Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2011. február

Tájékoztató a II. számú Háziorvosi rendelő helyettesítési rendjéről
Tisztelt Lakosok!
A II. számú Háziorvosi rendelő rendelési ideje március 31-ig
dr. Dömötör Zita helyettesítő háziorvos idejében:
1400
1400
1500
800
1400

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

-

1600
1600
1700
1000
1600

A rendelés előtt 1 órával asszisztens van.
Rosszullét esetén 8-16 óráig hívható a doktornő a 06-30-685-32-84 számon.
Helyettesítés helye:
Fadd, Templom u. 6. szám alatti rendelő
Telefon: 447-437
Helyettesítő háziorvos: Dr. Dömötör Zita
Asszisztens: Gász Judit
16 óra után orvosi ügyelet Tolnán: 74-440-340

Fadd Orvosi, Fogorvosi Rendelő, Családsegítő és Védőnői Szolgálat (Templom u. 6. szám alatti
egészségügyi intézményeink) akadálymentesítése
Az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok címen a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány DMTANorvég-2009/02/02 támogatásával sikerült „Egy újabb lépés a testi-lelki egészségért” címmel a Fadd, Templom u.
6. szám alatti egészségügyi intézményeinket akadálymentesíteni. A beruházás bruttó értéke 16.875.890,- Ft, ebből:
13.938.889,- Ft a nyújtott támogatás, az önkormányzatra eső önerő összege 2.937.001,- Ft. A beruházás 2010.
decemberre készült el.
Az orvosi és a fogorvosi rendelőnél, valamint a
családsegítő és a védőnői szolgálatnál
megtörtént a
- rámpa és akadálymentes ajtók kialakítása,
- indukciós hurok elhelyezése,
- közlekedő sáv kialakítása,
- színkódolt és braille írásos tájékoztató táblák
elhelyezése,
- akadálymentes mosdó kialakítása,
- a védőnői szolgálatnál babakocsi tároló
kialakítása,
- a feljáró rámpa fölé esővédő tető építése.
Bejárati kaput és az udvart is akadálymentessé
tették, vezetősávokat alakítottak ki. Az udvaron
akadálymentes
parkolókat
építettek
ki.
Segélyhívó
csengőket
(kaputelefonokat)
helyeztek el a bejáratoknál.
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K Ö ZÉ R D E K Ű I N F O R M Á C I Ó K
Címe: Paks Kápolna utca 2.
Telefon: 75-421-689 és 75-510-029
Ügyfélfogadási idő:
Hétfőtől-csütörtökig: 8-12 13-16 óráig,
pénteken: 8-13.30-ig van.
A településeim Polgármesteri Hivatalaiban az őstermelői
igazolványhoz, illetve gázolaj jövedéki igazoláshoz
nyomtatványokat és eljárási tájékoztatókat hagytam, hogy az
ügyfelek felkészülhessenek az ügyintézéshez.
Őstermelői igazolványok érvényesítése csak személyesen
vagy meghatalmazott útján lehetséges, az eljárási rendről
tájékoztató van minden Hivatalban.
A mobilszámom változatlan: 06-70-37-92-806, ha szükséges,
információs segítséget tudok adni, vagy a már említett
körzetközponti számokon lehet érdeklődni
Kívánok eredményes gazdálkodást ügyfeleimnek:
Genye Illés falugazdász

Falugazdász tájékoztató
Mint azt a Kedves Ügyfelek tapasztalhatták, novembertől
folyamatosan az ügyfélfogadás nem az adott településen,
hanem csak Pakson, a körzeti falugazdász irodában volt.
Ez 2011. január 1-jétől is csak így lehetséges. Oka – a
falugazdász létszám csökkenése. 4 falugazdász teljesít
szolgálatot jelenleg a paksi körzetben. 2011. január 1-jétől
Gombás Csaba nyugdíjba vonult, én prémium programos
kormánytisztviselő lettem, ami azzal jár, hogy mint
falugazdász már nem tevékenykedhetek, mivel munkakörrel
nem rendelkezem.
A körzetben csak Pakson – Dunaföldváron – Nagydorogon
van ügyfélfogadásra lehetőség. Ide kell ügyintézés miatt a
gazdálkodóknak befáradniuk.
Településeim (Dunaszentgyörgy, Fadd, Gerjen, Madocsa)
gazdálkodóinak a legközelebbi ügyfélfogadási hely a:
Paksi Körzetközpont

Faddi Gyermekekért Alapítvány
Adószáma: 18855977-1-17
Faddi Sporthorgász Egyesület
Adószáma: 19953755-1-17
Fadd Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18857467-1-17
Tegyünk a Szívünkért Egyesület
Adószáma: 18868285-1-17
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete
Adószáma: 19955403-1-17
Református Egyház
Technikai száma: 0066

Adója 1 %-a Faddon is maradhat!
Faddi Nyugdíjas Érdekszövetség
Adószáma: 18860146-1-17
Faddi Sportegyesület
Adószáma: 19952840-1-17
Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18861130-1-17
Dumbó Családi Napközi
Adószáma: 18867514-1-17
Magyar Katolikus Egyház
Technikai száma: 0011
A Fadd Polgárőr Egyesület köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik segítették
tevékenységüket a 2009. évi adójuk 1 %ának felajánlásával. Az egyesület ily
módon 2010-ben 48.684,- Ft támogatáshoz
jutott.
Amennyiben személyi jövedelemadója 1%ával a Fadd Polgárőr Egyesület
tevékenységét szeretné támogatni, kérjük
az alábbi adószámot jelölje meg 2010. évi
adóbevallásán: 18857467-1-17

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
Kérjük községünk lakóit, hogy adójuk 1%át a Fadd Nagyközségi
Tűzoltó
Egyesületnek szíveskedjenek felajánlani.
Adószámunk: 18861130-1-17
A felajánlott összeget az egyesület
technikai eszközök beszerzésére fordítja.
Vezetőség

A Fadd Nagyközségi Tűzoltó
Egyesület 2011. március 4-én
(péntek) 18 órai kezdettel a
tűzoltó szertárban (Fadd, Béke
u. 3.) tartja éves közgyűlését.
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FADD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOT HIRDET TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű tartósan távollévő köztisztviselő GYES, GYED,
valamint újbóli munkába állása idejéig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 22. pontja (titkársági, testületi feladatkör)
3. számú melléklet 127. pontja (titkársági és igazgatási feladatok)
Ellátandó feladatok:
Titkársági feladatok, bizottsági-, képviselő-testületi ülések
előkészítése, jegyzőkönyveinek elkészítése, rendelettár, határozattár
vezetése,
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A titkársághoz tartozó szervezési ügyintézői és kapcsolt feladatok
ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint
Fadd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egységes
Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
■ Magyar állampolgárság,
■ Cselekvőképesség,
■ Büntetlen előélet,
■ Főiskola vagy középiskola/gimnázium,
■ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Csatolandó iratok:
■ Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, illetve
szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány (illetve az igénylőlap visszaigazoló
szelvényének) fénymásolata, illetve nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
■ középfokú közgazdasági szakképzettség,
■ közigazgatásban, hasonló munkakörben - Legalább 3-5 év
szakmai tapasztalat,
■ Felhasználói szintű ECDL,
■ Főiskola, államigazgatási szak
■ Jogi asszisztens végzettség
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. április 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 3..
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herczig
Gáborné jegyző nyújt, a 06-74 447-998-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
■ Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Fadd címére
történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 1827/2011. valamint a munkakör megnevezését: Titkársági
ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az önkormányzat
jegyzője választja ki. A döntésről a pályázókat az elbírálást követő 8
napon belül írásban, postai úton értesíti. A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
■ www.fadd.hu
■ Faddi Hirek-ben
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 6 hónapos próbaidő kikötésére kerül sor..

FADD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOT HIRDET IGAZGATÁSI REFERENS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű tartósan távollévő köztisztviselő GYES, GYED,
valamint újbóli munkába állása idejéig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 1. pontja (belügyi igazgatási feladatok)
Ellátandó feladatok:
A jegyző feladatkörébe tartozó szabálysértési és birtokvédelmi
ügyek vonatkozásában ellátja a szabálysértési és birtokvédelmi
ügyek intézését, állampolgársági ügyek, népesség-nyilvántartás,
hagyatéki eljárás lefolytatása, anyakönyvi feladatok ellátása,
valamint mezőgazdasági-, állat-, és növény-egészségügyi
szakigazgatási feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint
Fadd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egységes
Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
■ Magyar állampolgárság,
■ Cselekvőképesség,
■ Büntetlen előélet,
■ Jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező
végzettség
■ Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Csatolandó iratok:
■ Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, illetve
szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány (illetve az igénylőlap visszaigazoló
szelvényének) fénymásolata, illetve nyilatkozat arról, hogy az állás
betöltésénél összeférhetetlenség nem áll fenn, továbbá a pályázati
anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
■ közigazgatásban eltöltött gyakorlat,
■ jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
■ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. május 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herczig
Gáborné jegyző nyújt, a 06-74 447-998-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
■ Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Fadd címére
történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 1828/2011. valamint a munkakör megnevezését: igazgatási
referens..
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az önkormányzat
jegyzője választja ki. A döntésről a pályázókat az elbírálást követő 8
napon belül írásban, postai úton értesíti. A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
■ www.fadd.hu
■ Faddi Hirek-ben
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 6 hónapos próbaidő kikötésére kerül sor.
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OK T AT ÁS

Rövid összefoglaló a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola első félévi eseményeiről
F e lső ta g o za t
•
A felső tagozaton hagyományteremtő céllal
megkezdtük a Márton-naphoz kapcsolódó népszokások
megismertetését.
•
November 15-én pályázatot küldtünk egy légvár
egész napos üzemeltetése érdekében. Még nem érkezett
értesítés az elbírálásról.
•
Decemberben debütált a patronáló rendszer. Az alsó
és felső tagozat közösen, egymást megajándékozva ünnepelte
a karácsonyt. A programról pozitívan nyilatkoztak nemcsak a
kollégák, hanem a gyerekek is.
•
2010. november 25-én a Szent László TISZK
Szakály Ferenc Történelmi Emlékversenyén vettünk részt.
Iskolánk az idén olyan szerencsés helyzetben volt, hogy az
érdeklődő tanulók 2 csapatban indulhattak. A téma a földrajzi
felfedezések kora volt.
A 14 résztvevő csapat közül iskolánk a 8. és az előkelő 3.
helyet szerezte meg. Csapattagok: Acsádi Péter, Antus Zsolt,
Fonyódi Szabolcs és a dobogós csapat: Horváth Dániel,
Lovasi László, Szlanyinka Dóra.
•
Folyamatban van a Liszt Ferenc születésének 200.
évfordulójára szervezett levelezős verseny jelentkezése is.
•
2011. február 1-jén iskolánk nyolcadik osztályos
fizikát szerető tanulói neves esemény részesei lehettek. A
XX. Öveges József Fizikaverseny első fordulóját az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat Általános Iskola Oktatási

Alsó ta g o za t
Szeptember
Alma Mater levelezőversenyre jelentkezett tanulóink:
•
Matematika tantárgyból
12 fő
•
Magyar tantárgyból
8 fő
•
Környezetismeret tantárgyból 7 fő
A bonyhádi Solymár Imre Városi könyvtár levelezős
versenyére:
•
3. évfolyamon: 5 csapat (15 fő)
•
4. évfolyamon: 3 csapat (9 fő)
A levelezős verseny feladataiban az érintett nevelők
folyamatosan segítik tanulóinkat.
Szeptember végén 2 tanulónk (Fodor Zoltán 3.b, Kaiser
Ildikó 2.b) vett részt a „Szerencsének szerencséje” című
mesemondó versenyen, és a hozzá tartozó rajzpályázatra is
küldtünk rajzokat.
November
Helyi matematika versenyt szerveztünk a 3.-4. évfolyamon
(november 16.) 3.a: 6fő
4.a: 7fő
3.b: 5fő
4.b: 3fő
Helyezések:
3. évfolyamon:
4. évfolyamon:
I. Major Zoltán
I. Bogdán Vendel
II. Rózsa Eszter
II. Orsós Márk
III. Horváth György
III. Mátéka Zoltán
Lepp Szintia
November 23-án Helytörténeti vetélkedő zajlott az
iskolánkban (61 fő). Jutalmuk magyar tantárgyi dicséret,
osztályonként Ódryné Horváth Krisztina kisplasztikája volt.
December
A téli ünnepkört a Mikulás-kupával (50fő) indítottuk. A
sportversenyen a tolnai diákok is részt vettek.
Beindítottuk a – Mikulás – karácsony – közös ünneplést,
ajándékozást a felső tagozattal. Az alsó tagozatos gyerekek
kis műsorral készültek, míg a nagyok megvendégelték a
kicsiket.
„Álmodj saját mesét” címmel meseíró pályázatra nevezett a
4. b osztályból 3 tanulónk: Bitter Zoltán, Otoltics Patricia,
Kalcsu Vanessza

Szakcsoportja hirdette meg. Dicséret illeti azokat, akik e
rangos versenyen vállalták, hogy megmérettessék magukat!
A felkészítő tanáruk Dursztné Palásti Gabriella volt.
•
Szeptember végén 4 tanulónk (Horváth Diána 5.a,
Acsádi Virág 5.a, Németh Aliz 5.a, Udovisits Barbara 5.a)
vett részt a „Szerencsének szerencséje” című mesemondó
versenyen, és a hozzá tartozó rajzpályázatra is küldtünk
rajzokat.
•
Bookline-Zöldalma
rajzpályázatra
küldtünk
pályamunkákat.
•
Sikeresen bekapcsolódtunk az Alma Mater
levelezőversenybe.
Alsós és felsős munkaközösségek

Január
Megtörtént a Zrínyi matematika versenyre a nevezés.
Ebben a hónapban pályázatot is írtunk „Egészségnap az
iskolában” címmel. Eredménye később várható.
A félév során több tantárgyi és szabadidős projekt került
feldolgozásra: Ludas Matyi, Meséről mesére stb.
Karácsony projektünk 3 hetet meghaladó projekt a 2.
évfolyamon.
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OLV AS ÓI LE V É L

A szülőfalu szeretete
Dr. Mosonyi Erzsébet, „Erzsi doktornő”, 1978 óta dolgozik községünkben. Pontosan 33 éve!
Gyökerei, szülei és családja is Faddhoz kötik Őt. Mindenki ismerte, szerette és tisztelte édesapját, Misi bácsit és
édesanyját, a mosolygós Marika nénit. A szülei a doktornőn kívül még hat gyermeket neveltek értékes, okos
emberekké.
Kiegyensúlyozott házasságából két
gyermek született. Leányuk, Zsuzsika
szintén az orvosi hivatást választotta
édesanyját követve, a fiúgyermek, Tibor
a műszaki ismereteket.
Láttuk, hiszen előttünk történt, miként
gondozta idős szüleit családja és
munkája mellett.
Mégis úgy érezzük, elsőként reánk, a
betegeire figyel. Aki ismeri, tudja, hogy
betegség, nyaralás nem sok idejét vette
el hivatásától.
Generáció született, talán a második, az
Ő orvosi felügyelete mellett. Sok
Idős betegeit is nagy szeretettel és odaadással gondozza.
örömöt, tragédiát élt, s él velünk át nap
(A képen körükben az idősek napján.)
mint nap.
Vajon hány ebédet hagyott félbe, hány éjszakát virrasztott a beteg emberek ágya mellett?
ÉLET, amiért versenyt fut 33 éve!
Bánat, öröm, egészség pénzre nem váltható, Hit, biztatás, HŰSÉG kell – ezt tanulhatjuk tőle. Teszi a dolgát nap
mint nap egyszerűen érted, értem, értünk. Ritkán köszönjük meg, már itt az ideje!
Isten áldása kísérje, KÖSZÖNJÜK DOKTORNŐ!
Dohóczkiné Heronyányi Zsuzsanna, Dr. Ökrös Magdolna és a Betegek

CIVIL SZERVE ZETEINK ÉLETÉBŐ L

Tegyünk a Szívünkért Egyesület
programjainkban, vagy egyéb módon segítették,
támogatták egyesületünket.
Az idén is folytatni szeretnénk a megkezdett munkát,
melyhez köszönettel fogadunk minden hozzájárulást.
A szokott módon minden szerdán három órától
tornázunk, melynek helyszíne most a tűzoltó szertár.
Hamarosan életmód előadás sorozatot indítunk reform
főzőtanfolyammal egybekötve, ahol a szemünk előtt
elkészült finomságokat meg is kóstolhatjuk. A sorozat
előadója Nagy Zsuzsanna szakács, életmód tanácsadó
lesz.
Folytatni szeretnénk a lelki gondozói beszélgetéseket
Deméné Miksa Zsuzsa lelkész vezetésével, valamint
további felvilágosító orvosi előadások szervezését is
kilátásba helyeztük.
Programjainkra szertettel várunk mindenkit, akinek
fontos az egészsége kortól, nemtől és egészségi
állapottól függetlenül!
„... aki akarja vegye az élet vizét ingyen. ” Jel. 22,17
Palcsó Gáborné vezetőségi tag

Közösségünk szűk körű, meghitt ünnepséggel zárta az
elmúlt évet, immár a harmadikat. Elnök Asszonyunk
számba vette az év eseményeit, és mi újra átélhettük a
tornaórák, a nyári bicikli túrák vidám hangulatát.
Fülünkbe csengtek az orvosi és életmód előadásokon
elhangzott jó tanácsok, Deméné Zsuzsa néni szívetlelket melengető, bátorító szavai. Felidéztük a
dombóvári testvér találkozók kedves emlékeit.
Megelevenedtek
Gáti
Mariann
Meseházának
varázslatos csodái, Vitányiné Ida masszázs stúdiójának
felüdítő élményei.
Örömmel nyugtáztuk, hogy tettünk a szívünkért, az
egészségünkért, hisz edzettebbek lettünk, tudatosabban
élünk, és sok szép közös emlékkel gyarapodtunk, mely
a lélek orvossága.
Hálásak vagyunk a mennyei gondviselésért és a
jóakaratú emberi közreműködésért, melyek által
lehetőségünk volt mindezt megtenni. Köszönjük
mindazoknak, akik részt vettek, részt vállaltak
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„Mindig történik valami”… második félév az óvodában
Idén is megrendezésre kerül a hagyományos
jótékonysági bálunk. Ahogy eddig minden évben, most
is bízunk benne, hogy sok bálozó érzi jól magát ezen az
estén, és a bevételből újra együtt kirándulhat majd az
óvoda apraja-nagyja.
Természetesen az óvodában folyó színvonalas nevelőoktató munka mellett készülünk erre, sok szabadidőt,
estét feláldozva annak sikeréért.
Nemcsak a felnőtteké a sportcsarnok. A gyermekek
tavaszköszöntő jelmezes felvonulása március 6-án
(vasárnap) délután 3-5 között kerül megrendezésre.
Itt kap lehetőséget a fellépésre a "Táltos modern
tánccsoport", valamint az óvodások néptánc csoportja.
A márciusi nyílt napokon minden érdeklődő szülő
bepillantást nyerhet az óvoda mindennapjaiba, az ott
folyó munkába, kicsit részese lehet gyermeke óvódai
életének. A pontos időpontokról a csoportokban kapnak
majd felvilágosítást.
Folyamatosan
figyelemmel
kísérjük
tehetséges
gyermekeinket is. A tavaszi vers és prózamondó
verseny, az énekverseny, valamint a matematikai
megmérettetés
nekik
szól.
Az első
kettőre
természetesen a résztvevők szülei is eljöhetnek, együtt
drukkolhatnak gyermekeikkel, meghallgathatják a
versenytársakat is.
A telet "Kisze-báb" égetéssel búcsúztatjuk majd, bízunk
benne, jó messzire sikerül elűzni majd a hideget.
Ahogy közeledünk az év vége felé, bizony sokszor
eszünkbe jut, megint elbúcsúznak nagycsoportosaink.
De szeretettel várjuk majd az új óvodásainkat!

Az elmúlt időszak tartalmas hónapjai után hasonlóan
eseménydús hónapok elé nézünk az óvodai élet minden
területén.
Örömmel számolok be a második félév nyitó szülői
értekezletének sikerességéről, melynek látogatottsága
átlagosan 70% volt csoportonként.
A szülők igyekeznek figyelemmel kísérni gyermekük
fejlődését, részt vesznek a közös tájékoztatón, de a
távollévő 30% sajnos ritkán, vagy egyáltalán nem
elérhető. A folyamatosan végzett IPR program is
lehetőséget ad a felzárkóztatásra, de munkánk
hatékonyságát nagyban elősegítené a szülői segítség,
odafigyelés. Ehhez elengedhetetlen, hogy mindenki
részt vegyen egy-egy értekezleten, ahol tájékoztatást
kapnak a gyermekeik fejlettségéről, és segítséget adunk
az esetleges hiányosságok pótlásához.
Nemcsak óvodás gyermekeink, de pedagógusaink
munkáját is értékeljük, figyelemmel kísérjük. Az első
félévben két óvónő, a második félévben egy óvónő, és
egy dajka minősítése történt már meg, illetve van
folyamatban.
Ahogy
bevezető
mondatomban
utaltam
rá,
eseménydúsak lesznek az előttünk álló hónapok.
Január 27-én alapítványi gyermektáncházon vettünk
részt. Színvonalas, gyermekközpontú előadás volt,
ahol egyszerű tánclépéseket tanulhatott kicsi-nagy,
miközben közösen énekelhettünk, mondókázhattunk.
A február, és talán bátran mondhatom, hogy a község
egyik legrangosabb eseményére készülünk.

Kedves Szülők!
A 2008. június 1.- 2009. május 31. között született kisgyermekeket várom a beiratkozáskor, melynek ideje:
március 28-31. Templom utcai óvoda, m inden nap reggel 8-tól délután 4 óráig a vezető óvónői irodában.

F ADDI R OM A KISEBBSÉGI ÖN KORMÁNY ZAT
Tisztelt Lakosok! Kedves Barátaim!
A 2010. október 3-i kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat tagjainak
Balogh Szilvia, Fodor Ágnes, Fodor József és Száraz Mihályné kapott bizalmat az elkövetkező 4 évre.
Ciklusprogramunk főbb pontjai:
- a települési önkormányzattal és az iskolával, a gyermekjóléti szolgálattal és a helyi civil szervezetekkel szorosabb
együttműködést alakítunk ki, melyet megállapodásban rögzítettünk,
- a települési önkormányzat, a MACIKA és a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány által kiírt ösztöndíjpályázatok
kézbesítése a hátrányos helyzetű, tehetséges roma gyermekek részére, iskolai sikerességük elősegítése,
- hagyományaink ápolása amatőr tánccsoport és zenekar létrehozásával, nyelvünk ápolása.
Kérlek benneteket, hogy igényeiteket a kisebbségi önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjetek, név, cím és szakkör
megjelölésével, hogy a további intézkedéseket megkezdhessük.
- Hagyományteremtő céllal faddi Romanapot szeretnénk tartani, melyet nyertes pályázat esetén április 9-ére terveztünk. A
pályázat elbírálására február hónapban kerül sor.
- A gyerekek szabadidejének hasznos eltöltését focicsapat megszervezésével kívánjuk segíteni, valamint a kurdi sarokra egy
játszótér létrehozását kezdeményezem.
- Kiemelt célunk egy roma közösségi ház létrehozása, és ennek pezsgő élettel történő megtöltése.
Az állami működési támogatás az évi 560.000,- Ft-ról 210.000,- Ft-ra csökkent, mely a kisebbségi önkormányzat működési
kiadásait (telefonszámla, papír-írószer, stb.) fedi. A működési támogatáson felül feladatalapú támogatásra is lehet igénylést
benyújtani, a kérelmünket még nem bírálták el, bizakodunk, hogy támogatják törekvéseinket, és valamennyi programunkat
meg tudjuk valósítani.
Ötleteiteket, javaslataitokat fogadjuk. Elérhetők vagyunk a kisebbségi önkormányzat irodájában csütörtökönként 16-18 óráig.
Fodor József elnök
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Labdarúgás
A megyei II. osztály Keleti csoport
2010-2011. évi bajnokság félidejéhez
érkeztek csapataink. A megmérettetés
2010. augusztus 20-án kezdődött, és
november
28-ig tartott.
Felnőtt
csapatunk az időjárás viszontagságai
miatt egy mérkőzéssel kevesebbet
játszott, de így is az előkelő 4. helyen
zárta a szezont. Az 5. forduló az
esőzések és a pálya használhatatlansága
miatt elmaradt, és csak ebben a
szezonban lesz pótolva. Ugyanez
vonatkozik az ifjúsági csapatra is. Ők a
14 forduló után a középmezőnyben
tanyáznak a téli szünetben.
A felnőttek statisztikája nagyon bíztató
a jövőre nézve. Ez a következő módon
alakult: 14 mérkőzésből 10 győzelem és
4 vereség áll a csapat neve mellett, a
gólarány 44-28, 30 pont. Így érkeztünk
a rövid téli pihenőhöz.
A találatokon a következő játékosok
osztoztak: Vida Tamás 12 gól, Gerendai
Gábor 7, Orsós Márton 5, Józsa István
4, Kékesi Zsolt 3, Pesti Zoltán 3,
Smolek Sándor 3, Nagy Zsolt 2, Papp
János, Pánczél János, Muskovics Lőrinc
és Udovisics Gábor egyaránt 1-1 gólt
szerzett.
Felnőtt gárdánk a bajnokság folyamán a
következő játékosokkal szerepelt:
Kapusok: Tóth Miklós, Szalai Ákos,
Fehér Károly.
Védők: Udovisics Gábor, Horváth
Gábor, Szabó Krisztián, Pesti Zoltán,
Szalai Attila, Wiedemann Zoltán,
Kőrösi Zoltán.
Középpályások: Nagy Zsolt, Kékesi
Zsolt, Pánczél János, Muskovics Lőrinc,
Gerendai Gábor.
Csatárok: Vida Tamás, Smolek Sándor,
Papp János, Józsa István, Orsós Márton.

A téli játékos mozgások során senki
sem távozott a keretből, viszont
bővültünk egy régi-új játékosunkkal,
Fauszt László fél év tolnai távollét után
visszatért csapatunkhoz.
Ifjúsági gárdánk részletes eredményei:
14 mérkőzésből 7 győzelem, 1
döntetlen, 6 vereség, 38-17-es gólarány,
22 pont. Ez szintén csodálatos
eredmény annak tükrében, hogy sok
közöttük
nagyon
fiatal
játékos.
Létszámhiányos
mérkőzést
nem
játszottunk ebben a szezonban sem.
Ezúton köszönöm a segítséget az
ifjúsági csapatnál Horváth Györgynek
és Vida Tamásnak, akik nagyszerűen
összekovácsolták a fiatalokat, igazi
csapatot építettek. Szintén köszönöm
Nagy Zsolt segítségét, aki a pályán
kívül és belül is szigorúan, de
következetesen betartatja és betartja a
megbeszélt
taktikai
elemeket
a
játékosokkal. Az edzéseket pedig
példamutatóan vezényli le.
Hogy a szülők és a szurkolók érezzék
azt, hogy nem csak a felnőtt csapat
eredményei fontosak számunkra, íme
fiatal góllövőink és a bajnokságban
résztvevő játékosaink névsora: Szűcs
Richárd 15 gól, Havasi Tibor 7, Csibi
Ferenc 4, H. Szabó Tamás 3, Kőrösi
Zoltán 2, Ambrózi Balázs 2, Sallai
Zoltán, Szatmári Péter, Nyerges Gábor,
Hoglimájer Bence, Orsós György 1-1
góllal vette ki a részét a küzdelmekből.
Ifjúsági csapatunk játékos keretéhez
tartoznak:
Kapusok: Papik Dániel, Fehér Károly.
Védők: Kőrösi Zoltán, Kanczler István,
Ambrózi Dávid, Ambrózi Balázs,
Nyerges Gábor.

Középpályások: Havasi Tibor, H. Szabó
Tamás, Sallai Zoltán, Antus Zsolt, Józsa
István, Sallai Péter.
Csatárok: Aradi Csanád, Csibi Ferenc,
Orsós György, Szűcs Richárd.
Köszönet nekik a szép szereplésért.
Jellemző a lelkesedésükre, hogy a
holtszezonban is heti rendszerességgel
folytatták az edzéseket, továbbá a faddi
teremlabdarúgó tornán is
egyre
biztatóbban szerepelnek.
Felnőtt csapatunk pihenése sem tartott
sokáig, hiszen mint azt már leírtam, a
szezon 2010. november 28-án ért véget,
az edzések pedig 2011. január 25-én
kezdődtek. A tavaszi bajnokság
előreláthatóan március 6-án kezdődik
számunkra. A köztes időszakban sem
lustálkodtunk, bizonyíték erre a heti 3
edzés, valamint a heti 1 edzőmérkőzés
Bölcske, ASE U19 és Dunaszentgyörgy
csapatai ellen, valamint a téli
felkészülést szolgáló Tolnai Népújság
kupa,
ahol
erős
ellenfelekkel
küzdhetünk meg. Ők Kakasd, Decs,
Kölesd, mindhárom megyei I. osztályú
csapat, valamint a megyei II-es Mórágy
gárdája.
Felkészülési mérkőzéseinket vidéken
kell játszanunk, mivel az öltöző fűtése
sajnos még nem megoldott. A tavaszi
szezonban viszont már március 12-én
hazai pályán játszunk. A csapat
valamennyi játékosa nevében várjuk a
régi és új szurkolókat, hiszen a hazai
pálya előnye a szurkolók bíztatásával
válik igazán előnnyé minden csapat
számára. Kérjük tehát a falu labdarúgást
kedvelő lakóit, hogy sportszerű
bíztatásukkal segítsék csapatunkat, és
legyen ismét családi program a hétvégi
focimeccs.
Tisztelettel: Gerendai Ferenc

A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat következő testületi ülésének időpontja:
2011. február 16.
a) Téma: A kisebbségi önkormányzat 2010. évi
költségvetésének módosítása
Előadó: elnök
Tanácskozási joggal meghívandók: polgármester, jegyző,
pénzügyi csoportvezető, igazgatási csoportvezető
b) Téma: A települési önkormányzat 2010. évi
költségvetési rendelet módosításának tudomásul vétele, a
kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: polgármester
Tanácskozási joggal meghívandók: polgármester, jegyző,
pénzügyi csoportvezető, igazgatási csoportvezető

Zárt:
c) Téma: A középfokú, vagy felsőfokú oktatási
intézményben tanuló faddi roma tanulók/hallgatók
részére a 2010/2011. tanév II. félévi ösztöndíjpályázat
elbírálásának véleményezése
Előadó: polgármester
Tanácskozási joggal meghívandó: polgármester
d) Téma: Szekszárdi Rendőrkapitányság beszámolója
azt követő ülés:
2011. március 24.
Téma: A
kisebbségi önkormányzat 2010. évi
zárszámadásának elfogadása
Előadó: elnök
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Ismét nemzetközi eredmény született Faddról
Fadd nevét ismételten nemzetközi sporteredmény fémjelzi.
Országunkban, kisebb pátriárkánkban nem annyira ismert és
elismert sportágban, mint a karate, újabb eredményes
versenyző mutatkozott be a nemzetközi élvonalban.
A faddi „kicsilány”, Bogárdi Mónika már több alkalommal
szerepelt eredményesen nemzetközi karate versenyeken.
Ezek többnyire korosztályos versenyek voltak, ám ezúttal
bekerült a „nagyok” közé! A Magyar JKA Karate
Válogatottjával – és 2 csapattársával, Berta Dániellel és Tóbi
Csabával – 2010 novemberében a Rajna-vidék festői
szépségű Koblenz városában vett részt az év egyik
legrangosabb versenyén az ESKA EB-n. Kísérőként utazott a
Faddi SE versenyzőivel Bali Ervin válogatott edző is.
Az éjszakába nyúló repülőút és buszozás után fáradtan
érkezett meg a csapat szállására. Másnap rövid átmozgató
edzés és adventi városnézés volt a program, mely során
igyekeztek a versenyzők aktív pihenéssel regenerálódni.
Következő napon a verseny előtti dinamikus edzésen már a
versenyre hangolódás volt a fő cél. Móni kitűnően vette az
akadályt, bár bokasérülése enyhe félelmet keltett bennünk.
Verseny napján kissé kaotikussá váló utazás miatt – transzfer
ott felejtette a szállodában várakozó versenyzőket – nehezen
indult a nap. Móni kora délelőtt került sorra kadet
korosztályban. Osztrák ellenfele jóval magasabb és erősebb
volt nála, döntetlen első mérkőzés után 1 ponttal sajnos alul
maradt ellenfelével szemben. 1.5 óra várakozás után jöttek a
junior korúak versenyszámai, ahol Móni kadet kora ellenére
érdekelt volt. Az akadályokat szépen vette, és 3 nyertes
mérkőzés után bekerült a legjobb 4 közé! A sors iróniája,
hogy a 4 közé kerülésért azt az osztrák ellenfelét verte meg,
akitől kadet korosztályban kikapott.
A döntőkre délután a megnyitó után került sor. Alapos és
tudatos bemelegítés után megfelelő asszertivitással állt fel a
küzdőtérre, ahol egy rutinos osztrák lány várta. 1:1-es
döntetlen után a hosszabbításban utolsó másodpercben kapott
egy pontot osztrák ellenfele, így Móni az előkelő 3.helyen
zárt.
Csapattársai közül Csabi a későbbi győztestől kapott ki a 3.
körben. Dani a 2. körben erős ütései miatt bírói döntéssel
kapott ki.
Mindhárom versenyző becsületesen végigdolgozta a
felkészülést, mentalitásuk, hozzáállásuk, teljesítményük
példaértékű teljesítmény volt csapattársaik és sporttársaik
számára!

Az ESKA EB-n résztvevő faddi csapat
III.helyezettek:
Kákonyi Richárd, Sipos Nikolett, Bányai Kitti, Horváth
Róbert, Veres Ádám
Legeredményesebb lányversenyző: Bányai Kitti
A Faddi SE Karate Szakosztályának és a tolnai Tanren SE
közös évzáró programja volt a december 17-ei évzáró
ünnepség. A karatés gyerekek és szüleiken kívül jelen voltak
meghívott vendégeink is: Fülöp János polgármester, Fülöpné
Zemkó Mária, a művelődési ház vezetője, Herczig Gáborné
jegyzőnő, Herczig Gábor szakosztályvezető, Kiszli Sándor
Tanren SE elnöke, Bereczki Zoltán lelkész, valamint a
Boróka Ének és Néptánc Egyesület kórusa.
Bali Ervin edző értékelte a 2010. évi munkát, majd
megköszönte az önkormányzatnak, szülőknek támogatásukat,
remélve, hogy a 2011-es évben is hasonló segítséget kap a
szakosztály a működéséhez. A Boróka Énekkarának
színvonalas műsora biztosította a karácsonyi hangulatot.
Minden meghívott vendég, karatéka és azon a szülők, akik
nagyon sokat tettek az egyesületek sikeres működéséért,
ajándékban részesültek – mely ugyan kicsiny ajándék volt, de
lehetőségük szerint ennyivel tudták a szervezők viszonozni
támogatóik segítségét.
Ezt követően a szülők fejezték ki hálájukat edzőjüknek, és
végül egy kis sütemény és üdítő formájában köszöntötték a
karácsonyt és zárták le az évet.

Az EB után 3 fő esemény következett. Övvizsgán 18-an
teljesítettek sikeres vizsgát, majd a Tolna Megyei Karate
Szövetség által megrendezett Karate Megyebajnokságon
teljesítettek szépen karatékáink. Több fiatal sportolónk
debütált ezen a versenyen. Az alábbi eredmények születtek:
I.helyezettek:
Bogárdi Mónika, Bogárdi Barbara, Feidt Norbert, Feidt
Roland, Tengölics Anna, Schubert Dániel, Bányai Kitti,
Horváth Krisztián

Utolsó megmozdulásként – hagyományoknak megfelelően
bohókás öltözetben – szilveszteri futással biztosították
elkötelezettségüket a karate és a sport iránt a karatékáink,
tudatosítva önmagukban: a kerék sosem áll meg, egész évben
folyamatosan megy a munka, januártól-december 31-ig!

II.helyezettek:
Tengölics Anna, Bogárdi Mónika, Kósa Evelin, Kákonyi
Richárd, Fülöp Dávid
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Akinek füle van, hallja meg…
Hálánkat és köszönetünket,
azért, mert az elmúlt évben is, mint már
annyi év óta mindig, most is példásan
fenntartották híveink plébániájukat
templomukkal, azaz működik a helyi
egyház!
Faddon ez a helyi egyház a legutóbbi
statisztikai kimutatás szerint háromezer
és egy néhány személyt jelentett (3013)
– a katolikus egyházról van itt most
csak szó! Természetesen a gyerekekkel
együtt ennyi a faddi katolikus egyház.
Óriási nagy dolog, hogy létezése óta, a
török időt leszámítva, mindig életképes
tudott lenni: hol jobban - pl. 1732-ben
az akkori püspök nemcsak bérmálni jött
Faddra, hanem szerzetes kispapokat is
szentelt – hol szerényebben. Nem
minden település mondhatja ezt el
magáról. Fadd tehát képes volt eddig
mindig fenntartani és működtetni helyi
egyházát, mert tagjai mind a lelki, mind
az anyagi terheket vállalták. Jó ezt ma
tudatosítani! A helyi egyházak léte
kizárólag ettől függött és függ. Tehát:
saját maguk tartják el saját magukat
és nem az állam, vagy az adózók pénzén
valaki más külső hatalom! Az Egyház =
mint világegyház is és mint saját helyi
egyház is mindig az önkéntességből jött
létre és maradt fenn! Önként vállalja
mindenki, aki akarja a lelki tagságot a
keresztséggel, majd a többi szentséggel,
az
anyagit
pedig
a
„tagdíj”
megfizetésével évről-évre állhatatosan,
kitartóan és nem csak akkor, ha éppen
kell valami szolgáltatás nagy ritkán,
mert abból képtelen lenne fennmaradni.

Hála és köszönet a minden évben
„tagdíj” fizetőknek, működőképesek
vagyunk. A „tagdíjat” a történelem
folyamán már sokféle néven hívták:
párbér, egyházbér, papbér, adó,
járandóság, és tájanként és nyelvenként,
népek szokásaitól is függőként hol így,
hol úgy.
Az utolsó 25-30 évben a
legalkalmasabb
elnevezésnek
a
„hozzájárulás” szó vált be: teljes
nevén: „egyházközségi hozzájárulás”!
Kifejezi ez a név, hogy a többi taggal
együtt működik, és hogy nem kényszer,
mint ahogy nem „kényszer-keresztény”
vagy nem „kötelező-hívő”. Önként
vállalkoznak a helyi egyházak tagjai –
bárhol is legyenek a világon – arra,
hogy ezekben az önként szerveződő
közösségekben valamilyen „tisztséget”
– ez a legtöbbször valamilyen
szolgálatot jelent – vállalnak (közös
ima, ének, ministrálás, felolvasás,
díszítés, takarítás... stb). Így önként
megy valaki szerzetesnek vagy papnak
is, természetesen önként vállalva az
azzal járó örömöt is, terhet is. Ezekre
soha senki nem kötelezhető, és nem is
kötelezi senki. A jól működő
lelkiismeret ezt mindig tudta és tudja.
És az ilyen hozzáállás adja ebbe a
közösségekbe a legjobb szülőket, és
hivatásuknak
élő
embereket.
Nélkülözhetetlen, igazi kincs minden
egyházban minél több tagjának az ilyen
hozzáállása egyházához. Az ilyen
gondolkodástól távol áll az, hogy azt
higgye, hogy az egyház = a papokkal.
Az ilyen gondolkodású egyháztag tudja,

A keresztény ima totális és kollektív ima. Szimfónia.
Ebben egy hangszer sem játssza az egész darabot.
Egyeseknek csak néhány tompa hangot kell
ismételniök. Mások hirtelen futamban törnek elő. Az
egyik fátyolozott. A másikban fölzeng, amit a többi
előre sejtet. A dallam az egyikről a másikra száll.
Egyetlen hatalmas melódiában egyesülnek. Még az
is, amely közben elhallgat, az egészet zengi.
Ilyen a keresztény ima is. Imádkozzék ki-ki a maga
módján. Ne keseredjék el a hiányosságai miatt. Nem
a magunk gyönyörűségére imádkozunk!
É. Mersch

hogy a pap is, a pápa is ezeknek a
közösségeknek a szolgája, és csak ott és
csak addig van értelme létüknek, amíg
az a közösség ilyen szellemű és igényli
létüket. Az egyház ilyen gondolkodású
tagja
nem
téveszti
össze
az
önkéntességet a „potyázással” – a
közösség megkárosításával – sem
szentségi, sem anyagi téren! Ezért
mondhatjuk azt, hogy a jól működő
helyi egyház nemcsak azért öröm, mert
a működését biztosító anyagiakat elő
tudta teremteni, hanem, mert az ilyen
közösség minden jónak: jó szülőnek,
jó szakembernek, a jó embernek, azaz a
papi hivatásnak is a melegágya. Tehát
nemcsak a pénzt köszönjük meg,
amikor
az
egyház
működésén
gyönyörködünk,
hanem
ezt
az
emelkedett gondolkodást és életmódot
is. Erre az életre bíztatunk és bátorítunk
a jövőben is mindenkit – hiszen a
„családok éve” van.
Emlékeztetőül: a templomunk
hirdetései között figyelemmel kísérhető
immár a harmadik éve a mi
egyházmegyénkben az éves jövedelem
0.5
%
az
„egyházközségi
hozzájárulás”
(tagdíj),
amely
befizethető a templomi csekken vagy
készpénzben két pénzbeszedőnknél is:
Bogáncs Józsefné (Katika) Somos u. 34.
vagy Ruppert Józsefné (Klárika) Béke
u. 38. szám alatt, és a plébánián is.
Köszönetünk mellé az Isten
áldását kívánjuk egyházunk minden
tagjára az egyházközségünk képviselő
testületének nevében:
a plébános.

Ima a családokért
O, Jézus, add, hogy csa ládja in kban béke és
egyetértés uralkodjék, hogy tiszteletben tartsák az
imát és Isten törvényét, és hogy a törvény
megtartása ennek szeretetét is jelentse.
O, Jézus, élj úgy minden keresztény családban,
amint egykor Názáretben éltél. Tartsd meg
szereteted által a család egységét minden
pillanatban, és az örökkévalóságban.
Oltalmazd, ó, Jézus azt a családi békét, amely
egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit.
Boldog XXIII. János pápa

K Ö ZL E M É N Y
A 2 0 1 1 -es es ztendőben a TE M P L OM NAP J A június 1 9 -én
( S z e n t h á r o m s á g v a s á r n a p ja ) a f a d d i b ú c s ú n a p já n l e s z !
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Kilenc hónap összegzése az újjászületés lehetőségének reményével
Vízkereszt. Eljött a nagy nap. Vetés,
dugványozás, elméletből számot adás.
A sorsfordító csoport tagjai levetve
magukról a tél gúnyáját, megkezdték
január 6-án a záróvizsgáikat.
Kilenc hónap hosszú idő, sok minden
történt a csoport életében. Akik
komolyan vették, akiket noszogattunk,
akikért küzdöttünk és elfogadták a
program kínálta lehetőségeket (17 fő),
vizsgát tehettek.
Azt gondolom, a vizsgára történő
felkészülés előkészítése, szervezése
több feladattal járt, mint maga a
betakarítások leszervezése.
Vízkereszt napján vetni, dugványozni,
annak körülményeit
megteremteni
mínusz 15 fokos télben, nem egyszerű
feladat. Kellett a lelemény és kellettek
azok az emberek, akik segítették, hogy
megoldhassam.
Hűen a hely szelleméhez, a szebb
napokat látott márványlapos TSZ
konyha
kövezetére
termőföldet
terítettem zöldségeskertnek és gyümölcsös (ribiszke, bodza) ültetvénynek.
Előfűtöttem a helyszínt egy hideghajtatásra szánt fólia hőmérsékletére.
Kikerült a maggyűjtemény a felismeréshez, anyagok, eszközök, termések
az asztalokra, a háti permetező
beüzemelve, a csoport tagjai felkészítve,
tea, szendvics leszervezve.
Vizsgáztatók, „diákok” felvértezve
jelentek meg a vizsga reggelén.
Mindenki igen izgatott volt, de az
akadályokat szépen vették.
Megvallom, 17 embert levizsgáztatni
nem egyszerű feladat, de büszkeséggel
tölti el az embert, mert viszontláthat
valamit a munkájából.
Jó volt látni azokat, akik a program
elején meg sem tudták különböztetni a
sárgarépamagot a petrezselyemétől,
most pedig szárnyaltak. Oktatótársaim
(Kovácsné Terike, Herczig Gáborné) az
elméleti vizsgán mindent elkövettek,
hogy kipréseljenek minden tudást,
választ a gyengébbekből is.
A csoport átlaga 4 egész feletti,
kimagaslóan jó a programban. 3 fő
kitűnővel végzett: Kovács Istvánné,
Hosszú Anikó, Orsós József (1965).
Nagyon büszkék vagyunk Rájuk.
Összegezve elmondhatom, hogy a faddi
program igen sikeres volt. A 20 főből
hárman lemorzsolódtak, 11 fő már

dolgozik az önkormányzatnál, ahol
100% támogatást kapunk bér+járulékra,
1 fő gazdánál dolgozik és remélem,
hogy hamarosan a többiek is munkába
állhatnak a gazdáknál vagy az
önkormányzatnál, hiszen az ő 1 éves
utófoglalkoztatásukra megvan a 100%os, illetve az 50%-os támogatás!
Ha azt nézem, hogy a jelenlegi
közfoglalkoztatás mennyire megváltozott, akkor a 17 fő igen jól járt, mert 1
évig minimálbéres biztos jövedelme van
azokkal szemben, akik csak 1-2 hónapot
dolgoznak 4-8 órában.
Büszke vagyok a csoport tagjaira, akik
tisztességgel helytálltak és minden
noszogatás nélkül saját erejükből,
tudásukból jutottak a célba és tettek
sikeres vizsgát.
Köszönöm oktatótársaim munkáját, jó
hangulatú együttműködésünket, együtt
történő gondolkodásunkat.
Köszönöm polgármester úrnak a
lehetőséget, az Öreg utcai kertek
tulajdonosainak a területet, a partner
gazdáknak a közös munkát, közös
küzdelmet arra nézve, hogy megtanulják
az emberek, a helyes út a tisztességes,
felelősségteljes munka lehet. Köszönet a
konyhai dolgozóknak is, hiszen a
feldolgozás végét, a fagyasztást Ők
végezték.
Köszönöm a Silber Kft. vezetőjének a
vizsgahelyszínt, egyéb segítséget.
Mi lesz a kertekkel 2011. évben?
Szeretném, ha tovább működne, ha
mernénk tovább, többet, és ha jobban
tetszik, nagyobbat tenni. 10 fővel sokat
lehetne termelni, hiszen megvan a
támogatás a bérükre az embereknek és
kitanulták a szakmát.
Csak össze kell tartani a feladatokat,
fegyelemmel, gazdálkodással, lelkiismeretes munkával, állandó egyszemélyes felügyelet jelenlétével.
Ha csak annyit termelünk, mint 2010ben, akkor az iskolai konyhának nem
kell vásárolnia borsót, tököt, babot,
csemegekukoricát, vörös- és fokhagymát, sárgarépát, petrezselymet,
burgonyát.
A közfoglalkoztatott dolgozói létszám
felett a konyhakertben 10 sorsfordítós
embernek van, lehetne munkája +
természetbeni juttatása.
A kialakított fagyasztó hatékonyan
működhet tovább, kihasználva a

kapacitását. Mára az egyszerű ötletből
több lett, a kerti művelés kiteljesedett és
még jobb lehetne.
Ami a legfontosabb, a kertben dolgozó
10 embernek van munkája, nekik
családjuk van, az már 30-40 főt érint,
télre megvan a hagyma, répa, zöldség.
Mondhatnánk, ez nem sok, de rengeteg
annak,
aki
minimálbérből
vagy
napszámból, alkalmi munkákból, télen
szinte semmiből él.
9 hónap után újjászülethetünk úgy is, ha
továbbra
is
megtermeltetjük
a
konyhának azt, amit megeszünk. Ez egy
több éves lassú építkezés, itt nem lesz
azonnal Kánaán, és mindenki nem
alkalmas a művelésre, de mint írtam
egyszer, azokat kell helyzetbe hozni, és
azoknak kell lehetőséget teremteni, akik
akarnak és arra alkalmasak!
Az Ő érdekeiket kell nézni. Bizonyos
dolgokat
át
kell
csoportosítani,
gondolni. Meg kell nézni egyes
területek hatékonyságát, csak akkor
tudunk helyesen dönteni. A kertek
művelése lehet hatékony! Az is! Egy
minimálbéren kertet művelő többet kap,
mint az azonos bérű, levelet gereblyéző
sorstársa! Az élelem sokba kerül.
Érdekelté kell tenni az ott dolgozót! A
kertművelési
programot
tovább
fejlesztettem, hatékonyabbá, szervezettebbé tettem, szakmai felfogással,
hozzáállással folytatni kell!
Tehát a program, a munkánk nem
papíron,
szépen
összerakott
statisztikában volt sikeres, hanem a
valóságban!
Feldolgozott
és
lefagyasztott osztályozott terményekből
néhány példa: Tök: 14 mázsa,
vöröshagyma: 20 mázsa, borsó: 10
mázsa, zöldbab: 6 mázsa, sárgarépa: 615 mázsa, pasztinák: 8-18 mázsa,
burgonya: 5 mázsa. Csemegekukorica:
3000 db.
Ezek az adatok nem teljesek, mert
jelenleg feldolgozás, szállítóleveles
összesítés
alatt
állnak
egyes
termésadatok.
A lényeg, hogy májusig is kitart a
hagyma, répa, pasztinák, zöldbab, tök,
talán a borsó is.
Előre reméljük, ez az év is hoz majd
közösségépítő feladatokat, sikereket és
új, megvalósításra váró álmokat.
Legyünk büszkék a 17 fő munkájára,
megérdemlik.
Benis Brigitta

Mozgáskorlátozottak fogadó órája minden hónap utolsó szerdáján a könyvtárban! (Mátyás k. utca 2.)
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Melyik fajtát vessem, Brigikém?
Egy kedves ismerősöm állított meg az utcán és kétségbe esve
mondta, hogy „Lányom, nekem nem sikerül a sárgarépám és
a petrezselyem gyökerem. Mit ajánlasz, Te mit vetsz?”
Hát, drága Kati néni és mindenki, aki vetni szeretne ebben az
évben is. Csodákra nem vagyok képes, de szívesen megosztok
néhány gondolatot, ami nem az irodalomból, hanem a saját
tapasztalatomból ered. A kezdetek óta a magyar nemesítésű
fajtákban, a Magyarországon termelt vetőmagokban hiszek,
azt is vásárolok még akkor is, ha az néhány forinttal drágább.
Miért? Mert az itthon előállított vetőmagok a mi talajainkra,
klímánkra edződtek.
Azt is elismerem, hogy van néhány francia- és hollandfajta
(burgonya), amit kipróbáltam vagy változatlanul vetek is a
többi mellé.
Elismerem azt is, hogy igen jó és megbízható termésátlagokat
produkáltak. Egy vetőmag akkor sikeres, ha megfelelő talajba
kerül.
Ez az első és legfontosabb feltétel, az hogy mibe vetek.
Homokba, agyagos homokba (Újváros, Béke utca közepevége, Mátyás) vagy az Öreg, Béke utcai elején, Váci, Arany
utca kötöttebb talajaiba. A talaj szerkezete nagyban
befolyásolja a vízháztartást is. Vagy gyorsan átengedi, vagy
sokáig megtartja a vizet a talaj felső 1-20 cm mélységében.
A kötöttebb talajon kezdetben a répa és más gyökérzöldségek
lassabban fejlődnek és a fajtára jellemző összes
tulajdonságukat hozzák. Nem kell annyit öntözni, mert
megtartják a vizet.
Ide az alábbi fajtákat ajánlom: Sárgarépa: Vörös óriás,
Keszthelyi hengeres, Fertődi korai, Fertődi vörös. Évek óta
ezeket a fajtákat használom, ezt vetettük a konyhakertbe is.
Jól tárolható, nagyon finom, sötét narancsszínű, nem fásodó
termést kapunk. Azt tapasztaltam, hogy ezek a fajták szebbek
voltak a kötöttebb talajon, mint nálam otthon a homokon.

Petrezselyem: Korai cukor, Félhosszú. A hosszú fajtát
homokon nem sikerült termesztenem nekem sem, a végei
elágaztak, nem kaptam egységes termést. Pasztinák: Fertődi
félhosszú. Nagyon sikeres a termesztése a kötöttebb
talajokon, de a homokot is elviseli. 2010. évben az iskolai
konyhakertben a leghosszabb termésünk 78 cm volt! Fénykép
is van róla! A legvastagabb pedig 23 cm átmérőjű, majd egy
kilós. Ha lehet, vessen mindenki.
Nagyon finom, kiválóan tárolható, a zöldséget simán
helyettesítheti és könnyű termeszteni.
A levele tűző napon, ha a kopasz bőrünkhöz ér, allergiás
tüneteket válthat ki. Nem mindenki érzékeny rá, de figyelni
kell. Emberek és állatok sem ehetik a levelét, csak a gyökerét.
Ha nincsenek fagyok, bent lehet hagyni a földben. Mi is
november végén takarítottuk be az iskolai konyhának.
A gyökérzöldségeket beleértve a metélőpetrezselyem fajtákat
is korán lehet vetni, most nem sokára február közepétől,
végétől, ahogy felenged a talaj. Mihamarabb, sekélyen
vetünk.
A magágy tömött legyen! Miért? Mert karó gyökérzete van
és csak így tud zavartalanul fejlődni, és kevésbé ágazik el.
Egyébként, aki ügyes volt, az tél alá vetett október 15november 15-ig (petrezselyem). Ha nem vetettünk hó alá,
akkor a tavaszi vetést „víz alatt” kell tartani, mert a sekély
vetés nagyon hamar kiszárad és ezért nem sikerül már a
kikelés elérése sem! Ha száraz a tavasz, 2-3× kelesztő öntözni
kell, akár csöves kannával, végén a rózsával.
Egyéb kereskedelmi fajták: Sárgarépa: Arany, Nanti, Jaguár
F1, Amszterdam stb.
Petrezselyem: Omega, Hosszú, Fakír stb.
Kati néni, ez az én csízióm, a fajták többségét Faddon is meg
lehet venni!
Jó munkát, korai tavaszt kívánok.
Benis Brigitta

Balra fent: "a" pasztinák, lent: a sikeres vizsga után a
csoport a bizonyítvánnyal, jobbra: gyakorlati vizsga
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FADDI HÍREK

2011. február

Pedikűr
Lábzselé
Manikűr
(saját köröm erősítése zselével)
Paraffinos kézápolás
(kiszáradt, repedezett, érzékeny bőrre)
Március-április hónapban minden
vendégemnek ajándék paraffinos kezelés!
Bejelentkezés:
Nagyné Szalai Ágnes
06-30-991-73-98
06-70-430-45-23
7133 Fadd, Arany János u. 23.

Várom leendő kedves vendégeimet!
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