Ünnepek
és bánatok jutottak szívünkig azért, hogy tudjunk „örülni az
örülőkkel és sírni a sírókkal”.
Miközben írok, elém jönnek az élmények… De sokszor
halljuk a mentősziréna hangját s aggódva gondoljuk,
kérdezzük: vajon nem az „Egyesületünkből” visznek valakit ?
- átjárja a félelem lelkünket, és lassan magától értetődő lesz
bennünk, hogy ilyenkor összekulcsolódik két kezünk.
Emlékezem megalakulásunk 1 éves évfordulóján - ezen a
gyönyörű születésnapon
felbátorodva osztom meg
mindenkivel, hogy ebben a nemcsak beteg-, hanem
szeretetközösségben olyan emlékképeim vannak, ami most is
felfrissíti lelkemet. Az „Egyesület” tagjaiból néhányan felekezettől függetlenül - elkísértek (távoli falvakban
történő) igehirdetéseimre, sőt látogattak és kézzelfoghatóan
segítettek, mikor a családban testet-lelket igénybevevő
betegség és gyászeset történt. Ezúton is szeretném
megköszönni ezt nekik. Aztán az is eszembe jut, hogy a
nagydorogi Népfőiskola meghívásának is eleget tudtunk tenni
előadásunkkal, bizonyságtételünkkel egyaránt… Ó, mennyi
élmény!!!!
Egy éve, hogy megalakultunk. Születésnap ez is. Isten éltesse
a „Tegyünk a Szívünkért Egyesület” minden tagját!
Deméné Miksa Zsuzsa
nyugd.ref.lelkész

Csengett a telefon… Szívklubunk „sajtóreferensét” keresték
személyemben, mondván, hogy írni kellene egy cikket
lapzártáig, annak apropójára, hogy 1 éve megalakult az
Egyesületünk.
Szorongatom a tollat a kezemben és az újság hasábjaira
gondolok (nehogy túl hosszú vagy túl rövid legyen ez a
közlemény)…, felszabadítom a lelkem a jogos „elvárások”
alól…
Miközben tudom, hogy annyi mindent közöltem már előző
írásaimban Egyesületünkről (mi újat tudnék még
írni??)….váratlanul elönt a vágy, hogy emlékezzem és
ismételten meséljek magunkról: az Egyesület tagjairól és
életéről. Elmondjam újra minden kedves Olvasónak, hogy
ebben az 1 évben - számunkra - nagy dolgok történtek.
Ennek öröme kikívánkozik az emberből. Az ilyen
emlékezésnek jó íze van.
Jó felidéznem azt, hogy mit jelent a közösség ténye
mindannyiónk számára. A betegség összekovácsolt
bennünket. Együvé tartozunk sajátos helyzetünk miatt. Van,
aki mélyebben átéli ezt, és van, aki kevésbé.
Visszaemlékezem az év eseményeire. Megalakulásunk
csodájára…, orvosunk, Dr. Dömötör Zita lelkiismeretes és
szeretetteljes szolgálatára…., gyógytornászunk buzdításaira…, a közös sétákra…, orvosi előadásokra…, Papp Lajos
professzor Úr januári látogatására…, készülődéseink
jóízére…, hátrányos és beteg emberek számontartására…, a
„kívülállók” mellénk állására…, falunapi közös ebédünkre…,
a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház segítségeire…, a
„Léleképítés” keretén belüli „Megújulás-sorozat” (lélekben –

TORNA a Tegyünk a Szívünkért Egyesület tagjainak minden szerdán
15-től 16 óráig, utána előadás, beszélgetés 16-tól 17 óráig!
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Templom Napja 2009.
szeptember 6. (vasárnap)
Ismét összegyűltünk, együtt szervezkedtünk, egymás mellé álltunk és
remélhetőleg lélekben, szeretetben
gazdagabbak lettünk.
Sokan véltük úgy, hogy a zarándokok
megérkezése
egy
meghatározó,
felemelő érzés volt, akik a tolnai és a
paksi
polgármester
vezetésével
egyszerre érkeztek a templom elé és a
mintegy összesen 80 fős zarándok
csoport
templomi
zászlókkal,
keresztekkel, és a „Boldogasszony
Anyánk...” régi himnuszunkat énekelve
vonultak be a szentmisére. A templom
már zsúfolásig megtelt, s a hívek
felállva, sokan könnyezve fogadták a
vendégeket.
A tíz órakor kezdődő ünnepi szentmise
fő celebránsa Gergely István székelyföldi atya volt. Szűz Mária szerepét
emelte ki életünkben, s példaként
állította őt a hazához, a nemzethez, a
családhoz való hűségben. Hangsúlyozta

a hitben élő, cselekvő ember meghatározó fontosságát, erkölcsben, lélekben,
és keresztény életünk szükségszerű
megújulását is. Mint annyiszor, most is
a faddi Boróka énekkara tette még
felejthetetlenebbé a szentmisét. Isten
áldja minden tagját, köszönjük nekik! A
prédikációhoz illeszkedett az 50. és a 25.
házassági
szentségi
fogadalom
ünnepélyes megerősítése is.
Tizenegy
órakor
a
Bonyhádi
Evangélikus
Gimnázium
Keresztmetszet Együttese üzent minden
fiatalnak: ha a Hit és a Fiatalság
összekapcsolódik, még egyértelműbb az
evangélium szó, mely örömhírt jelent.
Énekkel, versekkel, gitárral dicsőítették
a választott keresztény életutat.
Tizenkettőkor közös ebéden vettünk
részt - mely 300 főt jelentett - a
művelődési házban, és a korábbi
hagyományoknak megfelelően az ebéd
is felajánlásból, adományból került az
asztalunkra, s nagyon sok faddi hívő és
nem hívő segítette, hogy az együtt
étkezés
valóban
Szeretetlakoma
lehessen. Köszönjük Mindannyiuknak!
Vesztergám Miklós délután három
órakor kezdődő műsora, s a Boróka
énekkara önálló előadása a hit, haza,
nemzet, erkölcs mellett olyan kiállás
volt, amely magával ragadta az ott
lévőket, és így valóságos értelmet nyert
a záróima; „Hol hit, ott szeretet, hol
szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás,
hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott
szükség nincsen.”
Az esti műsort Sebestyén Márta
koncertje zárta „Szép liliomszál”
címmel, hozva a Csíksomlyói Mária
üzenetét. Egyúttal a világhírű művésznő
tanúságot tett a keresztény hit mellett,
hiszen a szentmisén is hívő módon vett
részt, s a nap folyamán velünk volt,

imádkozva, izgulva készült az esti
előadásra.
E napon háromszor telt meg
templomunk, s voltunk együtt hitben és
szeretetben, s egyúttal felismerve azt a
fontos célt, hogy a Római Katolikus
Templom rekonstrukcióját folytatni kell,
s ehhez az elfogadott akaraton,
szándékon kívül tettekre, adományokra
is szükség van.
A faddi emberek olyan összefogásról
tettek és tesznek tanúságot, amely
egyedülálló és példa értékű. Hitelesen
soha többé nem mondható el;
községünk széthúzó, nem képes
együttgondolkodásra.
Az
egyik
nyilvánvaló, látható példa lehet a
templomunk építése, szépítése. A közös
munkálkodás meghozta eredményét; a
közösségünk építését és egyúttal közel
egymillió forint bevételt ezen az
egyetlen napon.
Köszönet illeti a képviselő-testület
minden egyes tagját, polgármesterünket,
országgyűlési képviselőnket, jegyzőnket,
a művelődési ház minden dolgozóját,
hívőket és nem hívőket, római
katolikusokat,
baptistákat
és
reformátusokat, minden imádkozót,
cselekvőt és minden jó szándékú
embertársunkat.
Köszönjük, hogy mi magunk, Isten
dicsőségére, az emberek örömére
szervezői lehettünk e napnak.
Minden hét péntekén a katolikus
templomban hálaadó szentmisét mutat
be Sándor atya, a templom építésében,
szépítésében részt vevőkért.
Kérjük továbbra is a segítséget, hogy a
megteremtett egység tovább erősödjön;
„Szent Fiadat Boldog Asszony kérd e
népért!”
Szervezők

Sebestyén Márta a vendéglátókkal

A kép jobb oldalán Gergely István "Tiszti", székelyföldi atya
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KÉPEK BEN

Horgászverseny

Csónakverseny

Habfürdőzés

Légvár

Német vendégeink ajándéka

Lábszépségverseny

Nyugdíjasok csoportja ebéd után

Fellépésre várva
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Október 3. (szombat) 13-16-ig
Borókás nyílt nap a művelődési házban
Október 5. (hétfő) 14-16-ig
Kreatív nagyik –
Nyílt nap a kézimunka szakkörben
Október 6. (kedd) 16-18-ig
Tájékozott nagyik –
Számítógép- és Internet használat
Október 7. (szerda) 16-17-ig
Egészséges nagyik –
Tanácsok a korszerű táplálkozáshoz
Október 9. (péntek) 18 óra
Társas nagyik – Ismerkedés, beszélgetés –
Vendégünk : Pálfi Irén és Darvas Ferenc
Október 11. (vasárnap) 10 óra
Könyves vasárnap –
Tájékozódás a könyvtárban, könyvajánló
Október 11. (vasárnap) 11 óra
Idősek napja –
Vendégünk: a „ Szívküldi Szívnek Szívesen” Együttes
Október 14. (szerda) 17 óra
1 éves a Tegyünk Szívünkért Egyesület –
Vendég: Dr. Papp Lajos és a Bartina zenekar
Október 16. (péntek)
15.30 Gyermekszínház: Csipkerózsika
18.30 Színház felnőtteknek: Parasztdekameron
Október 18. (vasárnap) a református templomban
10 óra: Istentisztelet
10.40: A szekszárdi Gárdonyi – kórus hangversenye
11.30: Kiállítás-megnyitó
Október 22. (csütörtök) Ünnepi megemlékezés
17.30: Koszorúzás a kopjafánál
18.00: Ünnepi műsor, elismerések átadása
utána: Balogh László kiállításának megnyitója
Október 29. (csütörtök) 9 – 15-ig
Véradás a műv. házban
Október 30. (péntek) 16 óra
Koszorúzás a hősi szobornál

November 21. (szombat)
E R ZS É B E T- K A TA L I N B Á L !
Állandó programok
Mozgáskorlátozottak fogadó órája:
Minden hónap utolsó szerdáján 14 –16-ig
Ingyenes Internet hétfő és csütörtök 18-19
Kézimunka szakkör
hétfő
Nyugdíjas torna
szerda
Szívbarátok tornája
szerda
Szívbarátoknak előadás
szerda
Borókásoknak – énekpróba
kedd
Borókásoknak – táncpróba
kedd

14-16
16-17
15-16
16-17
18-20
19-21

Kedves Színházszerető Faddiak!
Tudom, hogy ez a világ már nem a régi világ!
Nosztalgiázhatunk, hogy bezzeg harminc-negyven éve
még színházbérlet is volt a faddi művelődési házban…
Vannak, akik még emlékeznek a Déryné Színház
előadásaira, az előadóestekre a híres színészekkel, a
zenés műsorokra a táncdalfesztiválok sztárjaival, az
együttesekre, akik felléptek a művelődési ház színpadán.
A neveket nem sorolom, mert a fiataloknak már semmit
nem mond, vagy legalábbis nem sokat.
2010-ben 50 éves lesz a művelődési ház. A kezdetekről
Molnár M. György festőművész tudna mesélni, hiszen ő
volt a művelődési ház első igazgatója. (Korai képeiből is
láthatnak jó néhányat olvasóink, mert a művelődési
háznak adományozta, a könyvtár falait díszítik. A
nagyklubban pedig a későbbi alkotások láthatók, amiket
állandó kiállítás céljára adott át nekünk.)
A művelődési házban most is mozgalmas élet folyik,
látogatóink tapasztalhatják. Az biztos, hogy annyi mindent
nem tudunk kínálni, mint abban a bizonyos Krassayérában a országos hírű, tsz-fenntartású művelődési ház,
de az igények és a lehetőségek is megváltoztak. Már nem
csak azt mondjuk, hogy a tv, meg a videó, hanem a DVD,
a házimozi, a számítógép is elveszi az emberek egyébként
is kevés szabadidejét. Már az olvasás is fárasztó! Tisztelet
a kivételnek – nagyon kevés „igazi” olvasó jár a
könyvtárba. Az olvasnivalókat is gyakran az igénytelenség
jellemzi. Legnépszerűbbek a könnyen emészthető és
gyorsan felejthető olvasmányok. Nem csoda, hogy akár
félévente újra lehet olvasni őket. Hogy már a kötelező
olvasmányokat sem kötelező elolvasni, inkább közösen
megnézik filmen, hogy legalább így megismerjék őket az
iskolások? Hát, ez a világ már valóban nem a régi világ.
Már a Kötelezők röviden sem kell…
Bizony, én is nosztalgiázom. Tudnánk-e olyan színházi
előadást hozni Faddra, ami behozná a nézőket a
művelődési házba? Esetleg még akkor is, ha azért fizetni
kell? Tudom, hogy aki volt már valamelyik nagy budapesti
színházban vagy a pécsi színházban, de akár csak a paksi
vagy a szekszárdi művelődési ház színháztermében
valamilyen előadáson, az tudja, hogy milyen az igazi
színház. Ilyet sajnos mi nem tudunk kínálni, mert nem
tudnánk megfizetni, de megpróbálkozunk egy Miniszínházzal, amely elhoz nekünk ugyanazon a napon egy
gyermekelőadást (Csipkerózsika) és egy felnőtteknek
szólót, Parasztdekameron címmel, ennek az alcíme:
Pajzán történetek Erdélyből. Nos, száz szónak is egy a
vége, én erre az előadásra invitálom Önöket, Kedves
Olvasók és Kedves Színházszerető Faddiak!
A belépődíj: 1000 Ft, nyugdíjasoknak: 800 Ft.
Szeretettel várunk mindenkit!
A művelődési ház dolgozói nevében:
Fülöpné Zemkó Mária

SZÍNHÁZ OKTÓBER 16-ÁN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!
K i adó : Fad d N ag ykö zs é g Ö n ko r m ányz at a
Sze r ke s zt ő sé g c í m e: M űve l ő dé s i H áz
Sze r ke s zt ő je : Fül ö pné Ze m kó M ár i a
ISSN 2 0 6 0 -4 165
N yo m ás : Bö c z N yo m da

Fe l e lő s ki adó j a: Fül ö p J áno s po l gár m e s te r
7 13 3 Fadd, Bé ke u . 1 . Te l . : ( 7 4 ) 4 47 -4 60
E- m ai l : kul t ur f a@t o l na. ne t
Szeks zár d, Martos F. u. 8. Tel.: 74/417-430
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ILY EN M ÉG NEM VOLT!
Madárijesztő-készítő versenyt hirdettünk a szüreti nap alkalmából! Íme, 2 díjazott!

Madarász Mihály, okleveles madárhessegető

Ez a Pista, seregély nyista...
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Beszámoló a Faddi SE Karate Szakosztályának nyári időszakáról
Verseny-, ám cseppet sem munkamentes hónapokról számolhat be a Karate Szakosztály vezetősége.
Az utolsó verseny óta – belgrádi Korosztályos EB – másfajta felkészülést folytattak a sportolók: vizsga, valamint erőnléti
képzés folyt.
Övvizsgán 15 sportoló lépett magasabb övfokozatba, 8 sportoló pedig sikeres gyerekvizsgát tett. Július 4-14-ig 2 turnusban
táboroztak a versenyzők és az utánpótlás korúak Fadd-Domboriban, a Dombori Beach-en, ahol a tábor vezetősége, gondnokai
– Vass Péter és Vass László -, valamint kiszolgáló személyzete maximálisan kielégítették a táborozók igényeit, ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani érte! A reggeli kellemes futó és erőnléti edzések felfrissítették a sportolókat a délelőtti és
délutáni „laza átmozgató” edzésekre…
7 főnek sikerült teljesíteni a 12 km-es futó távot is, így ezzel új kitűzendő célt fogalmazhatunk meg: jöhet a 15 km-es is!!!
A tábor végeztével, másnap a dunaújvárosi Gasshuku edzőtáborba utazott egy kisebb csapat, ahol a résztvevők Tanaka és
Sawada mester edzésein mélyülhettek el a shotokan karate apróbb részleteiben.
2 hét pihenő után augusztus 17-én kezdték meg a sportolók az őszi felkészülést, napi 2 edzéssel.
Augusztus 20-án, a Falunapon kisebb, 40 fős csapat töltött el kellemes perceket együtt, és fogyasztották el Bali Imréné finom
marhapörköltjét. Délutánra maradt még annyi energia a versenyzőkben, hogy egy rövid, ám velős karate bemutatóval
kápráztassák el a lelkes közönséget.
23-án, a tolnai falunapra Kiszli Sándor
invitálta meg a két karate csapat versenyzőit és
szülői gárdáját, ahol halászlé volt a menü.
Tulajdonképpen 17-ével elindult az őszi
felkészülés, melynek fő célja, az őszi Magyar
Bajnokság, valamint az ausztriai ESKA EB.
Sajnálatos
módon jelentős
mértékben
megfogyatkozott az utánpótlás csapat: Tolnán
a tavalyi csapat ugyan megmaradt és 3 új
jelentkező is érkezett, Faddon azonban hosszú
idő óta ez az első év, hogy jelentkezők
hiányában nem indult kezdő csoport. A
gyerekek
érdektelensége
vagy
leterheltségükből fakadóan van-e így, azt nem
tudni… Akik azonban megmaradtak, belőlük
eredményes csapat lehet, amennyiben
ugyanolyan lelkesedéssel és kitartással
folytatják megkezdett pályafutásukat.
Reméljük, hamarosan szép és sikeres
versenyeredményekről számolhatunk be az
újság hasábjain, és ifjú sportolók jelentkeznek majd e nemes és a sportok közül kiemelkedő emberi tulajdonságokat adó
sportágra!
Bali Ervin edző

TÚRA
Október 17-én, szombaton du. túrát tervezünk Óbányára. A
részvétel díja a túrán 1000 Ft/fő.
A túra hosszát és időtartamát a jelentkezők igényeitől tesszük
függővé.
Indulás: Október 10-én de. 9:00 órakor a faddi művelődési
ház előtti parkolóból.
Hazaérkezés: Kb. este 6 órakor a faddi művelődési ház előtti
parkolóba.
Jelentkezési határidő: 2009. október 09.
SZÍNHÁZ
Október 30-án, pénteken 19 órai kezdettel Pécsett tervezünk
színházlátogatást. A „Leányvásár” című vígoperett kerül
bemutatásra.
A belépőjegy és az utazás költsége kb. 4000 Ft/fő.
Indulás: Október 30-án 17:30 órakor a faddi művelődési ház
előtti parkolóból.
Hazaérkezés kb. éjjel 11 órakor a faddi művelődési ház előtti
parkolóba.
Jelentkezési határidő: 2009. október 16.
Jelentkezni és érdeklődni Tóth Zitánál a 20/519-0499-es és
Szőkéné Dombi Mártánál a 70/320-1971-es telefonszámon
lehet.

A FADDI SZABADIDŐS ÉS AEROBIK EGYESÜLET HÍREI
EDZÉSEK
HÉTFŐ:
18:00-19:15 Hagyományos aerobic,
Tűzoltószertár (Lovasi Lászlóné Tel: 20/973-5268)
KEDD:
17:00-18:00 Callanetics, Sportcsarnok
(Rábóczki Dóra Tel: 20/518-0886)
SZERDA:
18:00-19:15 Sztepp, Tűzoltószertár
(Gerendai Mariann Tel: 30/630-0246)
CSÜTÖRTÖK
18:00-19:00 Alakformáló aerobic,
Tűzoltószertár (Gerendai Mariann Tel: 30/630-0246)
PÉNTEK
18:00-19:15 Köredzés, Tűzoltószertár
(Gerendai Mariann Tel: 30/630-0246)
TÁNCOKTATÁS
Táncoktatás (néptánc, társastánc) indul Faddon óvodásoknak és iskolásoknak.
Egyesületi tagoknak a részvételi díj: 300 Ft/óra.
Jelentkezési határidő: 2009. október 20.
Jelentkezni és érdeklődni Romsics Editnél a 70/772-6056-os
telefonszámon és Czinkonné Simon Irénnél a 70/933-3222-es
telefonszámon lehet.
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GÉPI FÖLDMUNKÁK
ÉPÜLETGÉPÉSZEKNEK
KEDVEZMÉNY!

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

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

F I T T N ET T CL U B
nyílik Fadd, Váci utca 1. szám alatt,
a PUMUKLI ABC épületében
2009. október 1-jén (csütörtökön) 6 órakor!
Konditerem
Szauna
Szolárium
Masszázs
Nyitva tartás: naponta 6-tól 21 óráig
B e l ép és CS AK V ÁL TÓCI P ŐBE N ,
S A J Á T T Ö R Ö L K Ö ZŐ V E L !
Csütörtökön és pénteken (okt. 1-jén és 2-án)
NYÍLT NAP frissítővel!
Tel.: 06-30-378-7741
HEGEDŰSÉK VIRÁGBOLTJA
(Fadd, Váci utca 2., tel.: 446-288)
és a temetkezési vállalkozás
ugyanúgy üzemel, mint eddig.
Halottak napi koszorúkra, csokrokra
megrendeléseket felveszünk.
Nyugdíjasaink részére a szokásos
kedvezményt idén is biztosítjuk!
Elérhetőségeink:
Fadd, Rákóczi utca 91.
Tel.: 74/447-362 vagy 30/362-74-87,
illetve a Virágboltban!
Nyitva: hétfőtől péntekig fél 8-17
Szombat-vasárnap 7-11
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