Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2012. május

Európa Nap Faddon 2012. május 5-én (szombaton)

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk az Európa Nap keretében megrendezésre kerülő Helyi
Termék Bemutatóra és Vásárra, valamint a kapcsolódó fórumra.
EURÓPA PONT – 10 órától
A rendezvény programja:
• Játékok az Unióról
10:00
Megnyitó
• Helyi Termék Bemutató: kiállítás
Halászléfőző verseny
kezdete
és vásár
• Civil Párbeszéd: Az aktív időskor
12:00
Zsűrizés, ebéd
és a nemzedékek közötti
12:30
A főzőverseny értékelése,
díjazása
szolidaritás éve – 2012.
14:00
Agrárfórum
Kísérő programok:
15:00
Aerobic, karate,
• Kézműves játszóház
moderntánc bemutató
17:00
Zárás
• Ugrálóvár
A rendezvény helyszíne: a Művelődési Ház és környéke
Meghívó
a
SZEKSZÁRDI KAMARAZENEKAR
koncertjére

HÍVÓ SZÓ
2012. JÚNIUS 3. NAPJÁRA
a faddi Búcsú, illetve a TEMPLOM NAPJÁRA.
9 órakor Vesztergám Miklós tárogatóművész előadása
a Szentháromság szobornál
10 órakor Ünnepi szentmise – főcelebráns:
P. Forrai Tamás Gergely SJ,
a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Tartományfőnöke
A szentmise a Szent Korona Lovagrend részvételével, a
Szent Korona másolatának ünnepélyes behozatalával
kezdődik
Közreműködik a faddi Boróka Énekkar
11 órakor Czakó Gábor Kossuth-díjas író hitvalló
előadása
12 órakor Szeretetlakoma (ebéd) a Művelődési Házban
Ebédjegyek 500 Ft-ért vásárolhatók a Műv.Házban!

A Tolna Megyei Általános Művelődési Központ
Tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait a
SZEKSZÁRDI KAMARAZENEKAR
koncertjére
Időpont: 2012. MÁJUS 13. (VASÁRNAP) 17 ÓRA
Helyszín: FADD, KATOLIKUS TEMPLOM
A műsorra a Nemzeti Kulturális Alap és a
Tolna Megyei Általános Művelődési Központ
jóvoltából
a belépés díjtalan.

TRIANON MEGEMLÉKEZÉS
2012. június 3-án (vasárnap) a Fóti Gyülekezet Énekkara nálunk vendégeskedik, és a 15 órakor
kezdődő Trianon Megemlékezésen szolgálnak az alkalmon. Mindenkit szeretettel várunk a Trianon
Megemlékezésre!
Faddi Református Gyülekezet
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KÖ ZÉ RDE K Ű IN F ORM Á CI Ó

Tisztelt Ügyfelünk!
Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.
A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében 2012. május 10-én 8 órától várhatóan 14 óráig
Fadd, Táncsics u. egész, Sport u. egész, Mátyás K. u. 1-41-ig és 2-48-ig, Hunyadi u. egész, Sándor út 1-17-ig
páratlan, Rózsa u. egész, Ady u. egész, Petőfi u. egész, Dózsa u. egész, Etel köz egész, Új u. egész, Somos u.
egész, Kinizsi u. egész, Széchenyi u. 1-21-ig és 2-28-ig, Kisköz egész, Béke u. 1-31-ig és 2-30-ig Váci M. u. 113-ig és 2-24-ig, Iskola, Sportcsarnok, Solió Kft. , Templom u. 1-20-ig, Önkormányzat területén áramszünet
lesz.
A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben áramfejlesztőt használ, akkor
áramszolgáltatói engedély nélkül az aggregátort a belső hálózatra kötni - még a közcélú hálózatról leválasztott
módon is - szigorúan tilos!
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!
A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat: www.eon-hungaria.com

ZÖLDJÁRAT
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Alisca Terra Kft. tájékoztatása szerint a zöldjáratot 2012. április 4-én
megkezdte. Ezt követően kéthetes ciklusok alapján 2012. november 14-ig végzik a szolgáltatást.
Szállításra kerülő hulladékok:
- Ágak, vesszők kötegelve /hossza maximum 1,5m, vastagsága maximum 10 cm/
- Lomb és kaszálék zsákba /ami nem szakad ki/
Amennyiben olyan hulladékot helyeznek ki a lakosok, amely nem csak zöldhulladékot tartalmaz, az nem kerül
elszállításra.
Polgármesteri Hivatal

FIGYELEM!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy aki a kutyáját nem
oltatta be veszettség ellen, ezen kötelezettségének haladéktalanul
tegyen eleget!
Polgármesteri Hivatal
A Fadd Polgárőr Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik segítették tevékenységünket a 2010. évi adójuk
1 %-nak felajánlásával.
Egyesületünk a 2011. évben, a 2010. évi adó 1%-ának felajánlásaiból 37.470,- Ft támogatáshoz jutott felajánlóink
révén.
Amennyiben személyi jövedelemadója 1%-ával a Fadd Polgárőr Egyesület tevékenységét szeretné támogatni a
következő évben, kérjük a következő adószámot jelölje meg 2011. évi adóbevallásán: 18857467-1-17
Május 29-én (kedden) 12-től 17 óráig VÉRADÁS a Művelődési Házban!
(A megszokottól eltérő időpontot azért javasolták a véradásszervezők, hogy talán így többen el
tudnak jönni, növekedhet a véradók száma, ami sajnos évről évre csökkent, pedig a segítségre
nagy szükség van.
Kérjük, aki teheti, adjon vért, ezzel életet menthet! Köszönjük.

A FALUGAZDÁSZ
a fogadó óráit a Művelődési Házban tartja, minden pénteken 9-től 12 óráig várja az
ügyfeleket!
A Polgármesteri Hivatal telefonszámai megváltoztak.
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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Jézus mondja: „Jöjj, és kövess engem”
(Mt. 19, 21)

HÍVÓ SZÓ
2012. június 3. napjára
(Szentháromság Vasárnapja) a faddi Búcsú,
illetve a Templom Napjára.
9 órakor Vesztergám Miklós tárogató művész
előadása a Szentháromság szobornál
9 órától fogadjuk zarándok testvéreinket (Tolna,
Paks, Szekszárd, Gerjen, Dunaszentgyörgy,
Mohács, Jánoshalma, stb.), a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége regionális találkozója
résztvevőit – Zarándoklat - az Új Evangelizáció
jegyében
10 órakor

Ünnepi Szentmise – főcelebráns: P. Forrai Tamás Gergely SJ
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Tartományfőnöke

A szentmise a Szent Korona Lovagrend tagjai és a faddi polgárok részvételével
a Szent Korona másolata ünnepélyes behozatalával kezdődik, a Szent Koronát
a Szűz Anya oltárán helyezik el.
Közreműködik a faddi Boróka Énekkar.
11 órakor

Czakó Gábor Kossuth-díjas író, publicista hitvalló előadása

12 órakor

Szeretet-lakoma (ebéd) a felújított faddi Művelődési Házban

Hagyományainknak megfelelően az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció Nővérei is
velünk lesznek.

Hívunk, várunk mindenkit, legyünk együtt szeretetben e lélekemelő napon!
- Ebédjegyek 500,- Ft/fő ellenértékért vásárolhatók május 20-ig a művelődési házban
(Fadd, Béke u. 1., telefon: 74/447-460, 70-377-80-91).
- Érdeklődni lehet a Római Katolikus Plébánia Hivatal telefonszámán: 74-447-002, és a
06-20-414-9746-os telefonszámon.
Kedves Faddiak!
Hívják haza erre a napra rokonaikat, barátaikat. Mondják el nekik, hogy találkozhatnak régen látott ismerőseikkel.
A közös ebéd lehetőséget teremt egy nyugodt beszélgetésre, régi emlékek felelevenítésére.
Május 20-ig lehet az ebédjegyet megvásárolni a művelődési házban. A helyben lakókat éppen olyan nagy
szeretettel várják a szervezők a közös ebédre, mint a távolabb élő, „elszármazott” faddiakat.
Az ebéd bevétele a templom belső felújítására fordítódik.
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REFORMÁTUS HÍREK

A Református Gyülekezet szeretettel köszönti a Kedves Olvasót!
Programjainkról: április 16-án véget ért Kereszt-kérdések sorozatunk: örülünk mindazok jelenlétének, akikkel végig vehettük a kereszténység alapjait.
Felhívjuk figyelmét állandó alkalmainkra: bibliaóra csütörtök 18 órakor a Gyülekezeti Teremben. Alternatív-A ifjúsági program
pénteken 17 órától a Művelődési Házban. Filmklub minden hónap utolsó péntekén a Művelődési Házban.

Különleges alkalom: június 3-án a Fóti Gyülekezet Énekkara nálunk vendégeskedik, s a 15 órakor kezdődő
Trianon Megemlékezésen szolgálnak az alkalmon. Mindenkit szeretettel várunk a Trianon Megemlékezésre!
Az alábbiakban pedig a Kedves Olvasó figyelmébe ajánlunk egy építőnek szánt gondolatsort.
A „Négyküllős Kerék”
A Református Gyülekezetben nemrégiben
egy 5 alkalomból álló, a gyakorlati keresztény életről szóló sorozatot vettünk végig.
Ez volt a címe: „a négyküllős kerék”. Adódik a kérdés: miért négyküllős? Miért nem
több, miért nem kevesebb? Ha kevesebb
küllő van egy kerékben, akkor összeroppan
a terhelés alatt, eldeformálódik, tönkremegy. Viszont azért nem több négynél,
mert a régi öregek jól tudták: a sok-küllős
kerekek telerakódtak sárral, s a lovak alig
bírták vonszolni a kocsit. A négy küllő elég
ahhoz, hogy teherbíró legyen a kerék, de
kipereg küllői közül a sár, s nehéz úton is
lehet haladni vele.
Ilyen négyküllős kerékhez hasonlítottuk a
gyakorlati keresztény életet. A keresztyén
élet 4 legfontosabb jellemzője a kerék 4
küllője. Mi ez a négy küllő? Az (1)ige,
(2)ima, (3)közösség, (4)szolgálat. S ahogyan a kerék összeroppan, ha a 4 küllő
közül valamelyik is hiányzik, úgy a mi
életünk „szekere” is, lehet, hogy azért nem
halad, mert valamelyik, vagy több küllője
hiányzik. Fontos azonban, hogy ahogyan a
kerék küllői a tengelyben találkoznak, úgy
a keresztyén életnek is a legfontosabb
tengelye: Jézus Krisztus.
Nincs értelme küllőkről beszélni, ha nincs
tengely. Olyan szépen írja az Apostolok
Cselekedetei: „nincsen üdvösség senki
másban, s nem is adatott a földön más név,
amely által, üdvözülhetnénk”, csak Jézus
Krisztus által! Ahogyan a szőlővessző a
szőlőtőkétől függ, abból ered, úgy kapcsolódunk mi is életünk forrásához, Jézushoz.
Foglalkozzunk először tehát a gyakorlati
keresztény élet alapjával, a négyküllős
kerék tengelyével: Jézus Krisztussal.
Alapesetben minden ember élete önmaga
körül forog, azonban a keresztyén ember
élete már Jézus körül forog, Ő az élete
középpontja. Ha Jézus az életem tengelye,
akkor pedig – képzavar – de megjelennek a
küllők is. Ha Jézus az életem tengelye,
akkor a bennem lakozó Szentlélek nem
hagy nyugtot nekem, a háromküllős, kétküllős életemmel! Vágyakozni fogok az
Isten igéje után, az Istennel való beszélgetés, az ima után, vágyakozni fogok a keresztyén testvéreimmel megélt valódi közösség után, és ellenállhatatlan vágy lesz
bennem, hogy szolgáljak ennek az Istennek, aki így szeret engem.

Azonban, ha az égvilágon semmiféle vágyakozás nincs benned a fentebb említettek
iránt, nagyon jól kiépítetted az életedet
ezek nélkül, a te életedben ezeknek semmi
helye nincsen… Nagyon jól megvagy te az
Ige, az Ima, a Közösség, a Szolgálat nélkül… Akkor a tengely hiányzik az életedből… Ebben az esetben, ahogyan Pál
mondja: „az Isten irgalmára kérlek” térj
meg! Kiálts az Istenhez, hívd őt, keresd őt!
A hit mérhető! Ha hiszel, ha kapcsolatban
vagy Krisztussal, akkor ez a négy jellemzője a Krisztust követő életednek: az ige, az
ima, a közösség, a szolgálat.
1. Az ige, az Isten beszéde csodálatosan
működik, hat azoknak az életében, akik
olvassák, akiknek napi eledelük. Hogyan
hat? A gondolkozásodra hat! Minden, a
gondolkozáson múlik! Az ige hat az értelmedre, az értelmed befolyásolja az érzelmi
világodat. Ez a kettő meghatározza az
akaratodat, s máris ott vagyunk a döntéseknél. Az életünk döntések sorozata: az
ige, az Isten beszéde mindig a gondolkozásodra hat, hogy a végén helyesen dönthess
és helyesen élhess. Ezért mondja Pál a
Róma 12-ben: „változzatok el a ti értelmetek megújulása által…” Az ige segít abban,
hogy helyes ítéletet alkothass bármilyen
kérdésben. A Szentírás nem egy törvénykönyv. A világ folyamatosan változik,
ezért a Biblia sem arról ír, hogy neked ezt
meg ezt kell csinálnod. A Biblia alapelveket közöl, Isten örök rendelkezéseit közli,
amelyek minden körülmények, s a külcsín
változása ellenére is igazak, érvényesek,
működnek és életet hoznak. Pozitív irányban befolyásolják a döntéseidet.
2. Az ima hatalmas eszköz az Isten kezében. Elsősorban te magad formálódsz az
imádság közben: kívánságaidat, félelmeidet
Isten elé viszed, hordozod mások terhét
imádságban. Ezen felül Isten hatalmas
ígéretet adott az övéinek: meghallgatja
kéréseiket, s a kicsiny kis emberek kéréseinek hatására akár nagy dolgokat is véghezvisz, csodákat tesz. Talán az ima, az imaközösség a legfontosabb egy gyülekezet
életében. Hatalmas dolgokat tesz az Isten
az imádság hatására! Kiárad a Szentlélek,
legyőzi az ördög munkáit, emberi szíveket
nyit meg, gyógyulásokat hoz, békétleneket
békít meg.
3. A közösség a leginkább elhanyagolt
„küllő”. Ezért ma a legnagyobb divat az
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ún. „Rambo-kereszténység”. Egyedül élem
meg a hitem, én mindenről azt gondolom,
ami nekem szimpatikus, amit jónak látok,
senki ne szóljon bele! De ez nem jó. Sőt,
inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy
önmagában még a vasárnapi istentisztelet
sem közösség.
Az a közösség, ahol megosztjuk egymással
az életünket, ahol a másik beleszólhat az
életünkbe. Van-e olyan „embered”, aki
beleszólhat az életedbe? Aki megmondhatja: „figyelj, ebben meg ebben a dologban
nem jól gondolkodsz…” Akivel ilyen
bizalmi kapcsolatban vagy? Ha nincs,
akkor közösséged sem nagyon van… A
felszínes közösség: szép időnk van, rossz
időnk van, holnap esni fog, tegnap havazott… ez nem közösség, ez időjárásjelentés, meg lehet nézni a TV-ben is.
Közösség nélkül az ember gondolkozása
torzul. Isten az övéit egymással való bizalmi kapcsolatra hívta el, valódi közösségbe!
4. A szolgálat a negyedik küllő, vagyis a
gyakorlati keresztény élet negyedik olyan
területe, ahol meg kell nyilvánulnia a hitnek. Szolgálni azonban csak az tud, akinek
már szolgálhatott Jézus. Ő maga mondja:
azért jöttem, hogy szolgáljak nektek. Ha
Jézus már szolgálhatott neked kereszthalálával, akkor mehetsz szolgálni az emberek
felé. Ha szolgálhatott neked Jézus a szeretetével, akkor adhatod tovább azt a szeretet,
amit tőle kaptál. S akinek már szolgálhatott
Jézus az éli át: „jutalmam, hogy tehetem”.
Annak a szolgálat nem teher, lehetőség,
jutalom, kitüntetés az Istentől. Az a legnagyobb dolog a szolgálatban, hogy egyáltalán részt vehetek benne.
Isten áldja meg a Kedves Olvasó életében
mindezeket a gondolatokat.
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EGYHÁ Z - V AL LÁS

A faddiak Emmausba mentek…?
Húsvét vasárnapjának az egyik evangéliuma elbeszéli,
hogy Jézus tanítványai közül ketten – nem az apostolok közül
– a feltámadás reggelén elindultak haza Emmausba. Az úton
azonban hozzájuk csatlakozott egy „Idegen”, aki kérdezősködött tőlük, hogy mi foglalkoztatja őket…? Magától értetődőnek mondják, hogy a Jézussal történteket beszélték meg, és
csodálkoznak azon, hogy az „Idegen” úgy tesz, mintha ő nem
ismerné a történteket. Utána pedig nagy érdeklődéssel és
kíváncsisággal hallgatják, amit „ez az idegen” mond nekik,
ahogy magyarázatot ad a történtekről…. Végül az „Idegen”
annyira megnyerte őket útközben, hogy amikor hazaértek
nem engedik tovább menni ezt az „Idegent” , hanem meghívják az otthonukba, ahol asztalhoz ülnek és a kenyértörésben
megismerik, hogy ez az „Idegen” maga a Feltámadott Jézus
Krisztus, akit valami miatt (?) nem ismertek fel… ettől kezdve minden más lesz….
Nagyon különös az emmauszi tanítványok magatartása.
Ismerik Jézust testi megjelenéséről, ismerik a hangját, hiszen
tanítványai voltak talán három éven át. A feltámadt Jézus
melléjük szegődik, és mivel nem jutott még el a tudatukig az,
hogy van feltámadás, van élet a halál után, nem ismerik fel,
hogy Ő a Názáreti Jézus, aki meghalt a keresztfán. Miből
ismerik majd fel? A kenyértörésből! (valamiféle közösségbe kerülnek vele).
A kenyértörés az utolsó vacsorától kezdve központi
eseménye a keresztények összejövetelének. Mi szentmisének nevezzük. (Protestánsoknál Úrvacsora !) Milyen mélységes tudást jelent az, ha valaki ma is felismeri Őt a kenyértörésben! Az Úr Krisztus nem szentképet vagy szobrot
hagyott tanítványainak, hogy emlékezzenek rá, hanem a
kenyértörésre mondta: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” Miért éppen ezt a „módot” választotta? Mert el akar
vezetni annak tudatára, hogy irántunk való szeretetből felál-

dozta testi életét; mert irántunk való szeretetből felajánlja a
vele való közösséget nekünk.
Ez a szentírási eset jutott az eszembe a faddiak, sokkal
jobb sorsot érdemlő emberek életét, sorsát szemlélve…
Idősebb, tősgyökeres faddiak mesésen jó, buzgó, vallásos
múltról beszélnek, amit az irodai adatok – keresztelések,
elsőáldozók, bérmálkozók, házasságkötések száma is igazol… 2006-tól látványos a faddiak eredendő jósága, ha a
templomainkra – úgy a reformátusra, mint a katolikusra –
nézünk… Amikor azonban a közösségeink létszámát nézik a
Domboriban nyaralók, akik a szentmiséken részt vesznek
családjukkal és áldoznak is, sokszor megkérdezték már, hogy
csak ennyi..? – nemde 4000 lelkesnél is nagyobb település ez
? – hol a többi, szentmisére igényes résztvevő…?
Azt
szoktam mondani nekik, elmentek Emmausba, majd jönnek….!!! Én nem viccből gondolom ezt, hanem hiszem,
hogy a számukra most még „Idegen” Jézust előbb-utóbb
felismerik és vágynak a Jézusi közösségre, amelyben mindig
mindannyian többek, értékesebbek és lelkileg gazdagabbak leszünk.
Az apostolok nagyon nagy áhítattal és érdeklődéssel
hallgatták az Emmausból visszatérők élményét, aztán ők is
elbeszélték, hogy ők hogyan találkoztak a Feltámadottal.
Hiszem, hogy a Feltámadott Jézus Krisztus ma is utána
megy az eltávozóknak és megtalálja a módját, hogy életútjuk
mely szakaszában csatlakozzon hozzájuk – még ha nem is
ismerik azonnal fel – eljön az ideje, hogy felnyitja a szemüket és szívüket, hogy ráismerjenek és keressék a közösséget Vele, hisz’ Nélküle mindannyian elvesznénk.
Kívánom olvasóinknak, hogy Jézus közösségében legyenek
mindannyian boldogok.
Bagi Sándor plébános

Kedves Barátaim, Kedves Faddiak!
Eltelt egy év és ismét lázasan, izgatottan készülünk a Templom Napjára -2012. június 3. napja-, Szentháromság
Vasárnapjára.
Hitünk, reményünk szerint szeretettel teljes, emelkedett együttlét lesz a faddi búcsú ünnepe.
A fiatal jezsuita tartományfőnök, Forrai Tamás által celebrált szentmise, a kiváló előadó Czakó Gábor, a médiából
is jól ismert író előadása a hitben járóknak és az utat keresőknek is JEL, TÁMASZ lehet.
A Szent Korona jelenléte emlékeztet bennünket a nemzet, közösségünk egységére.
A fiatal apáca nővérek és Mária nővér, valamint zarándok testvéreink bizonyosan hitet, derűt, vidámságot és reménységet hoznak közénk.
Jézus mindenkit, így fiatal barátainkat is hívja, várja!
Járjunk együtt e napon szeretetben!
Szeretettel: Dr.Ökrös Magolna, a szervezők nevében
Templom napja, 2011. – A Szent Korona másolatának behozatala, a másik képen: zarándokok fogadása
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10 éves a Boróka Egyesület
•
•

Énekpróbáink főleg a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódtak.
Virágvasárnap a Szent Márk Passiót, Nagypénteken a Szent
János Passiót énekeltük. A Nagyszombati Feltámadási misén
is részt vettünk. A Passiók előadásában Papik Sándor elnök is
részt vett.
Március 15-én az ünnepi műsort énekünkkel színesítettük.
Március 22-én taggyűlés keretén belül került sor a szakmai és
pénzügyi beszámolókra. Az előbbit Papik Sándor elnök, az
utóbbit Antusné Bari Julianna könyvelőnk vezette elő. Igen
hasznos, aktív és gyakorlatias hozzászólásokkal segítette a
tagság a további munkát.
Ezen a taggyűlésen ünnepelte a FADDI BORÓKA ÉNEK ÉS
NÉPTÁNC EGYESÜLET bejegyzésének 10. évfordulóját.
Mint titkár rendszeresen vezettem a krónikát, amit ezen az
évfordulón közreadtam. Így 10 év alatt:
• 67 alkalommal vettünk rész az egyházak rendezvényein
• 9 alkalommal rendeztünk "Adventi" hangversenyt
• 7 alkalommal rendeztük a szüreti felvonulást
• 8 alkalommal vettünk részt a környező települések
szüreti mulatságán
• 10 alkalommal szerepeltünk, versenyeztünk dalos
találkozókon

5 alkalommal kiállítás megnyitón adtunk műsort
21 helyi és környező települések rendezvényein mutatkoztunk be, pl. Aratónap, Kossuth műsor, Bárka
fesztivál stb.
• 5 nagyrendezvényünk volt Faddon és Hőgyészen, pl.
Kodály műsor, Bartók est stb.
• 3 alkalommal utaztunk Gyergyóalfaluba, a testvértelepülésre
• 18 egyéb fellépésünk volt: pl. Katolikus Rádió felvétele, stb.
A tanult dalok száma meghaladja a 180-at.
Elismeréseink: Faddért kitüntetés, Főpásztori áldás
Kórustagjaink kitartását jellemzi, hogy a jelenlegi 41 tagból
öt évnél régebben tag 32 fő. 4 tagunk pedig az 1993-ban a
Művelődési Ház által működtetett tánccsoport alapító tagja is
volt.
A taggyűlés zárásaként valamennyi tagunk egy kitűzőt kapott, amelyet Koleszár Istvánné karvezetőnk tervezett. Gondolom, mindenki büszkén viseli a 10 együtt eltöltött tartalmas
év emlékére, s egyben erőt adva az elkövetkezendő évek
kihívásainak megvalósításához.
Ádám Imréné titkár

Felébredt a természet, dolgoznak a nyugdíjasok
Mint minden évben, az idén is már nagyon vártuk a márciust. Ez a hónap az,
amikor már igazán hiányzik a közösség,
a beszélgetés, az otthonról való kimozdulás.
Februárban elkezdtük munkánkat. Első
nagy összejövetelünk a Nőnap megünneplése volt. Ez alkalommal TengelicSzőlőhegy nyugdíjas csoportjából 20 főt
láttunk vendégül köreinkben. Az est
folyamán a férfiak nevében szép szavakkal köszöntött fel minket egy kedves
tagtársunk, Horváth István, majd virággal ajándékoztak meg bennünket. Ezt
finom vacsora követte, majd egy fergeteges műsor vette kezdetét. A tengelici
nyugdíjasok is nagyon hangulatos műsorral rukkoltak elő. A faddi csoport egy

vicces színpadi jelenettel lépett föl. A
másik faddi csoport az „Ó mesebeli Afrika” címmel egy bennszülött tánccal
örvendeztette meg a közönséget. A jó
hangulatban a tánc nem maradhatott el.
Szép este volt ez számunkra: vidámság,
móka, kacagás, és sok-sok szeretet.
A szórakozás mellett a nyugdíjasok tanulnak is. Lépést tartva az új technikával
a nagyik számítógépes tanfolyamon is
részt vesznek. Ennek eredménye, hogy
az interneten keresztül cseveghetnek az
unokákkal és szeretteikkel. Az első csoport márciusban végzett, a második csoport pedig most birkózik a feladatokkal.
Áprilisban tartottuk a közgyűlésünket.
Beszámoltunk az elmúlt év gazdasági
eseményeiről, és az új év terveiről.

Tisztújítás is volt. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a leköszönő Gangl Jánosné
Marikának az eddig végzett igen értékes
és fontos munkáját. A szövetség megalakulása óta tagja volt a vezetőségnek.
Kívánunk neki jó egészséget, családja
körében sok-sok örömöt. Helyette Ádám
Imréné Irénkét választotta a tagság, kit
szeretettel üdvözlünk a vezetőségben.
Még ebben a hónapban Tamási gyógyfürdőbe látogatunk el. Lehetőségünk
nyílik az új rész minden szolgáltatását
kipróbálni. A fürdőzést finom ebéddel
gazdagítjuk. Egy kis ízelítőnek szántuk
programjainkat. Szeretettel várunk minden érdeklődő, vagy belépni vágyó
nyugdíjast.
Horváth Istvánné Ági

A net(t)Nagyi tanfolyam első csoportja az oktatójukkal, Bedekovityné Pál Magdolna eTanácsadóval
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Megkésett köszönet
Megkésett köszönet nyilvánítással kezdeném a Tegyünk a Szívünkért Egyesület életéről a beszámolót.
Köszönjük azoknak a magánszemélyeknek, akik úgy gondolták – és cselekedték
is – adójuk 1%-át egyesületünknek utalták. Igyekszünk méltóképpen felhasználni. Idén is van lehetőségük, hogy
bízzanak munkánk eredményességében,
és megtiszteljenek bennünket az adóbevallásnál az 1%-kal. Köszönet érte!
Továbbá köszönet és elismerés jár a
Művelődési Ház összes dolgozójának.
Megalakulásunk óta pontos, precíz
munkájuk hozzájárult egyesületünk
közösségi életének fennmaradásához.
Fadd Nagyközség Önkormányzata,
dolgozói is segítők és megértők voltak.
Jegyző Asszony és Polgármester Úr
lehetőségeikhez képest igyekeztek mellénk állni, támogatni, ahogy tették ezt a
képviselő-testület tagjai is.
Németh Magdolna pontos, precíz könyvelése tette lehetővé, hogy soha ne kelljen azon izgulni a papír-rengeteg között,
hogy valamit elrontottunk, hiányzik.
Nem, ezt Magdi munkája kizárja. Ritkán
köszönjük meg. Most csupa nagy betűvel szeretném pótolni: KÖSZÖNJÜK,
MAGDI!

Az együttműködési szerződés a Nyugdíjas Érdekszövetséggel, (de biztos anélkül is) hasznos és gyümölcsöző lett.
Hála Gangl Jánosné precíz, lelkiismeretes munkájának, pályázatunk nyert. Hát
Marika nélkül nehéz lett volna. Köszönjük!
Nem utoljára szerettem volna hagyni
előadóinkat, akik szívből szóltak hozzánk (anyagiak nélkül). Apró ajándék,
amelyet a Solio Kft. biztosít szinte mindig. Köszönet érte.
Gáti Mariann kitüntetése a mi szívünknek is öröm és büszkeség, hisz mindig
megemlékezik rólunk.
Két kiváló előadást szerveztünk és tartottunk az Oltalom Alapítvány segítségével. Tóth Ágnes Paksról érkezett.
Munkája
gyógypedagógus,
lelkigondozó. Kemény, fájdalmas témát
boncolgatott, „Kiégés”. Nagyon szépen
megformált mondatai is fájdalommal
érintettek meg, hisz talán kicsit mindenki figyelmét felhívta a kiégésre, mint
szóra, és mint valós helyzetre. Bár ő
nagyon nehéz munkájában, súlyos fogyatékos gyerekek tanításában is megtalálta a szépet és önmagát. Hisz, mint
mondta, segíti a hite. Szívesen hallgatjuk
máskor is, ha lesz ideje, mivel sok el-

gondolkodtató gondolatot vetett fel.
Köszönjük, Ági!
Dr. Reisinger János irodalomtörténész
tudása lebilincselő volt. Gyönyörűen
előadott verseiből kiemelte a szülőfalunkhoz közel élt Babits Mihályt. A
versek szépségét, nagyságát érthetően
szinte percek alatt beültette fülünkben és
a szívünkbe. Szinte látszott a büszkeség,
amit mint magyar ember érez, a nagy
költőkhöz tartozó nemzetség tagja ő is.
Versekkel bizonyította Petőfi, Ady,
Babits és a többi nagy költő hitét. Hisz
mind versbe foglalta hitét, csak „mi”,
vagy inkább én nem vettem észre. Felhívta a figyelmet a szép, felújított
könyvtárra, és kéri, éljünk a lehetőséggel, látogassuk, tanítsuk a gyerekeinket,
unokáinkat az olvasás szépségére. A
vers, az irodalom és a könyvtár adott.
Türelem, szeretet és hit kell hozzá. Közel kerülünk a gyerekünkhöz, a múltunkhoz és a hitünkhöz.
„A szeretet hosszútűrő, kegyes, nem
irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik
fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi
a maga hasznát, nem gerjed haragra,
nem rója fel a gonoszt.” I. Kor. 13,4-7
Hát szép lecke! Vajon sikerül?
Dohóczki Istvánné

A TEGYÜNK A SZÍVÜNKÉRT EGYESÜLET májusi programja:
Május 21-én (hétfőn) 16 órakor a Művelődési Házban NAGY ATTILA pszichológus tart előadást és beszélget a
résztvevőkkel a BETEGSÉGEK ELFOGADÁSÁRÓL.

TÁRS AD ALMI EL LENŐR ZŐ ÉS INF ORMÁCI ÓS TÁRSUL ÁS
TElT-tel a GMF ülésén Csernavodán
Március 28-30. között került megrendezésre a romániai
Csernavoda városkában a GMF (az atomerőművel rendelkező európai települések csoportja) következő kongreszszusa.

A rendezvényre meghívást kaptak a TEIT települések
polgármesterei is, viszonozva az októberi látogatást, amikor is a csernavodai polgármester és kollégái látogattak
Paksra, Kalocsára, Gerjenbe és Tengelicre.
A kongresszus fő témája az atomerőmű környéki lakosság tájékoztatatása, és az atomerőművek hatása a környező települések fejlődésére.
Mint az előadásokból kiderült, van olyan hely, ahol
semmilyen plusz támogatást nem kap a befogadó település és környéke, s van olyan példa is, hogy nagy összegeket fordít az atomerőmű a környező helységek támogatására.
A paksi atomerőmű a támogatási rendszerben is előkelő
helyet foglal el.
Dohóczki Csaba, a GMF alelnöke előadásban tájékoztatta a résztvevőket a Gerjenben történő háttérsugárzásmérésről, és annak eszközeiről. Ismertette azon módszereket, ahogy ezen adatokat a település közzéteszi. Továbbá megemlítette, hogy milyen fejlesztésekhez adott
támogatást az atomerőmű a TEIT településeken.
Máté Dénes
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Sürgés-forgás az óvodában, avagy tartalmas hetek várnak még ránk
A Faddi Hírek legutóbbi száma a jubileumi Jótékonysági Bálba szóló meghívással zárult. Mindenekelőtt örömmel
számolok be, hogy az azóta fergeteges
sikerrel lezajlott rendezvény bevétele a
jövő évben is fedezi óvodás gyermekeink kirándulásait. Így nemcsak a felnőttek érezték jól magukat, de gyermekeink
is felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak újra. Játékeszköz vásárlásra is
lehetőség nyílt, a Templom utcai óvoda
kapott új, kombinált mászókát. Ezúton is
szeretném megköszönni mindenkinek,
szponzoroknak, adományozóknak, szülőknek, nagyszülőknek a sok-sok segítséget, legyen az felajánlás vagy a báli
készülődésben való segítség. Összefogásuk példaértékű.
Az óvodás farsangon is sok jelmezbe
öltözött gyerek élvezte a közös táncot, a
jó hangulatú délutánt, a tombola tárgyak
is hamar gazdára találtak.
Nemcsak bállal „kisze”-égetéssel is
búcsúztattuk a telet. Most a Templom
utcai óvodában gyűltünk össze. Közös
énekkel, versekkel hívtuk a tavaszt,
miközben lassan elhamvadtak a telet
jelképező bábok.
A Víz-világnapján a Duna-partra sétált
minden csoport, vízmintát gyűjtöttünk és
az óvodába visszaérve összehasonlítottuk a csapból folyó vízzel. A gyönyörű
tavaszi időben megcsodáltuk a nyíló
virágokat, az éledő természetet, ibolyát
szedtünk.
Kíváncsian várom minden évben az
újonnan beíratásra kerülő gyerekeket.
Van, aki el is látogat ilyenkor az óvodába, így személyesen is megcsodálhatja a
rá váró játékokat. Örülök, hogy mind a
45 kisgyereket beíratták, szeretettel
várjuk őket.
Pedagógiai munkánkat számos pályázat
segíti. Az Integrációs Pályázaton nyert
összegből lehetőségünk nyílt labdákat
vásárolni minden csoportnak, amit egy
közösen eltöltött sport délelőttön ki is
próbálhattunk a Faddi Szabadidős Aerobik Egyesülettel karöltve.
Itt szeretném megemlíteni, hogy mindkét óvodában sikerrel működik a papír
és PET-palack gyűjtés. A nyári hónapok
alatt a Templom utcai óvodába várjuk
folyamatosan az összegyűjtött műanyagot, papírt. Ennek összegéből a gyer-

meknapon, kirándulásokon fagylalttal
szerzünk örömet óvodásainknak.
Köztudott, intézményünk 7 csoporttal
működik. Eddig csak az elnevezések
különböztették meg őket. A kirándulásokra, közös rendezvényekre a jobb
láthatóság érdekében színes, jellel ellátott kendőket is kapnak gyermekeink.
Ezt az alapítványi pénzből finanszíroztuk.
Nemcsak a felzárkóztatás része a pedagógiai munkánknak, de a tehetséggondozás is kiemelt feladatunk. Minden
évben megrendezésre kerülnek házi
versenyeink.
A már megtartott „Cim-cim-cimbora”
énekverseny helyezettjei:
I. Kákonyi Bálint /csiga csoport/
II. Hostyánszki Dorina /süni csoport/
III. Nagy Dávid /csiga csoport/
A „Bóbita” vers-és prózamondó megmérettetés április 19-én lesz, azt követi a
„Kisokos” matematikai verseny, melynek eredmény hirdetése a szokásoknak
megfelelően a Gyermeknapon hangzik
el.
Nemcsak a gyerekek „okosodnak”. Mi is
igyekszünk új módszerekkel, technikákkal megismerkedni. A házi bemutatók is
ezt a célt szolgálják. Szalainé Halmazsán
Hajnalka az emlékezet fejlesztése témaköréhez gyűjtött sok új, általa már kipróbált módszert, amikből a kollégák is
sokat tanulhattak, színesíthetik a látottakkal jövőbeni munkájukat.
A tavaszi hónapok eseménydús hetei
alatt sincs idő pihenésre. Húsvétkor
minden csoportban ajándékokkal teltek
meg a fészkek, az udvaron homokozó
játékokat, tojásokat gyűjthettünk a kosarakba. Köszönjük az SZSZK-nak, hogy
segítették ebben az évben is a „nyuszi”
munkáját. Hagyományaink között szerepel, hogy a jeles napokon az ÖNO-ba
látogatunk. Idén a Katica-csoport adott
ünnepi műsort. Locsolkodás után az
otthon vezetői megvendégelték óvodásainkat.
A Föld-napját a sportpályán tartjuk évek
óta. Bízunk benne, hogy az idő kegyes
lesz hozzánk április 27-én is, amikor a
szülőkkel együtt tölthetünk el egy vidám
napot. Ekkor készülnek a finom paprikás
krumplik, amit szakavatott zsűri kóstol,
és díjazza a legügyesebb szakácsot.

Mindezek előtt mindkét óvodában szalagokkal díszített májusfát állítanak a
fiúk a kis lányoknak, amit aztán a későbbi pünkösdi király választásakor
közösen kitáncolunk. Reméljük, a már
egyszer nálunk sikerrel fellépő „Csurgózenekar” ekkor újra eljön hozzánk, és
színvonalas előadásával, táncba hívó
zenéjével ismét megmozgat felnőttet,
gyereket egyaránt.
A leendő elsősökkel minden évben játékos, közös sportdélelőttön veszünk részt
az iskolában, ahol együtt versenyeznek a
gyerekek. A kisebbek a lelátóról bíztatják társaikat.
Május első vasárnapja az édesanyák,
nagymamák ünnepe, egyben a csoportok
évzáró műsorát is ekkor láthatják a kedves Szülők. Ezen az ünnepen is ellátogatunk az ÖNO-ba, a nyuszi csoportos
gyerekek köszöntik az anyukákat,
nagymamákat.
A következő heteket a kirándulások
izgalma hatja át. Pestre mennek a középsősök és a nagyok. Állatkert és a Cirkusz lesz utazásuk célja. A kisebbek
Pörbölyön szállnak vonatra, és tesznek
egy felejthetetlen látogatást a gemenci
erdőbe, ahol őzeket, vaddisznókat is
megfigyelhetnek.
Gyermeknapi-kavalkád zárja a májust.
Ennek sikeréhez minden évben hozzájárulnak a szülők mellett már nyugdíjas
kollégáink is, akik szívesen segédkeznek
a különböző állomásokon. Szeretettel
várjuk most is őket!
Mindeközben nagycsoportosaink a ballagásra is készülnek. Június 9-én, szombaton délelőtt felcsendülnek a búcsúzó
versek, énekek. Nemcsak a szülőknek,
de nekünk is megható, amikor visszaidézzük az eltelt évek egy –egy emlékezetes pillanatát. Ajándékaink reméljük
nekik is kedves emlék marad, és az
együtt töltött óvódás évekre emlékeztetik őket.
Ahogy a fentiekből is látszik, a nyári
szünetben mindenki megérdemeli a
pihenést, a kikapcsolódást.
Ezúton kívánok azokra a napokra Minden Kedves Kollégámnak jó időt, élményekkel teli napokat, hogy újult erővel
kezdhessük el majd az új tanévet.
Schmidné Keserű Erzsébet
Tagóvoda-vezető

Fadd Nagyközség Önkormányzata 2012. május hó 1. napjától tartós bérletbe (5 év) adja a Fadd, Béke utca 1. szám alatt található
Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér ingatlan együttes épületében elhelyezkedő
12,8 m2-es (üzlet)helyiséget.
Részletes információ: Fülöp János polgármester és Papik Sándor pénzügyi csoportvezető (74-447-998) vagy
Fülöpné Zemkó Mária, a művelődési ház intézményvezetője (74-447-460)
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Ichi, ni, san, shi, go…
Karate a csarnokban. Edzenek kicsik és
nagyok. Ervin bácsi – akire úgy tekintenek leendő győzteseink, mint egy
Istenre – hajtja a gyerekeket.
A szülők és keresztszülők a kakasülőn
ülnek, a lopott órában az élet dolgairól
beszélgetünk. Születésről, anyaságról,
testvérekről, a távolságról, szülői éretlenségről, a nagymamákról, azok fontosságáról.
Egy kicsit élnie kell, tennie az embernek ahhoz, hogy hátrafordulhasson és
meg tudjon fogalmazni igazságokat,
merjen bölcsen felismeréseket tenni, és
merje kimondani: Én ezt nem így tenném vagy mit is kellene tennem?
Még nem részesültem abban a kegyben,
hogy megéljem az anyaságot, de természetesen a közvetlen családomban és
környezetemben lévő anyukák mindennapjai nem hagynak közömbösen, és
szívet melengető látni, megtapasztalni
egy csecsemő vagy iskolás gyermek
közelségét, ragaszkodását. Viszont,
szívet tépő látni azt is, amikor az anyaságra éretlen szülő kommunikál az alig
5 éves gyermekével. Mindenki előtt az
utcán rángatja, hülyézi, miközben a
topját igazítja magán, pózolva a kirakat
üvegében. A gyerek ordít, igazi könynyeket ejtve kiabálja anyjának: „te
hülye, utállak”!
Igen, szó szerint ezt!
Azt gondolom, ennek a gyereknek a
lelkében már karcok vannak. Ha egy
gyereknek harcolnia kell a szeretetért,
azt nem kapja, akkor már előkészíti az
anyuka gyermekét az iskolai halmozottan problémás szerepre. No, nem azért,
mert a gyermek szellemileg gyenge,
hanem azért, mert a szülő érzelmi intelligenciája ennyi. Számára a gyerek csak
egy kellék. Elvárja a társadalom. A
családi pótlék jön minden hónapban.
Ha másnak van, nekem is lehet jelszóval lett ebbe a világba.
Egyszerűen nem tudom elképzelni,
miért kell egy ekkora gyerekkel ilyen
agresszíven és fölényesen, szeretetlenül

ordítani. Szinte a szemtanúnak volt
megalázó, kellemetlen.
Mondják, hogy kevés gyermek születik,
aztán mondják azt is, hogy miből neveljük fel, születnek gyermekek megélhetésből, de senki nem hívja fel a leendő
anyukák figyelmét egy nagyon fontos
tényre. Csak akkor vállalj gyermeket,
ha tudsz róla gondoskodni.
Nem az ételről, a tiszta pelenkáról beszélünk – az is fontos –, hanem érzelmileg képes legyen felfogni, vállalni
annak tényét, hogy az Én megszűnik, a
háttérbe szorul. A gyermekem a fontos,
az Ő fejlődése, érzelmi gazdagságának
gyarapodása, sebtelen lelke.
Talán ennek a társadalomnak át kellene
gondolni dolgait. Átgondolni az anyaság szerepét. Az apáét, akinek a megélhetést kellene tudnia biztosítania – na,
nem 500 km távolságból. Mert a valóság ebben az országban az, hogy az
apuka az alapvető életkörülmények
megteremtésének érdekében távol dolgozik, 2-3 havonta hazajön, vagy nem
dolgozik és hulla részeg minden nap.
Nem vesz részt a nevelésben. A gyerekek nőnek, a szülők elhidegülnek.
A 70 –80-as éveket a kulcsos gyerekek
éveinek hívták. Most a skypos
(szkájpos) vagy megszülöm magamnak
generációról beszélünk. Nincs apa,
nincs következetes, szülőt, felnőttet
tisztelő nevelésre lehetőség, akarat,
kellő érettség. Ma divat nem összeházasodni, és divat érdekből szülni annak
érdekében, hogy ne kelljen dolgozni.
Igen, így is születnek gyerekek! Ma
divat csak úgy magának szülnie a nőnek. De ezt egyedül nem igen lehet
sérülések nélkül csinálni. Nem lehet!
Át kellene gondolni a nagyszülők szerepét is. Sokan teljesen kizárják a nagyszülőket a gyermekük életéből!
Ahol élnek a nagyszülők, ott feleslegessé válnak – sajnos. Feleslegessé azzal a
jelszóval, hogy mama vagy papa, ebbe
ne szóljon bele. Én is tudom. Vagy már
másképpen vannak a dolgok. Pedig

annak a mamának, papának micsoda
tapasztalatai vannak, és mennyi szeretete lenne az unokái felé! A más a „jó lét”
a modern szegénység! Tehát sok a
nagyszülő szeretete. Néha sokkal több,
mint a nem létező vagy dolgozó apukának, a túlterhelt, éretlen anyukának.
Ahol már nincsenek nagyszülők, ott
pedig az anyuka és apuka a fél kezét
odaadná, ha lenne. Mert csak a saját
tapasztalásából látja be az anyuka,
milyen kincs a mama, és mennyire meg
kell becsülni segítségét.
KI KELL MONDANI anyukák és leendő anyukák, ebben a világban nagyobb szükségünk van a mamákra,
papákra, mint valaha. Nem feltétlen az
anyagiak miatt. Néha kell, hogy tereljék
az embert, rátereljék a megfelelő útra.
Az, hogy gyermeke van, az anyának
nem jelenti azt, hogy nincs szüksége a
terelgetésre és mindent helyesen is tesz!
Ki az, aki a legjobban tudja terelgetni?
A mama, az édesanyja. Hiszen Ő az,
aki a legjobban ismeri gyermekét, az
anyává lett gyermekét! Ebben a világban ELVÉSZ, sok helyen ELVÉSZ a
szeretet, türelem és felelősség, a rendszeresség fontossága.
Ezért fejet kell hajtanunk minden anyuka előtt, aki helyesen végzi feladatát és
nem csak ételt ad, hanem szeretettel
szól gyermeke felé, következetes tud
maradni és szépen neveli gyerekeit. Az
igazán sikeres anyuka, apuka az, aki
megtanítja gyermekét a tiszteletre, a
helyes kommunikációra és következetesen átgondolja, hogy amit ad gyermekének, azt kapja vissza öregkorára,
érzelmiekben biztosan.
Ha már 5-6 évesen rángatva üvöltözik
vele, érzelmileg lealázza, semmi jóra
nem számíthat.
Azt hiszem, azt akarom hinni, hogy a
legtöbb anyuka érett az anyaságra és
helyesen cselekszik. Ezért az Isten
áldjon minden édesanyát.
Benis Brigitta

Csocs ó, p i n g -p on g , d a rt s vá rj a a fi a ta l ok a t mi nd en p én t ek en 17 -t ől 2 1 órá i g a M ű vel őd ési Há zb a n !
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A FADDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÉLI-TAVASZI TEVÉKENYSÉGE
Kedves Olvasó!
A Friedrich Ebert Stiftung Alapítvány által szervezett előadásokon részt vettünk.
2012. január 1. napjával a kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzatra módosult. A névváltozáson
túl még számos - az önkormányzat munkáját meghatározó –
jogszabály változott, amely sok adminisztratív munkát vont
maga után.
Balogh Szilvia nemzetiségi képviselő 2012. február 13. napján lemondott, helyébe a soron következő legtöbb szavazatot
kapott Bolgár Sándor lépett. Sándor eskütételére 2012. február 24. napján került sor.
Szilviának itt is szeretnénk még egyszer megköszönni képviselői tevékenységét. Köszönjük Szilvi!
Február 13. napján fogadta el a nemzetiségi önkormányzat a
2012. évi költségvetését.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének:
tervezett kiadási főösszege:
1 024 000 Ft,
tervezett bevételi főösszege:
1 024 000 Ft.
Bevételeinket a 2012. évi működési támogatás és a 2011.
évről áthozott feladatalapú támogatás jelenti. Kiadásainkat a
működéssel kapcsolatos költségek, a Fadd, Mátyás király u.
40. szám alatti épület fenntartási költségei jelentik, valamint a
feladatalapú támogatás felhasználása az ütemterv szerint: ezt
kulturális, hagyományőrző, nemzetiségi feladatokra fordítjuk.

Legutolsó tudósításunk óta újabb hírcsokorral szeretnénk
beszámolni az elmúlt időszak eseményeiről:
2011. szeptemberében a Boróka Ének- és Néptánc Egyesület
felkérésére a cigánytánc szakkör és a Faddi Fiúk Hagyományőrző Zenekar részt vett a szüreti felvonuláson és fellépett az azt követő műsorsorozaton a művelődési házban.
Köszönjük a lehetőséget a bemutatkozásra.
A 2011. december 13. napján megtartott Tolna Megyei Mesemondó Verseny részvevői részére az üdítőt biztosítottuk,
valamint megköszönjük Fodor Józsefnének és Fodorné Ivók
Henriettának a süteményt, a gyerekek nagy örömmel fogyasztották a verseny szüneteiben.
2011. decemberében a FRNÖ úgy döntött, hogy karácsonyi
csomagot oszt ki faddi rászoruló családoknál, 170 db ajándékcsomagot adtunk át a 2-12 éves gyerekek részére.
E hónapban került sor a hangszerek megvásárolására is a
Faddi Fiúk Zenekarának.
Nagyon jól sikerült a karácsonyi ünnepség, jó visszhangja
volt, melyet olvashattunk a Teol 2011. december 30-i hasábjain, valamint a Tolnai Népújság 2012. január 2-i számában.
Kaptunk többször ruhacsomagot, melyeket kiosztottunk a
rászorulók között, itt szeretnénk megköszönni a felajánlásokat.

FRNÖ tanulmányi kirándulás Budapest, 2012. április 13.
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012.04.13-án egy napos tanulmányi kirándulást szervezett Budapestre 40 fő hátrányos helyzetű roma gyermek részére. A busz reggel 7 órakor indult a Mátyás király utca végéről, majd a napközi-otthonos
konyhában felvettük a gyerekek ételét. Az első programunk „Roma vagyok, Karriert akarok" fotó kiállítás megtekintése lett
volna a Corvinus Egyetem E épület Zsinagógájában, de sajnos az egyetem nem fogadta csoportunkat, így a fővárosi Állat és
Növénykertben tettünk egy fél napos látogatást, ahol a diákok önfeledten ismerkedtek az állatokkal és a növényekkel. Ezt
követően a Szépművészeti Múzeumban megtekintettük az egyiptomi múmia kiállítást, és a múzeumban kiállított óriás festményeket. A Hősök terén át vezetett az utunk a Közlekedési Múzeumba, mely szintén nagy sikert aratott a tanulók körében. Sajnos, a múzeum nem minden területe volt részünkre látható. Végezetül egy nagy játszótéren tombolták ki magukat a gyerekek.
Feledhetetlen élményekkel térhettünk haza. Az élővilágból a múmiák birodalmába, a természetből a közúti csodákig, őseink
hatalmas szobrát csodálva töltöttük napunkat. A kirándulásra azon gyermekeket hívtuk, akik a 2011. évi pályázaton nyert budapesti kiránduláson nem vettek részt. Itt szeretném megköszönni Soponyai Mihályné Erzsikének a szervezésben adott segítségét, továbbá valamennyi pedagógusnak és Mátyás Erzsikének a közreműködését és segítségét, igazgató úrnak a támogatását.
A 40 roma tanuló nevében köszönjük a szép napot.

Továbbra is kérjük Fadd Nagyközség Lakóit, amennyiben vannak feleslegessé vált gyermek és felnőtt ruhák,
cipők, játékok, lakberendezési tárgyak, kályhák és más egyéb eszközök, melyek további használatra alkalmasak,
azt személyesen Fodor Ágnes elnökhelyettesnek, vagy telefonon 06-70-377-8069 számon jelezni szíveskedjenek.
Felajánlásukkal nagyon sok rászoruló családnak segíthetnek.
Fodor József FRNÖ elnök

Fodor Ágnes FRNÖ elnökhelyettes
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Tények az energiaitalokról
Az energiaital köznyelvi megfogalmazása egy olyan italt jelent, ami többletenergiát, fokozott testi és szellemi frissességet ad. A többletenergiát adó italok olyan anyagokat tartalmaznak, pl.:
koffein, taurin, guarana, vitaminok,
egyszerű szénhidrátok stb., amelyek
növelik a koncentrálóképességet –
átmenetileg (1). A népszerű energiaitalok mindegyike több koffeint tartalmaz
(2-4x többet), mint egy csésze erős
kávé.
Az energiaitalok hatása:
- Az energiaitalok átmenetileg felpörgetnek, növelik a teljesítményt, de
utána még erőteljesebb fáradtság jelentkezhet.
- Olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek túlzott fogyasztása súlyosan károsíthatja a szervezetet. Okozhatnak szédülést, álmatlanságot, izzadást, gyors,
erős szívdobogást, hányingert, hányást,
hasmenést. Erős vízhajtó hatása miatt
hamar a szervezet kiszáradásához vezethet, amely hirtelen szívmegállást és
halált is okozhat.
- Magas a cukortartalmuk, aminek
könnyen elhízás lehet a következménye.
- Az energiaital és az alkohol együttes
fogyasztása végleges károsodást okoz a
májban, a szívben, és a vesében is.
- Az alkohollal kevert energiaitalok
további veszélye, hogy a fogyasztó
tévesen értékel helyzeteket, kötekedő,
agresszív lehet, és így veszélybe sodorhatja önmagát.
Hatásukat nem lehet összemosni a
kábítószerek hatásával.
Az energiaitalok túlzott mértékű fogyasztása esetében olyan fizikai függőség nem alakul ki, mint egyes kábító-

szerek fogyasztásakor, mégis előfordulhat pszichés hozzászokás a koffeinnek és taurinnak köszönhetően. Ez azt
jelenti, hogy a rendszeres, nagy menynyiségű használatot követően, ha a
szervezet nem jut hozzá a taurinhoz és
a koffeinhez, a fogyasztó nyugtalanságot, fáradtságot, sóvárgást érzékel a
„napi adag” hiányában.(2)
Az energiaitalok piacán az utóbbi évtizedben hatalmas mértékű előretörés
tapasztalható, melyet erőteljes marketing támogat. A marketing elsősorban a
fiatal korosztályt célozza meg, és körükben az energiaital-fogyasztás valóban szinte mindennapossá vált. Sajnálatosan a fogyasztás iránti igény az
egyre fiatalabbak felé tolódik, így
már a gyermekek körében is megjelent! (3) A növekedő szervezetnél a
hozzászokás előbb kialakul, mint egy
felnőttnél.
Mikor gondoljunk arra, hogy gyermekünk rendszeresen fogyaszt energiaitalt?
Ha gyakran fáradékony, ingerlékeny,
alvászavara van, viselkedése megváltozik, iskolai teljesítménye romlik. Mindenképpen kérjünk orvosi segítséget!
Mit tehetünk, ha fáradtak, kedvtelenek és levertek vagyunk?
Ha nem tudunk fölébredni, vagy egyszerűen csak állandóan fáradtnak érezzük magunkat, semmiképp ne az energiaitalhoz nyúljunk! Gondoljunk arra,
hogy talán változtatni kellene az életmódunkon, hogy természetes módon
legyünk mindig frissek és aktívak.
Itt van néhány tipp, hogyan tudjuk ezt
elérni - fokozott figyelmet fordítva
gyermekeinkre:

- Mindig reggelizzünk. Ha eszünk valamit reggelente, beindítjuk a rendes
anyagcserét, és ez által nem leszünk
fáradtak.
- Gyakran elfáradunk amiatt, hogy
csökken a vércukorszintünk. Ennek
elkerülésére együnk naponta öt alkalommal, és legalább kétszer gyümölcsöt.
- Igyunk sok folyadékot, lehetőleg
vizet. Ha ki vagyunk száradva, sokkal
kimerültebbek vagyunk.
- Fogyasszunk kevesebb édességet. Az
olyan termékek, melyek cukorban gazdagok hirtelen megnövelik a vércukorszintet, aztán a cukorszint hirtelen le is
csökken. Ez a csökkenés vezet a kimerültség érzéséhez. Ha ritkábban eszünk
édességeket, elkerüljük a vércukoringadozást is.
- Mozogjunk sokat! A mozgás a legjobb módszer arra, hogy a keringés
megfelelő legyen. A mozgás által javul
az anyagcsere és frissebbnek érezzük
magunkat.
- Aludjunk eleget! Minimum 7 órát
minden éjszaka, főként a gyermekek!
Fontos tudni, hogy a szervezet számára
az éjfél előtti alvás nem pótolható be
más időszakban.
Nekünk, szülőknek feladatunk, hogy
megóvjuk
gyermekünk
testi-lelki
egész-ségét, ezért ne engedjük, hogy
gyermekünk energiaitalt fogyasszon!
Otthon is beszéljünk ezen italok hatásairól. A felnőttek legnagyobb felelőssége
pedig az, hogy ne adjanak a gyermek
kezébe üdítőként reklámozott, többletenergiát adó italt!
Rózsáné Benedek Erzsébet
védőnő

Irodalomjegyzék:
1. Vági Zsolt, Dr. Lelovics Zsuzsanna: Fiatalok energiaital-fogyasztása és hatásai
2. Czefernek Léna: Nem drog, de „addiktív”- Energiaitalok vonzásában
3. Szeitzné Szabó Mária, Szerleticsné Túri Mária: Az energiaital összetevők (koffein, taurin, D-glükurono-lakton) élelmiszerbiztonsági megítélése

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.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK faddi fogadó órája megszűnt.
A képviselőjük minden kedden 14-től 16 óráig Tolnán a Civil Házban elérhető.
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Labdarúgás
A tavaszi bajnoki rajt előtt alapozó edzések zajlottak, amelyek 2012. január első
felében kezdődtek. Felkészülési mérkőzést a rossz idő miatt csak keveset lehetett játszani. Ifjúsági csapatunk Lencsés
András vezetésével kezdte meg és hajtotta végre az alapozást, felkészülést. Felnőtt egyesületünknél most már hivatalossá vált a váltás, a csapat felkészítését az
edzői tanfolyamot sikeresen elvégző
Nagy Zsolt vette át, aki játékos-edzőként
irányítja a fiúkat. A technikai feladatokat
– utaztatás, kapcsolattartás, tudósítások
leadása – Vörös Viktor elnökségi tag
látja el. Az alapozási, és az azt követő
időszakban változott a csapat összetétele.
Távozott a felnőtt együttesből Gerendai
Gábor, aki a Megyei I. osztályú Tolnán
próbál szerencsét. Sérülésmentes, sikeres
szereplést kívánunk neki. Átigazolt még
Gerjen csapatába Vida Tamás, aki az
utánpótlás csapatot is kézbe fogta, irányította az elmúlt szezonban. Hasonló kívánságok kíséretében engedtük el őt a
„szomszédvár” gárdájába. Érkezett:
Szász Zoltán, Tóth András, visszatérő
„új” igazolások Fauszt László és a csapat
„Benjáminja”, Honti Pál.
Az alapozási időszak edzéslátogatottsága
az ifjúsági csapatnál szinte kifogástalan,
70-80%-os volt. A felnőtteknél ez nem
igazán mondható el. Kiemelném itt a
játékos-edző Nagy Zsoltot, aki szinte
valamennyi tréningen részt vett, valamint
az „idősebb” és a fiatal korosztály elé
emelném példaként Berta Ferencet, aki
rendkívül odaadóan és lelkesen látogatja
az edzéseket, de ide sorolhatnám Pesti
Zoltánt is. A fiatal korosztálynak pedig
Pál Márk és Fehér Károly labdarúgás
iránti alázatát, kitartását követendő példának ajánlanám.
Elérkeztünk tehát a 2011-2012-es Bajnokság tavaszi kezdetéig.
A Bajnokság 2012. március 11-én kezdődött a szinte már hagyományos Mórágy elleni mérkőzéssel, 2:0 lett a Mó-

rágy javára. Következett a Dunaszentgyörgy elleni „szomszédvári” rangadó, amely szintén két gólos vereséggel,
de már bíztató jelekkel zárult. A 3. forduló idegenben a Kajdacs ellen Tengelicen került megrendezésre. Csapatunk
könnyedén nyert 5:0-ra a hazai csapat
ellen. Következő mérkőzésünk nehezebbnek ígérkezett, és valóban szorosabb
eredmény is született. Az évek óta dobogós, vagy dobogó közelében elhelyezkedő Sióagárd együttese látogatott Faddra,
szoros 3:2 arányú faddi győzelemnek
örülhettek szurkolóink, illetve a csapat
tagjai. Azt szokták mondani nagyjaink,
„ha egy üzlet beindul”, megy minden
magától. Ez nem igazán így van.
A faddi „henger” azonban nem állt meg,
zakatolt tovább. Az 5. forduló szintén
„szomszédváriak” találkozója volt. Gerjen otthonába látogatott felnőtt és ifjúsági csapatunk egyaránt. Felnőtt csapatunk
a vártnál könnyebben nyert a szebb napokat látott gerjeni együttes otthonában.
Az eredmény 3:0 volt a Fadd javára.
Jelenleg a bajnokságban ezekről az
eredményekről számolhatok be a felnőtt
csapat háza tájáról.
A bajnoki rajt kezdete előtt az időjárás
kegyes volt a TMLSZ Tolna Megyei
Magyar Kupa versenybizottságához,
illetve a nevező csapatokhoz, ugyanis
2012. április 3-án teljes megyei fordulót
lehetett lebonyolítani. Fadd a sorsoláson
Pálfa csapatát kapta ellenfélnek, ők szintén az MB-II. osztály Keleti csoportjában
szerepelnek. A mérkőzést Pálfán játszották. Fiaink 2:0-ra nyerték a mérkőzést, és
a második fordulóba jutottak. A második
fordulóra 2012. április 11-én került sor,
ekkor a sors szeszélye folytán ismét
Gerjen csapatával kellett megküzdeni, de
hazai pályán. Az erőviszonyok nem
közeledtek egymáshoz, hiszen „sima”
5:0-s győzelem született. Jelenleg várjuk
a megyei selejtezők 3. fordulóját.

Balra: Húsvéti játszó,
jobbra: Figura Ede
előadása gyerekeknek
a művelődési
házban
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Ifjúsági együttesünk Vida Tamás után új
edzővel kezdte meg a felkészülést, nevezetesen Lencsés Andrással. Vida Tamásnak köszönjük eddigi munkáját, az új
szakvezetőnek pedig sok sikert és eredményes munkát kívánunk ezúton is.
Az U-19-es korosztályos gárdánk a
felnőttekkel
azonos
ellenfelekkel
játszotta, játssza mérkőzéseit. Tehát az
eredményei
a
következőképpen
alakultak. Mórágy 14. forduló 6:1-es
vereség, 15. forduló az esélyesebb Dunaszentgyörgy ifi ellen magabiztos 6:3-as
Az ez utáni találkozót jobb lenne elfelejgyőzelem.
teni, ugyanis súlyos, 10:1-es vereséget
szenvedtünk. A 17. fordulóban „bosszantó”, elkerülhető vereséget könyvelhettünk el. A Sióagárd az utolsó percben
„talált” egy gólt. Bebizonyosodott, miért
szép a labdarúgás. Gerjenben a mi együttesünk nyert 1:0-ra.
Jelenleg tehát 18 forduló elteltével felnőtt csapatunk 8. helyen áll, 8 győzelem,
0 döntetlen, 10 vereséggel, 41-41-es
gólaránnyal, 24 ponttal. Kevés odafigyeléssel és kis szerencsével az első 1-5
helyezett között lehetünk.
Góljainkat a következő játékosok szerezték: Orsós M. 10 gól, Nagy Zs. 9, Berta
F. 4, Mizser Z. 3, Szatmári P. 3, Gerendai G. 2, Pesti Z. 2, Udovisics G. 2, Tóth
A., Fauszt L., H. Szabó T., Józsa I., Fehér K. 1-1 találattal.
U-19-es csapatunk a következő mutatókkal rendelkezik: 18 mérkőzésből 6 győzelem, 1 döntetlen, 11 vereség, 53-63-as
gólarány, 19 ponttal jelenleg a 10. helyen
áll. Bízunk benne, hogy ez a helyezés
javulni fog, és a mezőny első felében
zárunk. Góljaikon osztoztak: Szatmári P.
17 gól, Csibi F. 10, Hoglimajer B, 6,
Orsós Gy. 6, Fehér K. 3, Ambrózi B. 2,
Józsa I. 2, Sallai Z. 2, Havasi T., Csibi I.,
Nyerges G., Schvek R. 1-1 gól.
Az állás és a statisztika a 2012. ápr. 16-i
adatokat tükrözi!
Gerendai Ferenc
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Beszámoló a római maratonról
Róma, 2012. március 18.
A Colosseum tövéből közel 13 ezer futótársunkkal együtt vártuk a rajtpisztoly
eldördülését. A 42,195 kilométer alatt Róma csodálatos nevezetességei mellett
futottunk el, például a Szent Péter Bazilika, Piazza Navona, Spanyol lépcső,
Trevi kút, Circus Maximus.
A pálya nehézségét a 15-20 kilométer hosszú macskaköves útszakasz és a
meleg jelentette. A látvány és a római szurkolók buzdítása átsegített minket a
nehézségeken, így sikeresen fejeztük be a maratont. Rajtunk kívül még négy
szekszárdi futótársunk is teljesítette a távot.
Nagyon sok edzés és munka van a hátunk mögött. A felkészülési időszak téli
hónapokra esett, így előfordult, hogy hóban, fagyban, sárban készültünk a
római maratonra.
Következő versenyünk május 6-án lesz Szekszárdon, a Borvidék félmaraton,
melyet már harmadik alkalommal szervezünk meg.
Dobos Renáta, Fenyvesi Tímea

A Trevi kút előtt

Karate szezonnyitó események
A Faddi Sportegyesület Karate Szakosztálya és a tolnai Tanren Karate Sportegyesület karatékái az elmúlt 3 hónapban nagy erővel vetették bele magukat a versenyek világába.
Januári alapozás után a junior-felnőtt válogatott kerettagok már az első versenyükön startoltak. A Gichin Kupa
elnevezésű nemzetközi versenyen a JKA Válogatott 2 csapata gyakorolt és ezzel készült az április eleji Európabajnokságra. Ezen az eseményen Berta Dániel az A, míg Bogárdi Mónika a B csapat tagjai voltak. 6 mérkőzést
sikerült kiharcolniuk a csapatoknak és a verseny végén az A csapat 1., míg a B csapatunk 4. helyen zárt.
Március 10-én a jubileumi Sárvár Kupán már a fiatalabb generáció versenyzői is indulhattak és az alábbi eredménnyel zártak:
Folyamatos kontroll alatt készültek a junior és felnőtt versenyzőink az
Sárvár kupa
Kata
Kumite idei szintén Prágában megrendezésre kerülő JKA Európa-bajnokságra.
Sajnos a felkészülés során Kiszli Viktornak elszakadt a bokaszalagja,
1.
Bányai Kitti
így csak Berta Dániel tudott részt venni az eseményen. Felnőtt küzde1.
Berta Dániel
lemben 57 induló nevezett, ahol Dániel 2. mérkőzése során szemsérü1.
Bogárdi Barbara
lést szenvedett, így a 3. körben nem tudott tovább küzdeni – a legjobb
2.,3.
Bogárdi Mónika
16 között végzett.
1.
Feidt Roland
3.
Kiszli Viktor
2.
Kósa Evelin
1.
Radics Tamás
Csapat küzdelemben a hazai cseh csapattól 1:0 arányban kaptunk ki, így itt sem
sikerült a továbbjutás.
A magyar válogatott 2 arany és 3 ezüstéremmel térhetett haza az EB-ről.
Április 14-én, szombaton került megrendezésre az idei Karate Jótékonysági Bál a
megújult faddi Művelődési Házban. A bál
jó hangulatáról Atkári Lajos és társa gondoskodtak, a résztevők pedig ennek megfelelően ropták a táncot! A bál bevételét
az idei edzőtáborra és a korosztályos Európa-bajnokságra fordítják a szervezők.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
minden kedves felajánlónknak, akik adományukkal, részvételükkel hozzájárultak a
bál sikeres lebonyolításához.
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Venus hónap miatt, se dió, se mogyoró!
Azt hiszem, lassan jóshoz kell fordulnunk, hogy megtudjuk, milyen lesz a
következő évi időjárás, mert még annyira sem lehet tervezni, mint eddig.
A téli mínusz húsz fokok nem csak a hó
alá vetett borsót és más évelőt tizedelték
meg, hanem a díszkertek, parkok cserjéit, örökzöldjeit is lefagyasztották. 20
éves növényeim fagytak ki!
Persze természetanyánknak ez nem volt
elég, ránk küldött egy olyan szeszélyes
és hideg áprilist, hogy a gyümölcsfáinkat, azok virágait, a leendő terméseinket
a fagy szinte letarolta.
A sárgabarackot (kajszi), főleg a korai
fajtákat, felénk 80%-ban levitte. Ha
ebben a 16. hétben tényleg mínusz 1-2
fok lesz, akkor a maradékot is elviszi. A
vilmoskörte virágainak szintén annyi, a
szilva is siralmas. Néhány helyen a korai
cseresznye és meggy hajtásvégei is feketednek a fagyástól. Talán erre, a délebbi
országrészben a birsalmák megússzák és
azok a gyümölcsfák, amelyek védettebb
sávban helyezkedtek el.
Amit Én még nem láttam eddig, ekkora
fagykárt a diófákon. Vannak a faluban
olyan fák, amelyeken 100%-os a kár.
Igen lehangoló. Hát még a téli dióbél
árak milyen lehangolóak lesznek majd!
Többen kérdezik, mit kell, mit lehet
tenni? Nem sok mindent. Azok a gyümölcsfák, egyes fajták, amelyek vontatottan virágoznak, talán képesek lesznek
egy-egy új virág képzésére és az várhatóan terméssé alakulhat majd, de ha
maradnak a hidegek, semmi esély, akár a
kései virágzásúakat is veszély fenyegeti.
Ez vonatkozik a dióra is.
Azok jártak jobban, akiknek nem a korán fakadó fajta van a kertjében, így
reménykedhetnek.
Függetlenül attól, hogy nincs virág és
nem lesz termés, a fákat kell kezelni,
permetezni, ahol fiatal a telepítés, ott
öntözni, mert kell a kondíció, a megfelelő egészségi állapot, hiszen jövőre szerencsésebbek lehetünk. Azok, akik ennek ellenére diót szeretnének telepíteni
és faiskolában vásárolnak, jelenleg a
forgalomban lévő fajták virágzása májusban zajlik. Jó az öntermékenyülésre
való hajlamuk és erre felénk igen jók a
feltételek a termesztésre. Mint ismeretes
a dió természetes előfordulása a folyók
felső folyásának árterében van. Jellegze-

tes folyókísérő, vagy, ahogy felénk
mondják a lába (gyökere) a vízbe lógó
növény. Fény igényes, és az évi víz
igénye 800-1000 mm. A talaj felső 50
cm-én szereti a humuszt, jó termőréteget. Lefordítva a faddi viszonyokra, a
kifejezetten homokos, sovány dombon,
ahol mélyen van a talajvíz, nem fog
szeretni, főleg a túlzott nyári hőségnek
kitett helyeket nem kedveli. Itt sínylődik, ágai elvékonyodnak. Csenevész,
termést egyáltalán nem hozó fákat kapunk. Egyébként a diót hosszú ideig
magról szaporították. Hátránya a késői
termőre fordulás és nem mindig „ütöttek” az anyjukra, vagyis nem örökölték a
jó tulajdonságokat, ezért manapság mindenképpen az oltvány telepítését javaslom, földlabdás vásárlás mellett!
Pl.: Alsószentiváni 117, bőtermő diófajta. Milotai 10, kiemelkedő a termőképessége. Tiszacsécsi 83, bőtermő diófajta. Ha szabadgyökerű fát veszünk, akkor
csak biztos helyről, árban, kb. 3-5500.Ft/db. Eredés nehézkes, terméshozás
késői!
Ha földlabdásan vásárolnak, akkor mérettől és kortól függően 7-és 330 ezerFt/db árban lehet vásárolni. Igen, vannak
árak, de egy 14/16 méretű fa a következő évben már akár terem, hiszen minimum 5 éves, és 2-3 méter magas is
megvan, stabil törzse és koronája van,
kifejlett gyökérrel rendelkezik. 15-16
ezer Ft /db, nagy földlabdával.
Ami fontos a dió életében!
10-12 év kell, amíg a fa teljes pompáját
eléri. A hajtásnövekedést tekintve két
szakaszt különítünk el. A tavaszit, csak
rövid hajtások képződnek. Ezek végén
találjuk meg a rügyeket (végálló rügyek).
A második szakaszt nyáron figyelhetjük
meg, ekkor hosszabb hajtások képződnek. A diófa koronája természetes körülmények mellett el fog sűrűsödni (kupolásodik), a terméseket a felkopaszodott ágak végén hozza.
A mélynyugalmi időszaka viszonylag
rövid. Január elején befejeződik!
A dió fő betegsége a gnomóniás és
xantomónászos gombás betegség. Csapadékos években a leveleken járványszerűen terjed. A leveleken 5 mm nagyságú kerek foltok, sötét szegéllyel jelennek meg. Majd ezek a foltok megna-

gyobbodnak, és végül elszárad a levél,
levélnyél.
Ezt május-júniusban figyelhetjük meg.
Július-augusztusban lehullik a levél.
Szeptemberben a zöld dión feketés barna
foltok jelennek meg. A gomba akár a
magbélig eljuthat és lepotyog a dió még
a beérés előtt.
Megelőzés, védekezés!! Amennyiben
fertőzött a növény, a leveleket, lepotyogott terméseket, terméshéjakat időben
össze kell takarítani, elégetni (szeptember-október-december)!
Amennyiben
több éve ismétlődik a fertőzés, akkor
csak a vegyi védekezés segíthet.
A kihajtástól kezdve 10-14 naponként,
ha csapadékosabb az idő, sűrűbben permetezzünk gombaölő szerrel (áprilismájus-június közepéig)!
Gnomóniás betegségre: Pl.: Kocide
2000, Astra Rézoxiklorid, Funguran-OH
WP
Tarka dió-levéltetű: Csak akkor kell
védekezni (főleg a nagyobb telepítésekben), ha nagyon elszaporodik, kihajtás
közben és után 2-3 alkalommal, kéthetes
kihagyásokkal. Sajnos engedélyezett
szer jelenleg nincs forgalomban.
Amennyiben nagymértékű a károsítás, a
héjas gyümölcsűekben engedélyezett
szerekkel lehet védekezni. Pl.: Rogor L 40EC, Danadim 40EC.
Xantomónászos betegség: A réztartalmúak a leghatásosabbak ellene. Virágzás
előtt és után javasolt. Ha csapadékos az
időjárás, eső után meg kell ismételni!
Pl.: Vitra rézhidroxid, Kocide 2000,
Astra Rézoxiklorid, Funguran- OH
50WP.
A fagykárok ellenére is kitartó, sikeres
kertészkedést kívánok április hónapjából.
Egyébként, ha már ilyen szeszélyesen
jött, nézzük meg, mit is jelent ez a hónap.
Az április ősi magyar nevén a Szelek
hava. A hónapot Mars kedveséről, Venusról nevezték el. Venust ugyanis
Aperirének is hívták. A név a latin
aperire szóból származik – ez utalás az
ekkor kinyíló természetre. A nyelvújítók
szerint az április: nyilonos.
A népi kalendárium szerint Szent
György hava. Szép! Csak fagyos!
Benis Brigitta
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REJTVÉNY - Beküldési határidő: május 15.

TÁJÉKOZTATÓ

Zaj
Az autó biztonsági berendezése
Becézett női név (október 15.)
Vad
Játékszer
Kis földdarab
Fadd Duna melletti utcája
Az előző utca folytatása
A rétre kihajtott állat teszi
Télen hull
Virágából gyógytea főzhető
Autó típus
Lószerszám
A szerelem istennője
A megfejtés egy történelmi személyiség, akiről Faddon
középületet és közterületet neveztek el. Kérjük a rejtvényt
kivágni, és úgy beküldeni (behozni) a Művelődési Házba
(Fadd, Béke u. 1.)
A rejtvényt Ádám Imréné készítette, és a nyereményt is
Ő ajánlotta fel. Köszönjük!
A TEIT működésének eredményei
- Egyik legnagyobb jelentőségű eredmény, hogy az
elhasznált nukleáris üzemanyag sorsával kapcsolatban kényszerpályára került atomerőmű a TEIT-tel
közös erőfeszítésben egy részletesen kidolgozott
tájékoztatási stratégia végrehajtása után 1994. nyarán a 13 önkormányzat és az erőmű megállapodásra
jutott egy újabb nukleáris létesítmény, a KKÁT
létesítése ügyében. A célirányos megállapodás csaknem másfél éves intenzív egyeztető munka eredménye volt, amelyben megfogalmazódtak az információs kötelezettségek, a lakosságot megnyugtató
garancia feltételek és a TEIT helyszíni ellenőrzésének biztosítása. Ez példaértékű az erőmű körzetében,
de országosan is.
- Ezen közös munka alapján került benyújtásra egy
pályázat az "Ipar a Környezetért" Alapítvány 1994.
évi díjára, amelyen aranyérmet nyert. Az indoklás
kiemelte, hogy 13 település és egy ipari nagyüzem
közösen példamutatót alkotott a pszichológiai környezetszennyezés felszámolásában.
- Ez az együttműködési forma annyira sikeresnek
bizonyult, hogy mintájára hasonló szervezetek alakultak a közelmúltban. A kis- és közepes aktivitású
szilárd radioaktív hulladék végső elhelyezése szintén
neuralgikus pontja az atomenergetikának, ugyanúgy,
mint az erőmű leszerelése utáni nagy aktivitású
hulladék eltemetése. Mindkét problémakör a lakosság érdeklődésének középpontjában áll. A felmerülő
félelmeket, bizonytalanságokat csak a TEIT - PA Rt.
együttműködéshez hasonlóan lehet kezelni. Így
alakult meg a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató
Társulás (TETT) Tolna megyében őt, a határos
Baranya megyében egy település önkormányzataiból. A nagy aktivitású hulladékok egyik lehetséges
tároló helyének környezetében hat Baranya megyei
település részvételével alakult meg a NyugatMecseki Társadalmi Információs Társulás (NYTIT).
Forrás: www.teit.hu
•
Minden érintett önkormányzathoz kihelye-
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A TEIT információs tevékenysége
Az információs munka főbb momentumai a következők:
- A TEIT önkormányzatok lehetővé teszik a személyes találkozásokat, lakossági fórumok keretében,
amelyhez időt, helyet, megfelelő hírverést biztosítanak. Elősegíti és megszervezi az erőmű látogatását
személyes élményszerzés céljából a különböző
szervezeteknek (iskoláknak, kluboknak, nagyobb
cégeknek, intézményeknek stb.).
- A TEIT szervezeti felépítéséből következik, hogy a
lakosság körében felmerülő félelmek, kételyek itt
bukkannak fel először. A társulástól az erőmű felé
továbbított információk így az erőmű tájékoztatási
munkáját segítik. Információs kapcsolatunk tehát
kétirányú.
-A TEIT teszi lehetővé, hogy az erőmű megjelenhessen az önkormányzati tulajdonú regionális és helyi
sajtóban, a helyi rádiókban, televíziókban és egyéb
kiadványaikban.
-A TEIT rendszeresen ad ki lakossági tájékoztató
anyagokat, amelyeket minden háztartásba eljuttatnak
és azon a TEIT működéséről és egy adott időszak
fontosabb eseményeiről adnak számot.
Forrás: www.teit.hu

FADDI HÍREK

2012.MÁJUS
BEA KOZMETIKA
Szeretettel várok minden érdeklődő régi és új
vendéget felújított üzletembe!
-kozmetikai kezelések
-tartós szempilla- és szemöldök festés
-szőrtelenítés

-Új szolgáltatás:
Alpha 2010 SPA gyógyhatású testkezelő
berendezés

Fadd, Rákóczi u. 79.
Tel.: 30/273-91-60
74/447-869

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 Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18861130-1-17

Fadd Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18857467-1-17
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
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