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Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2012. március 
 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT 
március 14-én (szerdán) 17 órakor Faddon a művelődési házban! 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-i megemlékezésre. 
Ünnepi beszédet mond: TÓTH FERENC országgyűlési képviselő, kormánymegbízott 

Közreműködnek a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola tanulói. 
A megemlékezés után: 

DECSI KISS JÁNOS: Szózat 12 képre című kiállítását megnyitja 
HORVÁTH ISTVÁN országgyűlési képviselő, Szekszárd MJV polgármestere 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 
Téli képek – Fadd, 2012. február 
 

 
 

A tél szépségei - egyik szemünk sír, a másik nevet... 
 
 

K Ö Z É R D E K Ű   K Ö Z L E M É N Y  
 

 

TELEFONSZÁM-VÁLTOZÁSOK! 
Templom u. 6. szám alatti fogorvosi rendelő telefonszáma februártól megváltozott. 

Az új szám: 06-74-679-532. 
A betegek ezen a számon jelentkezhetnek be rendelési időben. 

A Polgármesteri Hivatal telefonszámai is változtak. 
A telefonközpont számai: 74/447-998, 74/447-182, 74/447-507. 

Az új fax-szám: 74/679-045. A telefonközponton keresztül hívható irodák 
mellékszámai nem változtak. A Polgármester Úr és a Jegyző Asszony a 

titkárságról a „0”-ás mellékről kapcsolva érhető el. 
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K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K  
 

Hibabejelentés 
a Fadd és Fadd-Dombori településeken 
a vízellátással és szennyvízelvezetéssel 

kapcsolatban 
Tisztelt Fogyasztók!  
Fadd és Fadd-Dombori településeken a vízellá-
tással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos hiba-
bejelentéseket, bármely időpontban a következők 
értesítésével lehet megtenni. 
Munkaidőben: 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármeste-
ri Hivatala, Fadd, Dózsa Gy. u. 12. Tel: 74/447-998 
Munkaidőn túl: 2012. évi készenléti rend 
Az ügyeletet adó:  
Tolna Víz és Csatornamű Kft. 
7130 Tolna, Vásártér 75. Tel: 06-74/440-011 

Munkatársaink elérhetősége: 
1. Plesz Ferenc, Tolna, Wosinszky u. 20.  
Tel: 06-20/362-4460  
Hét: 1.5.9.13.17.21.25.29.33.37.41.45.49. 
 

2. Bucher Ferenc, Tolna, Damjanich u. 9.  
Tel: 06-70/331-3100  
Hét: 2.6.10.14.18.22.26.30.34.38.42.46.50. 
 

3. Kaiser Ferenc, Fadd, Sport u. 12. 
Tel: 06-70/415-3330 
Hét: 3.7.11.15.19.23.27.31.35.39.43.47.51. 
 

4. Gálfi Sándor, Fadd, Rákóczi u. 76. 
Tel: 06-70/331-3089  
Hét: 4.8.12.16.20.24.28.32.36.40.44.48.52. 

 

Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 

 
Márciusi programok a Művelődési Házban és a Sportcsarnokban 

 

2. (péntek) 17 óra ALTERNATÍV-A 
3. (szombat) 20 óra Óvodai jótékonysági bál – 
    Sportcsarnok 
5. (hétfő) 14 óra Kézimunka szakkör 
  17.30 Szívklub TORNA 
  18 óra Keresztkérdések 
6. (kedd) 18 óra Boróka énekkar  próbája 
7. (szerda) 14 óra net(t)Nagyi a könyvtárban 
  18 óra KÉSZ-program 
8. (csütörtök) 19 óra Palika (In Memoriam Szécsi Pál)  
   Ea.: Gergely Róbert 
9. (péntek) 17 óra ALTERNATÍV-A 
10. (szombat)  Tavaszváró farsangi mulatság –  
   Sportcsarnok 
   Nyugdíjasok nőnapi rendezvénye –  
   Műv.Ház 
12. (hétfő) 14 óra Kézimunka szakkör 
  17.30 Szívklub TORNA 
  18 óra Márk evangéliuma –a faddi baptis- 
   ta gyülekezet színi előadása 
13. (kedd) 18 óra  Boróka énekkar  próbája 

14. (szerda) 17 óra Megemlékezés nemzeti ünnepünk  
   alkalmából,  
   utána: Decsi Kiss János kiállításá- 
   nak  megnyitója 
19. (hétfő) 14 óra Kézimunka szakkör 
  17.30 Szívklub TORNA 
  18 óra Keresztkérdések 
20. (kedd) 18 óra Boróka énekkar  próbája 
22. (csütörtök) 17 óra Boróka közgyűlés 
23. (péntek) 8-12 A Falugazdász fogadó órája 
  16 óra Szívklub: Izraelben jártam –  
   dr. Mosonyi Erzsébet előadása 
  17 óra ALTERNATÍV-A   
26. (hétfő) 14 óra Kézimunka szakkör 
  17.30 Szívklub TORNA 
  18 óra Keresztkérdések 
27. (kedd) 18 óra Boróka énekkar  próbája 
30. (péntek) 17 óra ALTERNATÍV-A – Sportdélután 
  18 óra Filmbenéző – Batman: Kezdődik! 
   filmvetítés, utána beszélgetés 
31. (szombat)   9 óra  Horgászgyűlés

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AA dd óó jj aa   11 %% -- aa   FF aa dd dd oo nn   ii ss   mm aa rr aa dd hh aa tt !!   
Faddi Meseház Alapítvány 
Adószáma: 18863888-1-17 

Faddi Gyermekekért Alapítvány 
Adószáma: 18855977-1-17 

Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége 
Adószáma: 18860146-1-17 

Faddi Sport Horgász Egyesület 
Adószáma: 19953755-1-17 

Faddi Sportegyesület 
Adószáma: 19952840-1-17 

Fadd Polgárőr Egyesület 
Adószáma: 18857467-1-17 

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület 
Adószáma: 18861130-1-17 

Tegyünk a Szívünkért Egyesület 
Adószáma: 18868285-1-17 

Dumbó Családi Napközi Alapítvány 
Adószáma: 18867514-1-17 

Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete 
Adószáma: 19955403-1-17 

Magyar Katolikus Egyház 
Technikai száma: 0011 

Református Egyház 
Technikai száma: 0066 

Faddi Gyermekotthonokért Közhasznú Alapítvány 
Adószáma: 18866647-1-17 

Kismanók Óvodai Alapítvány Fadd 
Adószáma: 18867813-1-17 
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CIVIL SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL 
 
 

A Tegyünk a Szívünkért Egyesület élete, tervezett programjai 
 

Kis közösségünk egyre job-
ban összekovácsolódik, ezért 
igyekszünk -a lehetőségekhez 
képest- minél több közös 
programot szervezni. 
Természetesen nemcsak szív, 
hanem egyéb betegségben 
szenvedő tagjaink is vannak. 
Éppen ezért szívesen látunk 
minden új érdeklődőt, aki 
szeretne részt venni program-
jainkon. Egyedül a hétfőnként 
tartott gyógytorna kivétel, 
mert azt csak egyesületi tagok 
látogathatják. Nagyon élvez-
zük a tornát, mert testi-lelki 
felüdülést jelent és sokkal 
vidámabb dolog együtt tor-
názni, mint otthon magányo-
san. A hangsúly a vidám szón 
van, mert itt garantáltan min-
denki feltöltődik. Jó hangula-
tú és változatos órák ezek egy 
remek paksi gyógytornász 
felügyelete mellett. Haszná-
lunk labdát, botot, szalagot. 
Az utolsó októberi beszámoló 
óta történt események: 

 November 28-án Deméné 
Miksa Zsuzsa református 
lelkész tartott előadást, mely-
nek témája "Ki vagyok én" 
volt. Ezt követően kötetlen 
beszélgetés formájában vitat-
tuk meg ezt a nehéz és ké-
nyelmetlen kérdést. A siker 
azonban így sem maradt el, 
mert a résztvevők a téma 
folytatását kérték. 
December 10-ére meghívást 
kaptunk dombóvári testvér-
szervezetünk karácsonyi 
ünnepségére. 
Két hétfői napon, november 
21-én és december 5-én a 
torna előtt összejöttünk és 
csuhéból szalvétatartókat 
készítettünk vendéglátóink-
nak, amit lelkes küldöttsé-
günk vitt magával. Természe-
tesen nagy sikere volt a házi 
készítésű ajándéknak, így 
azonnal elfelejtettük az apró-
lékos munka és az elgémbe-
redett ujjak emlékét. 
December 19-én tartottuk 
karácsonyi ünnepségünket, 

ami nagyon kedves és meghitt 
volt. Zsuzsa beszélt a kará-
csonyról, Póli felolvasott egy 
gyönyörű karácsonyi történe-
tet, énekeltünk, mindenki 
kapott egy kis jelképes aján-
dékot, majd nagy derültségek 
közepette megnéztük az ab-
ban az évben készített remek 
felvételeket. 
Január 30-án meghívtuk kö-
rünkbe Bocskorás Bertalan 
református lelkészt és lelki 
gondozót. Az előadás témája: 
Lelki béke, lelki nyugalom. 
Nagyon is elgondolkodtató 
volt a téma, úgy hogy egy 
kissé nehezen indult a beszél-
getés. A végére azonban már 
mindenki feloldódott és kedé-
lyes beszélgetés alakult ki. 
Konkrét programok nyárig: 
Február 27. 16 óra - Deméné 
Miksa Zsuzsa református 
lelkész. Téma: A szeretet 
(előadás és beszélgetés) 
Március 23. 16 óra – Dr. 
Mosonyi Erzsébet háziorvos. 
Téma: Izraelben jártam  

Április 2. 16 óra – Dr. 
Reisinger János irodalomtör-
ténész. Téma: Irodalmi művek 
pozitív hatása életünkre, 
egészségünkre (előadás, be-
szélgetés) 
Május 21. 16 óra - Nagy 
Attila pszichológus. Téma: 
Betegségek elfogadása (elő-
adás és beszélgetés) 
Tervezett programok:  
- Medvehagyma túra a Sötét-
völgybe. (A tavalyi nagy 
sikerű kirándulás meg-
ismétlése.) - Tavaszi biciklis túra a Du-
na-partra (piknik) 
- Májusban a Dombóvári 
Szívklub tagjainak vendég-
látása (látogatás SOLIO Kft-
be, ebéd, séta a Duna-parton). 
Ezek lesznek elkövetkezendő 
programjaink, melyre minden 
érdeklődőt nagyon sok 
szeretettel várunk! 
 
Tegyünk a Szívünkért Egye-
sület nevében: 

Laczkóné Volent Anikó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fadd Nagyközség Önkormányzatának nőnapi ajándéka 
2012. március 8-án (csütörtökön) 19 órakor a Művelődési Házban 

 

 
PALIKA 

In Memoriam Szécsi Pál 
 

Előadja: 
GERGELY RÓBERT 

 
 Belépődíj nincs! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Ki vagyok én? Karácsonyi készülődés 
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C I V I L  S ZE R V E ZE T E I N K  É L E T É BŐL  
 

Nyugdíjasok hírei 
„Itt van az ősz, itt van újra, 

S szép, mint mindig, énnekem. 
Tudja Isten, hogy mi okból 
Szeretem? De szeretem.” 

(Petőfi Sándor) 
Talán azért, mert rólunk, nyugdíjasokról 
sem feledkeznek meg. Velünk is többet 
foglalkoznak. 
Az ősz egyik szép összejövetele az 
Idősek Napja. A Művelődési Ház ilyen-
kor megtelik nyugdíjasokkal. Műsorral 
és finom ebéddel köszöntik őket. 
Ünnepség várja a Nyugdíjas Érdekszö-
vetség tagjait Szekszárdon is. Az ünne-
pi köszöntő után a nyugdíjasok érdeké-
ben kifejtett eredményes munkája elis-
meréséül emléklapot osztottak az arra 
érdemeseknek. (Megjegyzés: Schiffler 

Györgyné is részesült eme elismerés-
ben.) A színpadon nyugdíjas csoportok 
váltották egymást műsoraikkal. 
Az október 23-i nemzeti ünnepen a civil 
csoportokban végzett kiváló munkát is 
jutalmazták. 
A nyugdíjasok közül Szűcs Józsefné és 
Bali Istvánné vehette át az elismerést, 
az „Akire büszkék vagyunk” emlékpla-
kettet. 
December második napját Kecelen 
töltöttük. Ilyenkor tartja a város a Virág-
kiállítást és vásárt, amit már évek óta 
látogatunk. Mindig találunk valamilyen 
újdonságot. Így volt ez idén is. Ezt a 
csomagok is jelezték, amelyek a buszba 
kerültek. 
Felejthetetlen estét töltöttünk el Tenge-
lic-Szőlőhegyen.  

Meghívást kaptunk az ott működő 
nyugdíjas érdekszövetség tagjaitól, amit 
nagy örömmel elfogadtunk. Kedves 
műsorral vártak bennünket. Mi egy 
dalcsokorral köszöntöttük őket. Ezt a 
kapcsolatot szeretnénk megtartani, 
tovább ápolni. 
A 2011-es évet karácsonyi ünnepséggel 
zártuk. Egy kis csapat műsorral – ver-
sekkel, énekekkel – készült a többiek 
köszöntésére. Nem feledkeztünk meg a 
közös éneklésről sem. Majd körbevettük 
a terített asztalt. Finom sütemények, 
friss italok és egy-egy zacskó szaloncu-
kor várt mindenkire. 
Ezzel a kedves összejövetellel búcsúz-
tunk el az óévtől, és köszöntöttük az 
újévet.  

Schiffler Györgyné elnök 
 

Boróka - 2011 
Énekkarunk 2011. évi utolsó két jelentős fellépése a pécsváradi „Leányvásár” és a sok éven keresztül igen körültekintően meg-
szervezett Adventi hangverseny volt. 
A kissé hűvös idő ellenére igen jó hangulatú, hagyományokra alapuló „Leányvásári” program második napján lépett színpadra 
kórusunk. Kalocsai népdalokat adtunk elő, amely igen tetszett a megjelenteknek, és úgyszintén Bali Imréné kórustagunk is, aki 
elnyerte korosztályában a „Leányvásár szépe” címet. 
A rendezvényhez kapcsolódó kiállítás során megcsodálhattuk az országos gyöngyfűző verseny díjazottjait, a korábbi Leányvá-
sárok képeit, gyönyörködhettünk a régiónk népviseleteiben is. 
Adventi hangversenyünk színesebbé tette a résztvevők számára az ünnepi várakozást. Változatos műsorát Koleszár Istvánné 
karnagyunk szerkesztette és tanította be. Az igen szívhez szóló versekkel, zongora és trombitaszólóval, énekkel, gyermekek 
szavalataival, a gyermektánccsoport hópihék táncával, kórusművekkel kívántuk a kedves közönséget ráhangolni a szeretet 
ünnepére, a karácsonyra. 
Kórusunk két blokkban énekelte el a legszebb karácsonyt üdvözítő műveket. Klopcsik Jenifer éneke, Szemerei Eszter és Hor-
váth Ágnes zongorajátéka, Márkus István trombitaszólója igen nagy felkészültséget mutatott, amit a közönség tapssal jutalma-
zott. 
A versmondók és prózamondók átélő szövegmondása, a jelenetek tartalmának képszerűvé tétele a szereplők szívből szóló 
előadását sugározták. 
A hópihécskéket megszemélyesítő gyermek tánccsoport műsora igen kedves színfoltja volt az estnek. A táncot összeállította és 
betanította Bali Ervinné. 
Kórusunk minden évben az ismert karácsonyi énekeken túl újabb, karácsonyhoz kötődő, többszólamú művekkel lepi meg a 
közönséget. Így került előadásra a „Hófehér táj”, a „Pásztorok”, az „Advent,”, a „Békét és reménységet”, és az „Ave Maria” 
című művek, utóbbi szólóját Horváth Istvánné előadásában hallhattuk. 
A 2012-es év számunkra jubileum, mivel 10 éve jegyezte be a cégbíróság egyesületünket. Éves taggyűlésünkre 2012. március 
22-én, csütörtökön 17 órától kerül sor a Művelődési Házban. 
Az énekkari próbákat február 14-én kezdtük. Szeretnénk befejezni a megkezdett művek betanulását, készülve a tavaszi ünne-
pekre. 
Várjuk a meghívásokat rendezvényekre, amelyeket énekünkkel emlékezetessé tehetnénk.                             Ádám Imréné titkár 
 

Ki adó :  Fad d N ag ykö zs é g Ön ko r mányz at a      Sze r ke s ztő sé g c í me:  Műve lődé s i  Ház 
Fe l e lő s  ki adó :  Fül ö p J áno s  po l gár me s te r     7 13 3  Fadd,  Bé ke  u .  1 .  Te l . :  ( 7 4 )  4 47 -4 60 
ISSN2 0 6 0 -4 165   Nyo más :  Bö c z Nyo mda                                                   Sze r ke s ztő :  Fül ö pné  Ze mkó  Már i a 
7 10 0  Sze ks zár d,  Si ó  u.  2 .  Te l . :  7 4 / 41 7 -43 0    E- mai l :  kul t ur f a@t o l na.ne t  
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O K T A T Á S  
 

Matekra fel! 
2012. január 18-ra hirdettük meg a MATEKRA FEL! versenyt, melyre e-mailben lehetet nevezni, a 
fadd.matek@gmail címen. 
Nagyon sok szeretettel vártuk a gerjeni tanulókat és kísérőjüket, Bucher Andrást. Reméljük nekik is 
tetszettek a játékos, érdekes feladatok és a szíves vendéglátás.  A dobogós helyezetteket értékes 
ajándékokkal jutalmaztuk. 
Köszönet Dursztné Palásti Gabriellának a lebonyolításban vállalt aktív szerepéért. 

 
EREDMÉNYEK: 
5-6. osztály:     7-8. osztály: 
I.  Kis-Miki András (Gerjen)   I.  Borda Odett (Gerjen)
II.  Horváth Diána (Fadd)    II. Takács Regina és Vajda Anett (Gerjen)  
III. Benke Csaba (Fadd)    III. Verőczei Máté (Gerjen) 
 

 Gratulálunk minden résztvevőnek!                         Pánczélné Csöndes Magdolna 
 

 
Elkezdődött a második félév óvodánkban 
A második félévben is gyorsan peregnek a napok, 
programokkal teli hetek vannak mögöttünk, és még több vár 
ránk. 
Még mielőtt rátérnék a részletekre, itt is szeretném 
megköszönni az SZSZK-s Szülők eddigi munkáját, 
együttműködését. A csoportok Télapó, és karácsonyi 
ajándékai is azt bizonyítják, hogy nagy figyelemmel, 
szeretettel készültek a meglepetések, melyeknek minden kis 
gyerek nagyon örült. Munkájukra a jövőben is számítunk 
Folyamatosan szoktatjuk be a 3. életévüket betöltött 
gyermekeket, a „régi” ovisok kíváncsian várják az újonnan 
érkezőket, sokat segítenek, hogy minél hamarabb jól érezzék 
magukat az új gyerekek is. 
Januárban Siklósiné Zsuzsi óvó néni (Katica csoport) 
fejlesztő pedagógusi továbbképzést tartott a kollégáknak, 
melyen új módszereket láthattunk többek között: szem-kéz 
koordináció, finommotorika, emlékezet fejlesztésére is. 
A szülői értekezleteken tájékoztattam a szülőket az óvodát 
érintő közérdekű információkról, utána az óvónők 
beszámoltak az eltelt félév munkájáról, a gyermekek 
fejlődéséről, valamint a még előttünk álló feladatokról, az 
elkövetkezendő programokról.  
Az összejövetelek látogatottsága minden csoportban 
megfelelő arányú volt, de ennek ellenére hiányoljuk, hogy a 
kisebbség alig, vagy egyáltalán nem vesz részt ezeken a 
közös fórumokon. A roma önkormányzat vezetőjével 
karöltve igyekszünk erre megoldást találni, így elkerülhetjük, 
hogy ne az utolsó pillanatban értesüljenek ezek a szülők az 
esetleges gondokról, problémákról. 
Az igazi hideg, és tél beköszöntével előtérbe került a 
gyerekek megfelelő öltözéke. 

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy igyekezzenek 
rétegesen öltöztetni a gyerekeket, valamint cipőjük is az 
időjárásnak megfelelő legyen. A hideg nem ok arra, hogy ne 
töltsünk egy kis időt az udvaron, a hóesés mindig nagy 
örömöt jelent. A fentiek hiánya azonban azt eredményezi, 
hogy sajnos több gyerek nem tud a többiekkel levegőzni. 
Közös sétáink kedvelt célja a hattyúk etetése, az összegyűjtött 
száraz kenyérnek nagy keletje van mind a nagy madarak, 
mind a kacsák körében.  

 
A hattyúk etetése - még a nagy hó előtt 

 
A hó reméljük lehetőséget ad majd arra is, hogy 
kreativitásunkat vidám figurák készítésében is kipróbáljuk, a 
„hószobrászatnak” pár évvel ezelőtt is nagy sikere volt.  
Szeretnénk az idei évben is hasonló műveket alkotni. 
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(folytatás az előző oldalról) 
A tél nem múlhat el vidámság nélkül. Február utolsó vasár-
napja (26.) a gyerek-farsang ideje, délután 3-5-ig a Sport-
csarnokba várunk minden érdeklődőt. 
A felnőttek se maradnak szórakozás nélkül! 
Örömmel jelentem be, hogy ebben az évben immár 15. alka-
lommal hívunk mindenkit a hagyományos Jótékonysági 
Bálunkra.  
Március 3-án este 8 órakor felcsendül az óvónők köszöntő 
dala, mely után egy vidám jelenetet, majd egy fergeteges 
tánckoreográfiát láthat a közönség.  
Ezúton is szeretettel meghívok minden kedves érdeklődőt. 
Aki bálozott már velünk azért, aki még nem, épp azért jöjjön, 
hogy ezen a jubileumi rendezvényen együtt szórakozhassunk. 
A bevétel, ahogy eddig is, az alapítványunk számláját gyara-
pítja, a közös kirándulásokat finanszírozzuk mindenek előtt 
ebből az összegből. 
Ehhez kapcsolódva kérem a kedves olvasót, szülőket, ha 
lehetősége van rá, adója 1%-val is támogassa az óvodát. 
Kismanók Óvodai Alapítvány adószáma: 18867813-1-17 

Leendő óvodásaink beíratása március 26-30-ig a Templom 
utcai óvodában reggel 8-tól 3-ig lesz. Kérjük a szülőket, 
hogy a szükséges okmányokat hozzák majd magukkal.  
Végül, de nem utolsó sorban egy országos, így minket is 
érintő problémára szeretném a kedves Szülők figyelmét fel-
hívni. 
Ez pedig nem más, mint a „tetű-kérdés”, amire mindjárt 
válaszolok is, sajnos nálunk is van. Gondot jelent felnőttnek, 
gyermeknek egyaránt. Megelőzni csak úgy lehet, ha min-
denki folyamatosan betartja az idevonatkozó higiénés szabá-
lyokat, ha pedig szenvedő részese lett ennek, akkor a megfe-
lelő szerekkel lekezelve, valamint a hajszálakat megtisztítva 
tudja csak elhárítani a bajt. 
A védőnőkkel és az ÁNTSZ-szel szoros kapcsolatban va-
gyunk, folyamatos az ellenőrzés, de a szülők együttműködése 
nélkül nem tudjuk orvosolni a gondot.  
Ezúton is kérek mindenkit, fokozottan ügyeljen mind a saját, 
mind gyermeke tisztaságára, hiszen egy kis odafigyelés kell 
csak ahhoz, hogy ez a kérdés a jövőben fel se merüljön. 

Schmidné Keserű Erzsébet tagóvoda-vezető 
 

K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó  
 

CSSK hírek 
Kérjük, hogy amennyiben még működőképes, de használaton kívüli mosógépe, tűzhelye, kályhája vagy egyéb 
háztartási eszköze, bútora, ruhája illetve gyermekének megunt játéka van, és azt szívesen felajánlaná rászoruló 
embereknek, jelezze a Családsegítő Központban. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben használt bútorra, használt műszaki cikkre van szüksége, és azt 
szerény anyagi körülményei miatt nem tudja megvásárolni, jelezze a Családsegítő Központban. 
Köszönjük a lakosság részéről eddig tett felajánlásokat. 
 

 
Dumbó Családi Napközi hírei 
A nyáron kezdett kézműves foglalkozások decemberben folytatódtak karácsonyi ajándékok és díszek készítésével. A nyárihoz 
hasonlóan a napközi megtelt gyermekekkel, akik 
szeretettel készítették szüleiknek, nagyszüleiknek 
a karácsonyi ajándékot. Közkívánatra csuhéból 
készültek Józsefek, Máriák, Angyalkák. 
Február 10-én farsangoltunk. A gyerekek körében 
nagy sikert arattak az állatos jelmezek. SZOL-
GÁLTATÁSBŐVÍTÉS! 
A Dumbó Családi Napközi rugalmas szol-
gáltatását kibővíti a házi gyermekfelügyelettel, 
illetve rendezvények alkalmával gyermek-
foglalkoztatással, gyermekfelügyelettel. A házi 
gyermekfelügyeletet igénybe vehetik azok a szü-
lők, akik gyermeke betegség miatt nem mehet 
közösségbe illetve, a szülő betegsége miatt átme-
netileg nem tudja a gyermeket ellátni. A házi 
gyermekfelügyelet saját otthonban történik. 
Továbbra is sok szeretettel várjuk a 3 év alattiakat 
játszóházra, napközbeni ellátásra, felügyeletre. 
Érdeklődni lehet: Szuprics Lászlóné 
Tel.: 06-30/552-0906 vagy 06-70/7767-552 
 
 

2012. március 7-én (szerdán) 18 órakor 
HÚSVÉTRA KÉSZÜLÜNK 

Varga László kaposvári plébános atyával 
 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a KÉSZ faddi csoportja! 
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L E L K I  K AP A S ZK O D Ó  
 

Február 11. - a betegek világnapja… mit jó róla tudnunk…? 
A betegek világnapján sokan kérik a betegek kenetét. Nem 
korszerűtlen, idejétmúlt dolog az orvostudomány és a kémia 
tudományának mai fejlettsége mellett ilyen szertartást végez-
ni? Mondok egy pár szót: „E szent kenet által és nagy irgal-
massága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek ke-
gyelmével; szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és 
erősítsen meg jóságosan.” Utána megjelölöm olajjal a beteg 
ember homlokát. Ennyi az egész. Lehet ennek eredménye? 
Csak szertartás? Jókívánság? 
Az evangéliumban egy szerencsétlen, fertőző betegségben 
szenvedő (leprás) ember valahogy találkozik Jézussal, és ezt 
mondja Jézusnak: „Te, ha akarod, meggyógyíthatsz (megtisz-
títhatsz) engem.” Nyilván hallott már a csodás gyógyulások-
ról, amik Jézus környezetében történtek. Honnan vette ez az 
ember, hogy a gyógyíthatatlan betegségből meggyógyulhat? 
Van a történetben két figyelemre méltó dolog! Ez az ember 
tényleg meg akar gyógyulni. Mert nem minden ember akar 
tényleg meggyógyulni, még akkor sem ha jajgat, és sok min-
dent mond. Valahol mélyen a lelke mélyén mégsem akar 
meggyógyulni. Úgy lehet, hogy valójában meg akar halni… 
A másik figyelemre méltó körülmény a beteg ember gyógyu-
lásba vetett hite. 
Jézus kinyújtja a kezét, megérinti a leprást, aki fertőző, és 
csak ennyit mond: „Akarom, tisztulj meg!” Nem a lepra ter-
jed tovább, hanem a beteg gyógyul meg egyetlen pillanat 
alatt. Ha ilyen könnyű meggyógyulni egy gyógyíthatatlannak 
tartott betegségből, akkor miért szenved benne és hal meg 
általa sok millió ember akkor is és azóta is? 
Néhány vélemény illetékesektől: „A testben csak a tudat 
információi kerülnek kifejezésre, mert a testben a tudat in-
formációi manifesztálódnak, s válnak ezáltal láthatóvá. A 

legkülönbözőbb testműködések harmonikus összjátéka során 
jön létre azután az a minta, amit egészségnek nevezünk.” 
(Thorwald Detlefsen orvos) 
„Ha a test szenved, a lélek szenved. Minden betegségnek 
téves vagy még nem helyes életfelfogás az oka, és minden 
válság egy esély magvát tartalmazza. …A gyógyítás prob-
lémája vallási probléma. Osztom azt a meggyőződést is, 
hogy az igazi vallásosság a legjobb gyógyszer minden lelki 
szenvedésre…..Protestánsként tökéletesen meg vagyok győ-
ződve arról, hogy gyógyító erejét tekintve semmi sem áll oly 
közel a pszichoanalízishez, mint a katolicizmus. A katolikus 
liturgia jelképei oly dús televényei a tudattalan kifejeződésé-
nek, hogy ennél gazdagabb táptalaj nem létezik a psziché 
számára….A betegnek az élethez hitre, reményre, szeretetre 
és tudásra van szüksége. Az emberi törekvésnek e négy nagy-
szerű vívmánya voltaképpen afféle kegyelmi ajándék, ame-
lyet sem tanítani, sem tanulni, sem adni, sem elvenni, sem 
elveszíteni, sem kiérdemelni nem lehet. Ezek mindegyike 
élményhez kötött. Ezt az élményt azonban nem lehet meg-
rendelni. Lehetőségünk pusztán annyi, hogy közeledhetünk 
hozzájuk. Hogyan tudjuk a szenvedő lelket hozzásegíteni a 
megváltó élményhez, amelyből a beteg megkapja a négy 
nagy karizmát, hogy kigyógyuljon betegségéből? …Itt kez-
dődik az életnek egy olyan problematikája, amelyet egyálta-
lán nem lehet eléggé komolyan venni, és itt találkozik a lé-
lekgyógyász azzal a problémával, amely közvetlen rokonság-
ba hozza a lelkipásztorral.” (C.G. Jung pszichológus, pszichi-
áter).  (Buzgán József idézetei a „hálón”) 
A rövidesen – február 22-én, hamvazószerdán – kezdődő 
nagybőjtre, majd az azt követő Húsvéti időre lelki gazdago-
dást kívánok minden olvasónknak….   Bagi Sándor plébános 

 
ELŐKÉSZÜLET A HÚSVÉTI SZENT ÜNNEPEKRE 

„Bánd meg bűnöd, szállj szívedbe… térj Istenedhöz, 
Hozzám, te Üdvözítődhöz!” 

2012. február 22-ével elkezdődött a Nagyböjti Szent Idő. 
Minden pénteken délután 17:00 órakor keresztúti ájtatosság a 
Faddi Római Katolikus Templomban. 
 

2012. április 1-jén Virágvasárnap – Ünnepi Szentmise barka-
szenteléssel és Passióval – közreműködik a Boróka Énekkar. 
 

Szent Három Nap: 
2012. április 5. napján Nagycsütörtök este 19:00 órakor – 
Oltáriszentség és a papság szentségének ünnepe 

2012. április 6. napján Nagypéntek este 19:00 órakor – Jézus 
szenvedése és kereszthalála - Passió és szertartás a temp-
lomban – Jó idő esetén délután 3 órakor keresztút a Kálváriá-
nál (a temetőben). 
2012. április 7. napján Nagyszombat – Jézus sírban nyugszik 
– a szentsír látogatásával fejezhetjük ki kereszthalálával való 
együttérzésünket. 
2012. április 7. napján Nagyszombat este 19:00 órakor – 
Szent liturgia: Tűzszentelés, fényünnep örömének, Feltáma-
dási Szentmise KÖRMENETTEL. 
Jézus mindenkit hív, vár! 

Római Katolikus Közösség 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A megújult Művelődési Ház – (IKSZT: Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér) – kisklubjában tartja továbbra is a kézimunka 
szakkör a foglalkozásait. A helyiség új berendezési tárgyait az 
ügyeskezű asszonyok gyönyörűen „felöltöztették”: az asztalra 
terítőt, a polcokra ugyanolyan mintával futókat hímeztek. 
Köszönjük ezt a szép ajándékot! 

 

Márc ius 12-én (hétfőn) 18 órakor  
a Műve lődési Házban  

MÁRK  EVANGÉLIUMA 
a faddi baptista gyülekezet szín i e lőadása  

Mindenkit sze retett e l várunk!  
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L E L K I  K A P A S Z K O D Ó  
 
   Szeretettel köszöntöm a Faddi Reformá-
tus Gyülekezet nevében! Továbbra is 
szeretettel hívunk minden kedves érdeklő-
dőt a vasárnap 11:00-kor kezdődő isten-
tiszteletekre, valamint a csütörtökönként 
este 6-kor kezdődő bibliaórákra. A Műve-
lődési Házzal együttműködésben szerve-
zett egyéb programjainkról – Alternatív-A, 
Filmbenéző, Keresztkérdések – folyamato-
san tájékozódhatott a Kedves Olvasó. Az 
alábbiakban pedig, következzen néhány 
építőnek szánt gondolatsor. 

A TE teremtő szavad 
    Nemrégiben hallottam egy beszélgetést 
– ha annak lehet egyáltalán nevezni – fiatal 
anyuka üvöltött 7 éves gyermekével: „Ta-
karodj el a házból és ne is gyere vissza 
többé!” Ijesztő ugye? Miért üvöltött ez az 
anyuka? Azért, mert gyermeke elfogadha-
tatlanul viselkedett, s mivel négy gyerme-
ke volt, nem bírt velük… Na, de mit ért el 
szavaival? Annyit, hogy a gyermek még 
rosszabbul viselkedett, s ezért még cifráb-
ban kiabált vele... Nagyon úgy néz ki, 
hogy igaza van Jakab apostolnak, amikor 
így szól: „…ugyanabból a szájból jön ki az 
áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene 
ennek így lennie.” 
    Fontos, hogy az Istentől való, az ő ke-
gyelméből megragadott rend nagy változá-
sokat hozhat az életünkben, ugyanez igaz a 
beszédünkre is: Jakab elmondja milyen 
nagy probléma a nyelv, az emberi szó, ha 
abban nem vétkeznénk, tökéletesek len-
nénk… De vétkezünk… Akaratlanul is, 
akaratlagosan is vétkezünk… 
    Sokszor vágyunk arra, hogy bárcsak 
nagyobb hatalmunk lenne, ha úgy alakít-
hatnánk a minket körülvevő valóságot, 
ahogyan mi szeretnénk, ha kimondanánk 
valamit, s az úgy történne. Akárcsak Isten, 
aki szavával teremt! Vágyunk erre a hata-
lomra, örülnénk ennek a lehetőségnek, de 
keserűen csalódunk, mert még a saját 
gyermekünknek sem tudunk parancsolni, 
látszólag szavunknak annyi ereje sincs, 
hogy egy 7 éves gyereknél elérne valamit. 
Látszólag. Csak látszólag, mert szavaink-
nak igenis, rendkívül nagy hatalmuk van! 
Kimondunk valamit, s az alakít, formál, 
teremt. Hogy mit alakít, mit formál, mit 
teremt… pontosan ez a kérdés. 
    Nagyon nagy méltóságot adott Isten 
azzal, hogy képére és hasonlatosságára 
teremtett bennünket. Miben mutatkozik ez 
meg? Éppen szavainkban, abban, ahogy 
kommunikálunk, ahogyan szavainkkal 
adunk, vagy elveszünk.  

    Sokan vannak az olvasók között, akik 
még most is hordozzák az otthonról kapott 
pusztító szó terhét. Egy felelőtlenül vagy 
kifejezetten gonosz szándékkal kimondott 
szülői mondatot sokszor egész életében 
nem tud levetkőzni az ember. Aztán a 
legtöbb esetben továbbadjuk az otthonról 
hozott pusztító szót, csak más formában. 
Ötven, hatvan, hetven éves embereknél 
látom az összefüggést aközött, amit a 
szüleitől halott önmagáról, és aközött 
amilyen emberré vált ennek hatására. A 
szó jellemet, egész személyiséget formál! 
Téged milyennek teremtettek szüleid sza-
vai? Te, mint szülő, szavaiddal milyenné 
formáltad gyermekedet? Te, a szavaiddal 
milyen felelősséggel bánsz? Mert akár 
akarod, akár nem, szavad teremtő hatalom! 
A TE teremtő szavad! S ez a mostani 
gondolatsor címe is: A te teremtő szavad 
Mire használod, milyen felelősséggel 
bánsz vele? 
    Egy teológus azt mondta, hogy a szava-
ink is bűnbe estek. Nagyon egyet értek 
vele. Megromlott a kommunikáció. Az 
Istentől elszakadt ember nem érti Isten 
szavát, nem beszél Istennel, s embertársá-
hoz sem tud jól szólni. Tegyük is fel ma-
gunknak a kérdést: te mire használod a te 
teremtő szavadat a családodban? Tudsz 
bátorítani, vagy elbátortalanítasz? Volt és 
van néhány jó szavad a gyermekedhez? 
Szeret veled beszélgetni? Egyáltalán szok-
tál beszélgetni? Egyáltalán tudsz beszél-
getni? Úgy gondoljuk, hogy az ember 1-2  
éves kora körülre már megtanul beszélni… 
Hát ez nem így van, egész életünkben 
tanulnunk kell beszélni, szólni, sőt azt 
mondom: újra kell tanulnunk beszélni, az 
Isten szava által, az ő igéje által. 
    Azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi 
bő félszáz évben több a szó, többen és 
többet beszélnek… Általában az emberek 
otthonában szól a rádió, megy a TV, egy-
mással már nem beszélgetnek a családta-
gok, de mások üres beszédét hallgatják a 
TV-n keresztül. De úgy néz ki, hogy ennek 
hatására nem tanultunk meg jobban bánni 
a szavainkkal. Sőt, hallgatunk, amikor 
beszélni kéne, s beszélünk, amikor hall-
gatni kéne: a családban inkább a gyermek-
kel kéne időt tölteni, inkább a házaspárnak 
egymással kéne beszélgetnie, de hallgat-
nak. A te teremtő szavad a hiányával is 
teremt: az elmaradt beszélgetések, a csalá-
di közös bambulás a TV előtt tovább erősí-
ti a meg nem értést, tovább mélyíti a meg-
romlott kapcsolatokat.  A te teremtő szavad 

a hiányával is teremt: ilyen hatalma van az 
emberi szónak 
    A médiához kapcsolódik, hogy a sok 
üres beszéd, a sok hivalkodó szó, a sok 
elpuffogtatott frázis: bizalmatlanságot 
teremt. Nemrégiben beszélgettem egy 
olyan férfival, aki becsületes módon kije-
lentette magáról, hogy ő nem hisz, mert 
nem tud bízni semmiben. Megértem őt… 
Sok beszédnek sok az alja, ahogy a népi 
bölcsesség tartja. Van legalább tíz féle 
vallás, mindegyik azt állítja magáról, hogy 
az az igazi, sokan megjelennek a semmi-
ből, s azt állítják magukról, hogy ők vala-
kik, figyelmet követelnek, sokat beszélnek, 
nem sok haszonnal… 
    Van-e igaz szó? Van-e olyan szó, olyan 
beszéd, amiben bízhatunk? A ma minden-
ből kiábrándult, s minden és mindenki 
iránt bizalmatlan embere, akinek zúg a feje 
a sok beszédtől, rábízhatja-e magát valaki-
nek a szavára, van-e olyan szó, aminek 
bizalmat szavazhatunk? Szomjazunk a 
tiszta, értelmes, megbízható szavakra, 
kiábrándultak vagyunk, de mégis kitikkad-
tak, bizalmatlanok, de gyermeki szinten 
vágyódók. Mutassatok valakit, akiben 
megbízhatom! 
    Az Isten szava ilyen. Megbízható. Min-
dig megbízható, nem okoz csalódást, 
örökkévaló, „Istenünk igéje örökké meg-
marad”, nem változik, az újszövetséggel 
együtt több ezer éve őrzi számunkra. S 
ráadásul beszéde testté lett: Krisztusban az 
isteni szó fizikai testté lett. Az ószövetségi 
héber dábár (szó, ige) kifejezés egyszerre 
jelent szót és tettet: Krisztusban ez látha-
tóvá, hallhatóvá, kézzel foghatóvá vált: azt 
tette, amit mondott, amit mondott, az 
mindig életet teremtett… Végre valaki, 
akire rábízhatom magam! Végre Valaki, 
aki nem okoz csalódást, aki nem ver át, 
nem hazudik, nem érdekek mentén beszél, 
nem önzéstől hajtva akar tőlem valamit… 
    Végül pedig: a te teremtő szavad az 
Isten teremtő szava által változhat. Attól 
változhat, hogy valami megfoghatatlan 
módon a Biblia, az igehirdetés hat a gon-
dolkodásodra, formálja az életedet. Az 
Isten beszéde életet teremt benned, a Te 
teremtő szavad ennek hatására pedig más-
sá lesz: szeretetet teremt, kapcsolatot te-
remt. 
    Azt kérem Istentől, hogy ez a néhány 
gondolat legyen áldássá a Kedves Olvasó 
életében.  

Molnár Zsolt református lelkész 

 

Művelődési Ház - március 23. (péntek) 18 óra - Batman: Kezdődik (Színes, szinkronizált, amerikai fantasztikus akciófilm) 
Más jövőt képzelt el magának. Bruce Wayne milliomosok gyerekeként élte boldog életét, ám szülei brutális meggyilkolása után 
elhagyja Gothamet, és fiatal éveit vándorlással tölti. A felnövekvő Bruce a Távol-Kelet misztikus titkait tanulmányozza, olyan 
vidékekre jut el, ahova előtte még kevesen; edzi magát, felkészül. Azután visszatér Gotham Citybe. Egyetlen célja, hogy az 
igazságtalanság ellen harcoljon, minden erejével, eszével és különleges technikai felszerelésével védje az ártatlanokat és har-
coljon a gonoszság ellen. A város árnyékba borult utcáin felbukkan a maszkos lovag, a rejtélyes, megfoghatatlan idegen, aki 
denevérként szeli ketté az éjszakai eget: Batman! 
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K Ö Z É R D E K Ű ?  K Ö Z É R D E K Ű !  
 

Kötelezhet az állam a szülők tartására? Tud-e kötelezni? 
1952. évi IV. Csjt. fehéren-feketén ki-
mondja, hogy a gyermek köteles anyagi 
viszonyaihoz képest a szülőt mindazzal 
ellátni, ami a szülő megélhetéséhez 
szükséges. Ezt szigorítva, annak érdeké-
ben, hogy az állam a szülőtartást érvé-
nyesíthesse, a Csjt. biztosítja, hogy a 
szülőt illető tartási követelés iránt a 
szülő érdekében a jegyző és az ügyész is 
pert indíthasson a gyermek ellen. Vagyis 
akár börtönre is ítélhető a gyermek (18. 
évtől), ha nem látja el kötelességét. 
Ezt mondja, ezt is mondja a törvény, de 
a való életben ez nem ennyire egyszerű. 
Ha a szülő nem jelzi egyértelműen igé-
nyét, nem jelzi, hogy segítségre szorul, 
nem kell gyámság alá vonni, akkor a 
szűk környezetén kívül az állam, vagyis 
a törvény, annak egyéb képviselői, soha 
nem szereznek tudomást arról, ami a 
szülő életében folyik. 
Ha szerencsés a szenvedő szülő, a csa-
ládsegítők, a gyámügy, a szülő orvosa 
vagy egyszerűen a szomszédja felismeri 
a bajt, tudja annak forrását és jelez a 
törvény képviselője felé, akkor lehet a 
hatályos törvény értelmében intézkedni. 
De lehet a törvény értelmében intézked-
ni és minden esetben van jogalap is? 
Akarja a szülő? Mikortól kell beavat-
kozni? 
Van e jogunk valaki életkörülményeit 
javítani akarata ellenére? 
Meggátolhatjuk a felnőtt, meglett férfivá 
lett gyermek moráltalan, a szülőt meg-
alázó életvitelét? 
A törvény képviselőjének, a helyi kö-
zösségnek meddig kell elnéznie a gyerek 
léha mindennapjait, meddig kell „asz-
szisztálni” a szülőt szipolyozó, közös 
háztartásban élő „gyerek” életéhez? 
Íme, az egyik több éve tartó, szinte 
megoldhatatlannak tűnő eset eme szép 
példánya, amely a gazdatest és az azon 
élősködő, egy háztartásban élő gyerek 
esete. 
A szülő 75 év feletti, régóta özvegy. 
Még szerencsés időben mehetett nyug-
díjba, a bruttó fizetését vették alapul, 
nettó 120 ezre van. Megdolgozott érte. 
Nincs nagy igénye. Szebb napjaiban 
felépítette házát, kertet művelt, állatokat 

tartott, tisztes életet élt, szomszédjaival 
jó kapcsolatot ápolt, segítette őket mun-
kájával. 
Gyermeke 40 év feletti, meglett ember, 
élete teljében. Nem látott rossz példát. 
Apjával ellentétben szakmás ember 
lehetett. Igaz, Ő is nyugdíjat kap. Mel-
lette hivatalosan dolgozik és többet is 
végezhetne, mert nincs ágyhoz, tolóko-
csihoz, orvoshoz kötve. 
Ahogy gyarapodtak éveinek számai, úgy 
csúszott lefele a saját életvitele, önsajná-
lata okából. 
Bár két férfiembernek nehéz az asszonyi 
gondoskodás nélkül, de ez feljogosíthat-
ja-e arra, hogy a családi kasszába befo-
lyó nettó 170-180 ezer forintot szenve-
délyeinek kielégítésére fordítsa? Joga 
van, mint gyermeknek ahhoz, hogy 50-
70-100 ezer forintos kontója legyen a 
kocsmában, közben a szülő ebédjét nem 
fizeti 2 hónapja, mert nincs pénzük? 
Miért jó az, hogy a szomszéd főztjéből 
tengődnek? Hogy milyen joga? A sze-
mélyiség joga - mondja a törvény. 
Hogy lehet az, hogy 180 ezerből nem 
futja a kötelezettségekre. A villany és a 
gáz kikötve, lassan 2 éve. Szemét- és 
vízdíj, valamint a kommunális adó nincs 
fizetve. 
A svájci hitel is ketyeg, ami az élveze-
tekre kellett. 2-3 hónapja nem fizetve. 
A tüzelő elfogyott, nem csak akácfa 
formájában, hanem a régi bútor, mellék-
épületek ajtói, a góré és disznótartásra 
alkalmas ól faanyagát tekintve is. A 
tüzépes sem hitelez már. 
A törvény megkérdezhetné, hogy milyen 
ember, milyen gyerek az ilyen, talán 
ebben az esetben nem szem előtt tartva a 
személyiségi jogok fontosságát, a here-
módban élő személyiség jogait? 
A lakás, mint egy disznóól! Heti egysze-
ri mosdása a szülőnek, fekete lepedő az 
ágyon. 
Por, piszok, bűz mindenhol. 
De van piára, játékgépre, kontókra a 
KOCSMÁBA. Hitelesek, kölcsönök, 
kocsmárosok kelepcéjében vergődve a 
szülő nyugdíját beterhelve. Te gyerek! A 
szülőd gyermeke, hát ember, férfi az 
ilyen? 

Meddig lehet ilyen morállal, önbecsülés-
sel élni, ilyen Istentelenül a nagy sem-
mibe, várni, amíg a bank mindent elvisz, 
várni a csodát, becsapni, kihasználni 
jóindulatú embereket, ÖNMAGÁT az 
embernek? Meddig kell a környezetnek 
tűrni az érzelmi zsarolást, meddig kell 
ilyen esetben szociálisan érzékenynek 
lenni, elnézni, utolsó esélyeket adni? 
Egyáltalán kell, miként kell az ilyen 
emberért intézkedni, tenni? 
Ez feladat, egy nagy feladat az állam 
képviselőinek, önkormányzatnak. 
Feladat a szomszédoknak, rokonoknak, 
ismerősöknek, azoknak, akik hiteleznek 
az ilyen embernek. 
Persze egyes embereknek nem feladat, 
egyes embereknek haszon. 
A kocsmárosoknak, mert ők bevételhez 
jutnak: van egy piától, játékgéptől füg-
gő, állandó vendégük. Csak elfelejtik a 
közös háztartásban élőnek az ebédpénzét 
befizetni, mert a szülő nettó 120 ezre is a 
kocsmai fogyasztásra ment. Tanulság? 
Van bőven! 
Pl.: a törvény akkor jó, ha azt számon 
lehet kérni, ha nem a közösséget bünteti, 
aki segít, hanem azt, aki megszegi. 
Aztán, ébredjenek már fel a segítők is -
szegény gyerek- címszó alatt! 
Ez már nem segítség, hanem a rossz 
úton haladás megerősítése. Az ilyen 
gyermeknek nem kell segíteni, mert 
kihasznál mindent és mindenkit. Első-
sorban a szülőjét, aki TÖBBET és JOBB 
ÉLETKÖRÜLMÉNYEKET érdemelne! 
Másodsorban a jóhiszemű szomszédjait, 
akiket állandó terrorban tart, a meg nem 
fogalmazott követeléseivel, elvárásaival. 
Ne adjanak kölcsön, ne adjanak kenyeret 
és NE higgyenek az ilyen ember szavá-
nak, nem érdemli meg. Hiteltelenné lett. 
Hagyják a jogra! 
De kérem! Mit is tud tenni ebben az 
esetben a jog? Félő, hogy ebben az eset-
ben hivatalosan semmit, mert a jog nem 
meri, vagy nem tudja az ilyen esetet 
kezelni! Talán a szégyentábla működése 
a település központjában hozhatna 
eredményt! Hozna? 

Benis Brigitta 

 
 

Fadd Nagyközség Tűzoltó Egyesülete értesíti a lakosságot, hogy az éves köz-
gyűlését 2012. március 23-án 18 órai kezdettel tartja a tűzoltó szertárban. 

Vezetőség 
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M I N D E N K I  F I G Y E L M É B E  AJ Á N L J U K !  
 

Fejtetvesség - beszéljünk róla! 
 

A 2011/2012-es tanévben a Megyei Kor-
mányhivatalok Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szervei kiemelt figyelmet fordítanak a 
fejtetvesség visszaszorítására. 
Tájékoztatásuk szerint a fejtetvek az egész 
világon előfordulnak. Az embereken élőskö-
dő, vérszívó rovarok több ezer éves múlttal 
rendelkeznek. A fejtetvek a fejlett higiénés 
körülmények ellenére ma sem ismeretlenek 
számunkra. A fejtetvesség leggyakrabban a 
gyermekközösségekben fordul elő, hiszen a 
gyermekek életviteléből adódóan könnyen 
átterjednek egyik fejről a másikra. 
A fejtetű 3-4 mm hosszú, ovális alakú rovar. 
Színe a fogyasztott vértáplálék mennyiségé-
től függően a világossárga és a sötét bordó 
kö- zött 
vál-

tozhat. A nőstény rövid élete során (2-4 hét) 
kb. 200 gyöngyházfényű petét (serkét) rak, 
melyeket cementszerű anyaggal rögzít a 
hajszálak tövéhez. Gyors szaporodásuknak 
köszönhetően az eltetvesedés viszonylag 
hamar bekövetkezhet. Elsősorban a fül mö-
gött, illetve a tarkótáji hajszálakon elhelyez-
kedő tojás lakú szürkésfehér színű serkék 
nagyítóval jól láthatók. A serkék a korpával 
ellentétben kézzel nem söpörhetők le a haj-
szálakról. Sűrű fogazatú fésűvel (tetűfésűvel) 
a hajból könnyen kifésülhetők, körömmel, 

vagy csipesszel 
a hajszálakról 
lehúzhatók. Az 

életképes 
serkék két 
köröm között 

összenyomva 
pattanó hangot 
adnak. A kifej-

lett tetűk, emberi vérrel táplálkoznak. Fejlett 
kapaszkodási ösztönük van, vérszívás idején 
karmaikkal rögzítik magukat. A fejbőrön 
viszonylag gyorsan tudnak mászni, repülni, 
ugrálni nem képesek. Nyáluk befecskendezé-
se következtében a bőrön viszketést váltanak 
ki, és allergiás bőrreakciót okozhatnak.  
A fejtetű a fejek szoros érintkezése révén, 
széktámlák, fésűk, kefék, hajjal kapcsolatba 
kerülő tárgyak, törülközők, párnák, sapkák 
stb. közvetítésével könnyen átterjed egyik 
emberről a másikra. 

A fejtetvesség halmozottan elsősorban gyer-
mekközösségekben, óvodában és az általános 
iskola alsó tagozatában fordul elő. 
A megelőzésében és a kezelésben a szülők 
odafigyelése, gondoskodása nélkülözhetet-
len! 
Első hallásra minden szülő megdöbben, és 
hitetlenkedve fogadja, ha tudomására jut, 
hogy az óvodában, iskolában a gyermekek 
közül néhányan tetvesek. Ha tetűt látnak 
bosszankodnak, és zavarban vannak. Amikor 
a gyermek ismét tetves lesz, valószínű dühö-
sek lesznek. 
Kergessék el rossz érzéseiket, hiszen a tév-
hittel ellentétben a fejtetvek a gyermekek 
között nem a rossz higiénés szokások miatt, 
sokkal inkább a szoros fizikai kapcsolat és a 
tárgyak közös használata miatt terjednek. A 
tetű a szúnyoghoz hasonlóan csupán fő táplá-
lékát, a vért keresi. A pánik féken tartása 
azért is fontos, mert gyermekük lelki egész-
ségéről sem feledkezhetnek meg. Nem mű-
ködhetnek közre abban, hogy gyermekük a 
fejtetvességgel járó kellemetlenséget meg-
szégyenülésként élje meg.  
A fejtetves személy kezelése 
A fejtetvesség azonnali megszüntetésére 
használjanak speciális, erre a célra kifejlesz-
tett készítményeket (A gyógyszertárakban 
vény nélkül kapható készítmények: Nittyfor, 
Pedex, NIX stb.). 
A tetűirtószerek alkalmazásánál a haszná-
lati útmutatóban leírtak szerint kell eljár-
ni. 
Általában a hajas fejbőrt és hajat gondosan át 
kell itatni a készítménnyel, majd azt a fej-
bőrbe kell dörzsölni. Ezután meg kell várni, 
amíg a hajszesz rászárad a hajra (5-15 perc). 
A száradási idő elegendő arra, hogy a ké-
szítmény kifejtse hatását, elpusztítsa a tetve-
ket és a serkéket. A szemet vattával le kell 
fedni, ügyelve arra, hogy hajszesz ne kerül-
jön bele. A fenti időtartam leteltével, sam-
ponnal végezzenek hajmosást, majd az el-
pusztult tetveket, a mosóvízzel távolítsák el. 
Ezt követően a serkéket ecetes vízbe már-
tott sűrű fogazatú fésűvel (gyógyszertá-
rakban beszerezhető) illetve körömmel, 
vagy csipesszel tisztítsák le a hajszálakról. 
Fontos az alaposság! 
Vizsgálják át, szükség esetén kezeljék a 
családtagokat is! A használati tárgyakat 
(fésűt, hajcsatot stb.) tetűirtó szerben, vagy 
forró vízben áztatással mentesítsék. A mos-
ható anyagokat, sapkát, párnahuzatot stb. 
mossák ki és vasalják át. 
Nagyon fontos a közösség (óvoda, iskola 
stb.) értesítése. Ha ez nem történik meg 
időben, és ott nem tudják megtenni a megfe-
lelő intézkedéseket, a tetvek villámgyorsan 

elszaporodnak az egész csoportban, vagy 
osztályban, ami azt jelenti, hogy a már tetvet-
lenített gyermek újra és újra megfertőződhet. 
A gyógyszertárakban beszerezhetőek a fej-
tetvesség megelőzésére alkalmazható ké-
szítmények (szesz, krém, sampon) is . 
Ebben az esetben a szert, hajmosást követően 
kell felvinni a hajra, és hagyni kell rászárad-
ni. Lemosni nem szabad! Ezzel a következő 
hajmosásig el lehet kerülni a visszafertőző-
dést. 
Az iskola-egészségügyi munkánk során a 
jogszabályban előírt gyakorisággal (szept-
ember, január és április hónapban) tetvességi 
vizsgálatokat végzünk a gyermekközössé-
gekben. A kiszűrt gyermekek szüleit az 
osztályfőnökön keresztül írásban értesítjük, 
annak érdekében, hogy az otthoni kezelés 
megtörténjen. A kiszűrteket ezután még 
háromszor ellenőrizzük, ha a tetvesség még 
ekkor is fennáll, kötelességünk értesíteni a 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervet 
(volt ÁNTSZ) és a Gyermekjóléti Szolgála-
tot. Szükség esetén a családlátogatások al-
kalmával is tájékoztatást adunk a szülőknek a 
fejtetvesség kezeléséről és megelőzéséről. 
 
Hasznos tanácsok szülőknek a fejtetvesség 
megelőzéséhez: 
• Tartsanak otthon sűrű fogazatú fésűt, ami-
vel hetente legalább egy alkalommal (ellen-
őrzés céljából) átfésülik maguk és gyerme-
kük haját. (A legkönnyebb akkor használni, 
ha hajmosás után balzsammal is átöblítik a 
hajat.) 
• Amikor tudomásukra jut, hogy az óvodában 
vagy az iskolában fejtetvesség fordult elő, és 
gyermekük még nem kapta el, szerezzenek 
be megelőzésre is alkalmas tetűirtó szert, és 
kezeljék vele gyermeküket. 
• Amennyiben óvintézkedéseik ellenére a 
család valamelyik tagja fejtetves lett, szán-
janak elegendő időt az élősködők kiirtásá-
ra. 
• Értesítsék környezetüket a fejtetvességről, 
hogy legyen lehetőségük a védekezésre, 
illetve hogy korai felismeréssel könnyebben 
megszabaduljanak a „hívatlan vendégektől”. 
A fejtetű „demokrata”. Nincs tekintettel 
korra, nemre, beosztásra. Piszkos és tiszta 
hajban egyaránt előfordulhat. Fejtetűvel 
bárki fertőződhet. 
 
Megkapni nem szégyen, de eltitkolni, nem 
kezelni, továbbadni, és ezzel a közösséget 
veszélyeztetni felelőtlenség. 
 

Guld  Ágnes és Rózsáné Benedek Erzsébet 
védőnők 

 
 

Fadd Nagyközség Önkormányzata által rendezett tavaszi vásár időpontja: 
2012. március 17. (szombat) 
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Z Ö L D R O V A T  
 

Kertészeti gondolatok A-tól Z-ig 
Jelenleg, kint az udvaron -20 fokok 
röpködnek, a cinkéim, verebeim, ga-
lambjaim úgy esznek, mintha a világvé-
ge közeledne. Február közepe van, a 
konyhai köcsögömben a hársfa ágak 
végre zöldellnek. Ha így elhúzódik a tél, 
akkor egy ámokfutás lesz a tavaszi ve-
teményezés és megint nem lesz normális 
zöldség és sárgarépa, de nem akarok 
jósolgatni. Az igazság az, ha nincs ilyen 
hideg, megettek volna bennünket a bo-
garak. A csapadék is lemaradt ősszel, 
tehát egy valamire való kertész nem 
siránkozik, hanem a rosszban is a jót 
keresi. 
Nézegettem a hólapátolás közben a 
díszfákat, cserjéket az udvaromon és 
bizony itt-ott nyomokat hagyott a hideg. 
A futós rózsámat ősszel metszegettem, a 
vesszőkön látni 2-5 cm hosszan a fagyás 
nyomait, ha más is így járt, akkor ta-
vasszal, március közepén jobban, mé-
lyebben metssze meg a bokrokat, hogy 
több új hajtás képződjön, így tudunk 
korrigálni. Megmetszettem januárban a 
levendulákat és az orvosi zsálya bokrai-
mat és minden fás cserjémet, díszfámat 
is. Csak remélni tudom, hogy ott nem 
pusztított a hideg. Egyébként a levendu-
la azt is elviseli, ha a föld fölött 2-3 cm-
re vágjuk vissza. Sőt. Igen szép és erő-
teljes hajtásokat növeszt. A levendula 
neve a „mosni, mosakodni” jelentésű 
latin lavare igéből ered, a rómaiak le-
vendulával illatosított vízben fürödtek. 
Tavasszal adhatunk a tövekhez -akár a 
napos hóolvadáskor is- tápanyagot szer-
vetlen műtrágya formájában, ami nitro-

gén-foszfor és kálium túlsúlyos legyen. 
10-20-20 elosztásban. Akinek az orvosi 
zsálya bokra öreg, az vigyázzon a met-
széskor, hogy a nagyon fás, halottnak 
tűnő megvastagodott szárba ne metsszen 
bele mélyen, mert belehalhat a bokor. 
Csak a tövön, kisebb törzsön lévő, 2-3 
éves ágakat kell metszeni. Az örökzöl-
deket nagyon lenyomkodta a hó. Annak 
ellenére, hogy lekotorja az ember a ha-
vat, sajnos a tuják és bukszusok ágai 
elpattannak a hidegtől és az erősebb 
kotorgatástól. Tavasszal ki lehet javítani 
metszéssel és lehet formálni a bokrokat. 
Legalább új hajtások képződnek. Hogy 
mennyire engedi a tél a tavaszi lemosó 
permetezést, fatörzstisztogatást és egyéb 
metszési munkákat, azt így előre még 
nem tudni. Aki teheti, feltétlenül végez-
ze el ezeket a munkákat, jó rezes anyag-
gal, ha eljött az idő. Még mindig sok a 
moníliával fertőzött gyümölcsfa, egye-
seknél a 2011. évben a kertben kataszt-
rofális állapotokat láttam. Tavaly több 
helyen megfigyeltem a gazdagon meg-
rakott, macával zsúfolt koronarészeket 
alma és körtefákon. Ezt azért nem sza-
badna hagyni, mert a szomszéd fáit is 
fertőzik! 
Nekem sikerült ősszel megrakatni a 
kerteket érett marhatrágyával. Jó vasta-
gon, ásóval beforgatta a munkát végző. 
Reménytelve nézek erre az évre, és 
bízom a bő termésben, öntözni tudok. A 
csillagászati palántaárak miatt megint 
palántagyártásba kezdek, így ami nekem 
kell, viszonylag fillérekből megvan. 
Paprika, paradicsom, padlizsán, stb. 
Javaslom másnak is 1-2 csomagból 

nagyon olcsón lehet szép, egészséges 
palántákat gyártani. Egyébként van egy 
új trükköm, amit megosztok. 
Amikor a paradicsomot, paprikát, padli-
zsánt palántázzuk, az ültető gödröt mé-
lyebbre csinálom, abba csalánleveleket 
teszek, arra a komposztomról földet és 
elérve a kívánt mélységet beültetem a 
paradicsomot. A csalán kiváló kálium-
forrás, fokozatosan bomlik le. 
De lehet banánhéjat is tenni alá. Mert, 
aki nem tudja, igen magas a banánban 
található kálium! Ezeket egy biokertész 
ismerősömtől tanultam. Nem fáradságos 
munka, sitty-sutty megvan. Szerintem a 
paradicsom az egyik leghasznosabb 
zöldségnövényünk. Ha késő ősszel szed-
jük le és nem tudott beérni, akkor a zöld 
paradicsomot be kell selyempapírba 
csomagolni, mellé kell tenni 2-3 banánt, 
őket egy dobozba és szépen beérik. 
A hó alá vetett (november) borsóm, ha 
túlélte ezt a telet, az is csoda lesz, a 
fokhagymáról, az elduggatott vörös-
hagymáról nem is beszélve. 
Elárulom, amikor januárban azok a 
melegek voltak, én kertészkedtem. Ve-
tettem zöldségmagot, azt most hó fedi, 
hogy abból mi lesz, nem tudom? Lehet, 
hogy ezek a kísérletezéseim az idén 
befulladnak, de bízom földanyánkban. 
Nos, már most kezdjenek el tervezgetni, 
mit hova vetnek, milyen újdonságokat 
próbálnak ki. Ami a legfontosabb, vetni 
kell, mert megéri és a földet művelni 
kell! 
Üdvözletem küldöm a jégbontó hónap-
ból:                              Benis Brigitta 

 
GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! 

 

Az őstermelői igazolvány érvényesítése 
Az értékesítési betétlap március 20-a előtt történő 
hitelesítése esetén tekinthető csak a magánszemély 
az adóév egészére mezőgazdasági őstermelőnek. 
Tehát március 20-a előtt az őstermelői igazolvá-
nyokat érvényesíteni kell. 

A gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése 
2012-ben változnak a gázolaj jövedéki adójának mezőgazda-
sági felhasználók által lehetővé tett visszaigénylésének szabá-
lyai. Ezek apróbb módosítások, de például az igényléshez 
szükséges dokumentumok és programok megújultak. Nem 
változott viszont a határidő: a 2011-re vonatkozó adó visszaté-
rítés január 15. után nyújtható be az adóhatósághoz. 

 

 

Renkecz József falugazdász 2012. március 23-án (pénteken) 
8-tól 12 óráig Faddon, a Művelődési Házban tartja a fogadó óráját! 

 
 

 

 

Mozgáskorlátozottak fogadó órája Tolnán, a Civil Házban 
 (Bezerédj utca 5.) minden kedden 14-től 16 óráig! 

 



FADDI HÍREK 2012. MÁRCIUS 

12 

 

 
Pedikűr     Lábzselé     Manikűr 

(saját köröm erősítése zselével) 
 

Paraffinos kézápolás 
(kiszáradt, repedezett, érzékeny bőrre) 

 
Bejelentkezés: 

Nagyné Szalai Ágnes 
06-30-991-73-98 
06-70-430-45-23 

7133 Fadd, Arany János u. 23. 
 

Várom leendő kedves vendégeimet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gubatovics Gyula ev. 
VÁLLALUNK! 

• Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés 
• Gépi földmunka 
• Geotermikus fűtés (hőszivattyús 

rendszerek) 
• Geotermikus lakás-szellőztetés, 

klimatizált szabályozott légcserével 
• Fürdőszoba-felújítások, lakásfelújítás 
• Pályázati lehetőségek kiaknázása 

FIGYELEM!                  Egy jó partner – Gubacsőszer!                 Tel: 30-543-7900 
 

 

 


