
Szilveszteri BÁL 
december 31-én (szerdán) 20 órától Faddon a Művelődési Házban!

Zene: ZÁVODI MUSIC BAND
Batyus bál! DE! szerény büfé is lesz! Ha valaki véletlenül 

nem hoz innivalót, annak sem kell kiszáradástól tartania...
Belépődíj: 2 500 Ft/fő

Asztalfoglalás december 23-ig! Jegyek CSAK elővételben válthatók!

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2014. december

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves családját a Boróka Ének és Néptánc Egyesület

ADVENTI MŰSORÁRA,
melyet 2014. december 7-én (vasárnap) 

16 órakor tartunk a faddi Művelődési Házban.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Ady Endre

Karácsony –  
Harang csendül...

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
…
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

Áldott, békés karácsonyt és  

eredményekben gazdag,  

boldog új esztendőt kívánunk

településünk minden lakójának!

Fadd Nagyközség Önkormányzata

Felajánlásokat – amit a Boróka  

fellépései finanszírozására fordíthat,

köszönettel elfogadnak!

Karácsonyi játszó
december 20-án (szombaton) 13 órától–15 óráig a Művelődési Házban!
Szeretettel várunk mindenkit!
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Tisztelt Faddiak, barátok, ismerősök!
Ezúton szeretnék köszönetet nyilváníta-
ni az elmúlt négy évben, illetve az ok-
tóberi helyhatósági választáson Önöktől 
kapott bizalomnak, támogatásnak.

Bízom abban, hogy az elkövetkező 5 
évben is hasonló fejlődést produkál te-
lepülésünk, mint azt az elmúlt időszak-
ban tette. Kívánok ehhez mindenkinek 
jó erőt és egészséget!
Advent és Karácsonyhoz közeledvén 
néhány gondolat, „egyszerű” ajándék 
ötlet:

„ Az ellenségednek, megbocsájtás.
Az ellenfelednek, tolerancia.

A barátodnak, a szíved.
Egy vásárlónak, szolgálat.

Mindenkinek, emberszeretet.
Minden gyereknek, jó példa.

Önmagadnak, tisztelet.”
(Oren Arnold)
 Antus Mihály Zsolt

Kedves Faddi Választópolgárok!
Köszönöm minden támogatómnak a 
12 évi bizalmat. Nagyon hálás vagyok 
a lehetőségért. Sokat kaptam tőle, első-
sorban, mint ember. Remélem az önök 
hasznára tudtam lenni.

Nem vagyok csalódott az eredmé-
nyem alakulása miatt, azt elfogadom!

Egy kiélezett „versenyben” soha nem 
kudarc az alulmaradás! Az  elvégzett 
munka számít a jobbításért, előrehala-
dásért. Erre volt lehetőségem.

Van még bennem bőven lokálpatrio-
tizmus, kreativitás, hit!

Utat talál magának, ami legalább 
ilyen termékeny és hasznos lesz majd.

Kérem Önöket a jövőre nézve, hogy 
azzal, ha nem mennek el szavazni, sem-
mit nem érnek el, csak azt, hogy gyer-
mekeiknek a passzív hozzáállás mintá-
ját tanítják és nem érdekli majd Őket a 
településünk sorsa, elhitetik velük, hogy 
nincs értelme. Fel kell ismerni végre, 
nem az a jó, ha kevesen szavaznak, ha-
nem az, ha mindenki kötelességének 
érzi és hiszi, hogy tehet azért a települé-
sért, ahol él. Mindig lehet változtatni, de 
azt összefogva, józan paraszti eszünket 
használva, a véleményünket képviselve 
tehetjük. Ilyen a szavazatunk leadása is 
arra, aki hiteles, tesz valamit, akar tenni 
és széles réteget tud képviselni!

Nem szabad közömbösnek, hitevesz-
tettnek lenni, az nem visz előre!

Kívánok sok sikert a képviselőtestü-
letnek, józan gondolkodást, bölcs és kö-
vetkezetes településirányítást.
A Jó Isten áldása legyen munkájukon!
 Tisztelettel: Benis Brigitta

Kedves Faddiak!
Ezúton szeretném megköszönni 
Önöknek, hogy az októberi helyható-
sági választásokon megtiszteltek bizal-
mukkal, és mint legfiatalabb képvise-
lőt bejuttattak a testületbe.

A bíztató szavak, amelyeket ezt kö-
vetően kaptam Önöktől elég erővel és 
lelkesedéssel ruháztak fel ahhoz, hogy 
az elkövetkezendő öt évben minden 
erőmmel a falu boldogulásán dolgoz-
zak. Emellett természetesen köszönöm 
az őszinte, szembe mondott kritikákat 
is, hiszen koromnál fogva ezekre még 
rászolgálok, azonban biztos vagyok 
benne, hogy idővel a tetteim fognak 
választ adni a kétkedésekre. Nem ígér-
hetek mást, mint hogy munkámat 
lelkiismeretesen és körültekintően fo-
gom végezni, és ezúton kérem Önöket, 
hogy problémáikkal bátran fordulja-
nak hozzám, hogy a falu vezetésével 
és Önökkel együttműködve megoldást 
találhassunk rájuk.
 Tisztelettel: Bényi Dávid

Tisztelt Faddi Lakosok!
Helyi lapunk hasábjain szeretném 
megköszönni szavazataikat, immár 
hivatalosan is az Önök megválasztott 
képviselőjeként. Büszke vagyok rá, 
hogy a harmadik ciklusomat kezdhe-
tem. Mint megválasztásom előtt ígér-
tem, igyekezni fogok ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben a legjobb dönté-
seket hozni, a legelőnyösebb pályáza-
tokra voksolni. Még egyszer szeretném 
elmondani, hogy bármikor és bármi-
lyen problémával forduljanak bizalom-
mal hozzám. Hiszen mint az Eskü szö-
vegében is szerepel, a legjobb tudásom 
szerint képviselem településünk lakos-
ságának érdekeit. Bízom benne, hogy 
az Önök segítségével, támogatásával 
pótolni tudjuk Fadd hiányosságait, és 
teljesebbé, élhetőbbé tudjuk tenni la-
kóhelyünket.

E néhány mondat után szeretnék 
minden Faddi lakosnak jó erőt és egész-
séget kívánni, a szebb jövő reményében.
Tisztelettel és köszönettel:
 Gerendai Ferenc képviselő

Tisztelt Faddi Szavazók!
Köszönöm mindazoknak a bizalmát, 
kik rám tették voksukat az önkor-
mányzati választáson! Bár nem kerül-
tem be a testületbe, szép eredményt 
értünk el. Munkásságomat továbbra is 
folytatom a Jobbik faddi ifjúsági tago-
zatában, hogy szebb hellyé tegyük már 
nem is oly kis falunkat. Találkozunk a 
következő választáson! Adjon az isten 
szebb jövőt!
  Schmelcz Lajos

Tisztelt Faddi Választók!
Köszönöm a bizalmat, mellyel ki-
tüntettek és képviselővé választottak. 
A ciklus ideje alatt igyekszem szorga-
lommal, lelkiismeretes munkával köz-
ségünk boldogulását szolgálni.

Úgy vélem, képviselő társaimmal jó 
munkaközösséget alkotunk, így feles-
leges belső viták nem akadályozzák az 
eredményes munkát és kitűzött cél-
jainkat megvalósíthatjuk.
 Tisztelettel: Dr. Tóth Tamás

Tisztelt polgárok!
Hálásan köszönöm, hogy az önkor-
mányzati választásokon a szavazatok 
28%-át többek közt rám adták le.

Bár nem sikerült 302 szavazattal 
bekerülnöm a testületbe, a közösségi 
munkámat a továbbiakban is folytatni 
szeretném. A jövőben is lesznek meg-
emlékezések, márciusban kokárdaosz-
tás, nemzetépítő előadások, adomány-
osztások, de véradást is szeretnék 
szervezni a Jobbik IT többi faddi tag-
jával. Célom, hogy bebizonyítsam a 
nemzeti ellenzéknek kiemelkedő sze-
repe lesz a jövőben is Faddon, és a 
nemzeti identitás erősítése mellett a 
szociális kérdésekben is komoly válto-
zásokat kell kikövetelnünk. Számítok 
Önökre, Önök is számíthatnak rám!
 Üdvözlettel:
 Váradi Péter
 a Jobbik Ifjúsági Tagozatának
 helyi/megyei elnöke
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2014. október 24-én tartotta meg ala-
kuló ülését Fadd Nagyközség Önkor-
mányzatának képviselőtestülete.
Az alakuló ülést dr. Tóth Tamás korel-
nök nyitotta meg, köszöntötte az érdek-
lődőket, és – képviselőtársai nevében 
is – megköszönte a választók bizalmát.

Utána Bedekovityné Pál Magdolna, a 
Helyi Választási Bizottság elnöke ismer-
tette a 2014. október 12-i önkormány-
zati választás eredményét. (A jelöltekre 
leadott szavazatok számát a Faddi Hí-
rek októberi számában már közöltük.)

Településünkön 1184 fő élt választói 
jogával, így 34,85%-os volt a részvételi 
arány. A választás napján minden rend-
ben zajlott, a Helyi Választási Bizottság-
hoz semmiféle bejelentés nem érkezett.

Kákonyi József független jelölt 2014. 
október 15-én a Fadd Helyi Választási 
Bizottsághoz kifogást terjesztett elő. 

A  kifogás szerint a Helyi Választá-
si Iroda vezetője jogsértést követett el, 
amikor megtagadta a Helyi Választási 
Bizottság egyéni listás választás ered-
ményét megállapító határozatának ki-
adását. Továbbá kérte, hogy a Helyi 
Választási Iroda vezetőjét tiltsa el a jog-
sértéstől, és kötelezze a Helyi Választási 
Bizottság egyéni listás választás ered-
ményét megállapító határozatának ki-
adására.

 Beadványozó előadta, hogy 2014. 
október 14-én Fadd Nagyközség Pol-
gármesteri Hivatalában személyesen 
kérte a Helyi Választási Bizottság egyé-
ni listás választás eredményét meg-
állapító határozatának kiadását, azt 
azonban nem adták át részére, továbbá 
hivatkozott a választási eljárás nyilvá-
nossága elvének megsértésére. A  Ve. 
202.§.(4) bekezdése szerint a jegyző-

könyv egy-egy másolati példányát az 
illetékes választási bizottság elnöke – 
kérésükre – átadja a választási bizottság 
megbízott tagjainak. Tekintettel arra, 
hogy a képviselőjelölt a Helyi Választási 
Bizottságba nem bízott meg (delegált) 
senkit, ezért a Helyi Választási Bizott-
ság másolatot nem adhatott ki, ezért 
a kifogása elutasításra került. Kákonyi 
József 2014. október 15-én fellebbezést 
nyújtott be, melyben a HVB eredményt 
megállapító döntését kifogásolta. A Tol-
na Megyei Területi Választási Bizottság 
47/2014.(X.17.) TVB határozatában el-
utasította a fellebbezést.

A polgármesternek és a képviselők-
nek a megbízó levelét a választási eljá-
rásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
206.§-a szerint a választás eredményé-
nek jogerőssé válását követő három na-
pon belül, azaz 2014. október 22-én Be-
dekovityné Pál Magdolna átadta.

A testületi ülés további részében a 
polgármester és a képviselők letették az 
esküt. A képviselők egyebek mellett
•	 megállapították a polgármester il-

letményét és költségtérítését,
•	 módosították az önkormányzat 

SZMSZ-ét,
•	 megválasztották az alpolgármestert 

és az állandó bizottság tagjait.
Az alpolgármester Bényi Dávid lett. 

A  Pénzügyi és Jogi Bizottság tagja – a 
polgármester és az alpolgármester ki-
vételével – valamennyi képviselő, két 
külsős tagja pedig Kőrösi László és 
Márkus Marietta. A  bizottság elnöké-
nek Gerendai Ferencet választotta a 
képviselőtestület.

(A képviselő testületi jegyzőkönyvek 
a könyvtárban mindenki számára hoz-
záférhetőek.)

Kedves Faddiak!
Köszönöm a rám leadott szavazataikat, bizalmuk meg-
tisztelő. Megerősített abban a hitemben, hogy az eltelt 
időszakban jó úton jártunk. Az eskütétel után képvise-
lőtársaimmal nekifogtunk a munkának. Folytatjuk fa-
lunk fejlesztését, szépítését. Feladat akad még bőven, 
de Önökkel összefogva nincs olyan akadály, melyet le ne 
tudnánk küzdeni. „A leghosszabb út is az első lépéssel 

kezdődik” – mondta egy kínai bölcs. Mi most megtettük 
az első lépéseket egy öt évig tartó, hosszú úton. Ehhez 
kívánok mindannyiunknak sok erőt, jó egészséget és ki-
tartást.

 Tisztelettel: Fülöp János polgármester
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„Várván vártam az Urat, és Ő lehajolt 
hozzám, meghallotta kiáltásomat.” 
(Zsolt 40,2)
Az ember élete tele van várakozással: min-
dig vár valamit vagy valakit.

Egy várakozással teli időszak áll előt-
tünk: várjuk az év egyik legszebb ünnepét 
a karácsonyt; várjuk az ajándékokat, az ün-
nepi ételeket, várjuk a meghitt családi ün-
neplést és a találkozásokat a szeretteinkkel. 
Jó erre gondolni, érdemes erre várni.

Dávid az Urat várta, mert életében újra 
és újra elkövetkezett egy olyan nehéz idő-
szak, amikor szembesülnie kellett azzal, 
hogy ő egyedül nem képes megoldani a 
problémáit. Ilyenkor még erősebben várta 
az Urat; azt az Urat, aki nem sietett, de nem 
is késett sosem.

Dávid tudta jól, hogy Kit vár; a hatal-
mas, a mindenható Istent, az igazságos 
Istent, aki nem akarja a bűnös halálát, ha-
nem azt, hogy megtérjen és éljen.

Dávid nem csüggedt el, nem fáradt bele 
a várakozásba, mert kitartóan, bizakodva 
gondolt az Úrral való találkozásra. Ezért 
nem roskadt magába, és nem lett depresz-
sziós. Épp ellenkezőleg: kiáltott az Úrhoz, 
kereste Őt.

Az Úr erre a bizalommal teljes, hűséges 
várakozásra válaszolt, amit így fogalmaz 
meg Dávid: „Ő lehajolt hozzám”. A menny-
ben lakó Isten lehajolt a földön élő teremt-
ményéhez, Dávidhoz.

Az Úr pedig Jézus Krisztus születésé-
ben odahajolt minden emberhez, hogy 
mindenkinek meghallgassa a kiáltását, és 

mindenkihez elhozza a valódi biztonságot, 
az igazi békességet, és a tiszta szeretetet, 
ami után annyira vágyódunk mi emberek.

Ádventben Istennek ezt az emberhez való 
lehajlását várjuk, ennek az első karácsonyi 
találkozásnak a megünneplésére készülünk.

Ádventi alkalmainkon szeretnénk 
együtt várni az Urat, együtt megerősödni 
a hűséges és kitartó várakozásban.

Heti alkalmaink:
Hétfő 16.00 Imaóra
Kedd 17.00 Bibliakör
Csütörtök 16.30 Bibliaóra
Vasárnap 10.00 Istentisztelet
Mindekit szeretettel várunk!

 Csomós Balázs
 református lelkipásztor

Nevelőszülői továbbképzés Faddon
2014. október 15-én a faddi Művelődési Ház klubterme adott ott-
hont a Tolna és környékén (Tolna, Mözs, Fadd, Gerjen) élő nevelő-
szülők kötelező továbbképzésének. A viharos időjárás ellenére a 
meghívott 30-ból mintegy 25 fő vett részt programunkon.

A nevelőszülők saját otthonukban vállalkoznak állami gondos-
kodásban élő gyermekek ellátására, gondozására. A  megyében 
jellemzően Tolnán és Mözsön kimagaslóan sok nevelőcsalád te-
vékenykedik.

A jogszabályi előírásnak megfelelően az állami gondoskodás-
ban élő gyermekeket befogadó szülőknek évente két alkalommal 
kell továbbképzésen részt venniük, amit a Tolna Megyei Gyermek-
védelmi Igazgatóság Nevelőszülői Hálózata tart számukra. A kép-
zés témájának megválasztásánál elsődleges szempont az, hogy 
milyen témák, esetleges problémák foglalkoztatják a nevelőszü-
lőket, illetve az aktuális jogszabályi változások, újdonságok kerül-
nek ismertetésre.

Ennek megfelelően zajlott az októberi továbbképzésünk. Meg-
hívott előadónk Tóth Annamária védőnő volt, aki a védőoltások-
ról, gyerekbetegségekről, a gyakran előforduló tetűfertőzöttség-
ről, kezelés módjairól beszélt. A hallgatóság nagyon hasznosnak 
tartotta a tájékoztatást, rengeteg kérdés elhangzott, a védőnő 
türelmesen, megnyugtatóan válaszolt ezekre. Köszönjük Anna-
máriának a tanácsokat, a tájékoztatást, a jövőbeni együttműkö-
désben is bízva!

Továbbképzésünk második részében munkaügyi kérdésekkel 
foglalkoztunk.

2014. január 1-től foglalkoztatási jogviszonyban végzik a neve-
lőszülők a tevékenységüket. Az  új szabályozás rengeteg változást 
eredményezett (pl. szabadság, táppénz, helyettesítés, nyugdíj), ezek 
átbeszélését, a problémás pontok körüljárását fontosnak tartottuk.

A program zárásaként a gyermekvédelmi gyámok munkájáról 
beszéltünk, ami szintén új, hiszen eddig a nevelőszülők látták el a 
náluk élő gyermekek gyámságával kapcsolatos feladatokat.

Köszönjük a Művelődési Ház vezetőjének és dolgozóinak azt, 
hogy programunkat támogatták, helyet kaptunk a képzéshez, a ter-

met előkészítették számunkra! (Aki kért, az Bényiné Marikától finom 
kávét is kapott!)

Úgy gondolom, továbbképzésünk sikeres volt, reméljük, hogy 
nevelőszülőink a nap során elhangzottakat hasznosítani tudják te-
vékenységük során.

Munkájukért hálásak vagyunk, hiszen aki gyermeket vesz ma-
gához, az a nap 24 órájában, saját otthonában egy (sokszor több) 
életért vállal felelősséget, ami az egyik legnehezebb, ugyanakkor 
legszebb feladat is!

Köszönetként néhány szép sor Sütő Andrástól:
„E földi vándorúton ama bizonyos hamuba sült pogácsa a család.
Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek.
Aki nélküle indul, nagyobb veszedelmek közé kerül,
Sebezhetőbb minden tekintetben.
Némelykor épp legutolsó menedék…
A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok:
Az együvé tartozás tudata.”
 (Sütő András: A megtartó család dicsérete)
Akit érdekel, a nevelőszülőségről bővebb információt kaphat a 

74/510-707 vagy a 30/929-9457 telefonszámon.
 Antusné Kiss Csilla Gyermekvédelmi Igazgatóság munkatársa

FELHÍVÁS 
A faddi Római Katolikus Plébánia Caritas Csoportja fel-

kéri Önt Karácsonyi adakozásra a faddi szűkölködő csa-

ládok javára! Adományaikat a templomban december 

12-én és 13-án 15–17 óráig, illetve 14-én a Szentmise 

előtt gyűjtjük. Várunk tartós élelmiszert, pénzadományt, 

tiszta ruhaneműt, gyermekek számára eszközöket, játé-

kokat, stb.
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Karácsony közeledvén…
Az ősz visszafordíthatatlanul érezte-
ti ittlétét. Nyugdíjasainknál is lelassul 
ilyenkor az élet. No, nem áll meg, csak 
a hangsúly az ünnepek előkészületeire 
összpontosul. Már javában készülünk 
a karácsony megünneplésére, szerete-
tünk egymás közti átadására.
Nyugdíjas szövetségünk a karácsonyi 
ünnepségét 2014. december 20-án 
(szombaton) délután 3 órakor tartja a 
Művelődési Házban.
Ezúton szeretnénk minden kedves tag-
társunkat sok szeretettel meghívni, és 
megvendégelni ezen a meghitt, csalá-
dias ünnepségen!
Örömmel írjuk le, hogy ez évben Schiff-
ler Györgyné Maca néni kapta az „Aki-
re büszkék vagyunk” kitüntetést. Méltó 
személy erre a kitüntetésre! Maca néni-
nek az egyik legfontosabb dolog, hogy 
az általa vezetett csapatnál minden a 

legnagyobb rendben történjék. Kívá-
nunk neki a jövőben is jó egészséget, 
és még sokáig törődhessen községünk 
idős embereivel! Köszönjük szépen a 
munkáját.

Másik említésre méltó dolog is tör-
tént a csoportunkban. Mint azt már 
tavasszal írtuk, a megyei szavalóverse-

nyen két versmondónk, Bihari István-
né és Horváth Istvánné is dobogós he-
lyezést ért el. Mindketten bekerültek az 
Országos Vers és Prózamondó gálamű-
sorba, melyet november 13-án tartottak 
Budapesten. Mindkettőjük szereplése 
figyelemre méltó. Nagy taps és elisme-
rés volt a jutalom. Bizony, nem kellett 
szégyenkezniük. Ezzel a szerepléssel is 
emelték Fadd jó hírnevét.

Értesítjük a tagságot, hogy a fogadó-
óránk november 19-től a téli időszak-
ban szünetel. Ha valakinek kérdése, 
problémája merülne fel ez idő alatt, a 
vezetőség bármely tagját megkeresheti 
intézkedés céljából. Megértésüket kö-
szönjük.

Karácsonyhoz közeledvén kívánunk 
községünk minden lakójának Istentől 
megáldott békés, boldog Karácsonyt!

 Vezetőség

A szívklub életéből
Életünk az őszi és téli időszaknak megfelelően lassabban csörge-
dezik. A gyógytorna természetesen továbbra is változatlan inten-
zitással folyik. Ebben az időszakban még fontosabb az egész test-
re kiterjedő átmozgatás, hiszen az időjárás és a korai sötétedés 
miatt sokkal kevesebb lehetőség van egyéb mozgással kapcso-
latos programokra. Azért, hogy több időt tudjunk együtt tölteni, 
úgy határoztunk, hogy torna után – egészen karácsonyig – kéz-
műves foglalkozást tartunk. Szerencsére új elnökünk, Edit is na-
gyon kreatív ember és fantasztikusan szép, viszonylag könnyen 
elkészíthető tárgyakat talált számunkra az interneten. Természe-
tesen először Ő maga készítette el otthon a mintadarabokat és 
bizony leesett az állunk, amikor megláttuk a kész termékeket. Volt 
ott színes és feketefehér pipere doboz, ékszertartó, desszertes 
kosár és mindez újságokból, vagyis színes reklámújságokból és 
hagyományos napi újságokból. Az alaptechnika: újságcsíkok fel-
csavarása vagy összefonása megspékelve némi papírragasztóval 
és esetenként – egyéni ízlésnek megfelelően – befestve. Már két 
ilyen foglalkozás volt és mindegyik remek hangulatban telt.

Az ORSZÁGOS ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK rendezvénysorozatán 
belül az egészséges életmód témában igazi testhezálló előadásra 
vállalkoztunk. 

Meghívtuk Palcsó Gábort, a SOLIÓ Kft. tulajdonosát, hogy 
meséljen nekünk a hidegen sajtolt olajak előnyeiről, a különbö-
ző olajfajták élettani hatásairól. Elmondta, mely gyümölcsök és 
egyéb növények azok, amelyek magjából, csírájából készítenek 
olajakat. Bizony nagyon széles a paletta! Mivel mindenkit érde-
kelt, beavatott bennünket a beszerzés, előkészítés, valamint a 
gyártás folyamataiba is. Bizony nehezen tudtuk elképzelni, hogy 
például milyen mennyiségű apró szőlő-, vagy meggymagra van 
szükség ahhoz, hogy két deciliter hidegen sajtolt olajat kapjanak. 
Azt is részletesen ismertette, hogy a különböző olajfajták milyen 

betegségekre, milyen szervek-
re vannak jó hatással, esetleg 
immunerősítő tulajdonsággal 
bírnak, mely olajok használatát 
javasolja külsőleg. Hallottunk to-
vábbá a homoktövis velő jó tu-
lajdonságairól és érintőlegesen 
beszélt a szintén általuk gyár-
tott, számtalan növényből készí-
tett paleo lisztekről. Egy olajjal, 
mégpedig a lenmag olajjal kie-
melten foglalkozott Gábor, mert 
összetett jótékony hatása miatt 

ajánlatos lenne mindenkinek fogyasztania.
Szó volt külföldi orvosi tapasztalatokról, csodás gyógyulások-

ról és hálás gyógyult betegekről. Gábor elmondta, hogy Ő és a 
családja nemcsak árulja, beszél róla, de rendszeresen használják is 
a termékeiket. Meglepetésként, Erzsikével készítettek nekünk so-
vány túróból, lenmag olajjal kevert körözöttet, amihez saját süté-
sű teljes kiőrlésű egészséges kenyeret szervíroztak. Nagyon ízlett 
mindenkinek, és aki csak tehette, repetázott belőle. Leöblítendő a 
finom falatokat, homoktövis velőből hígítással készült üdítőt kap-
tunk. Hát... érdekes íze volt, de ennek ellenére ez is elfogyott.

Nagyon-nagyon érdekes, sok fontos és hasznos tudnivalókban 
gazdag este volt! Aki kedvet kapott valamelyik olaj kipróbálásá-
hoz, az ott meg is vehette és bizony vásárlóban nem volt hiány.

November végén lesz még egy előadásunk. Háziorvosunk, dr. 
Mosonyi Erzsébet a különböző vitaminokról fog előadást tartani. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, hiszen minden ilyen prog-
ramunk nyitott, tehát bárki látogathatja.

 Laczkóné Volent Anikó alelnök
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KÖN YV TÁ R

Monumentális, hiánypótló könyvsorozat hasonmás kiadása kerül 
32 Tolna megyei középiskolai, valamint egyetemi- és közkönyvtárba

Az első világháborús centenáriumi 
emlékprogram keretében, a tárgysze-
rű történelmi emlékezet erősítésének 
céljából, Magyarország Kormánya az 
„Osztrák-Magyar Monarchia írásban 
és képekben” című 21 kötetes könyvso-
rozat hasonmás kiadását adományozza 
hazai és határon túli középiskolai, egye-
temi- és közkönyvtár részére, mindösz-
szesen 2100 példányban. A  sorozatok 
könyvtárakba történő eljuttatásáért a 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) 
felel. A  KELLO november hónapban 
valamennyi érintett intézménybe, így 
Tolna megyébe is kiszállítja a díszes kö-
tésű és különleges könyveket. Ezáltal a 
megyében található 14 középiskolai és 
egyetemi könyvtár, valamint 18 köz-
könyvtár gyarapíthatja állományát a 
történelmi sorozattal.
A Kormány által meghirdetett emlék-
programok az első világháború kitörése 
és lezárása (1914–1920) következmé-
nyeinek felidézésére szolgálnak. Az első 
világháború ismerete nélkül nem ért-
hető meg sem a XX. századi magyar, 
sem a világtörténelem. Azonban az első 
világháború nem érthető meg az Oszt-
rák-Magyar Monarchia ismerete nélkül. 
Éppen ezért az „Osztrák-Magyar Mo-
narchia írásban és képekben” című mo-

numentális könyvsorozat a mai napig 
hiánypótló mű, hiszen a Monarchiáról 
kevés a tárgyszerű ismeret. A mű nap-
jainkban is felbecsülhetetlen forrása a 
történészek, művészettörténészek és 
néprajzkutatók számára. Az  illusztrá-
ciók és rajzok a hétköznapi történelem 
hiteles lenyomataiként, tárgyszerű kor-
rajzként is értelmezhetők.
A 21 kötetes sorozatot a Magyar Kirá-
lyi Államnyomdában nyomtatták Buda-
pesten 1887–1901 között, a kötést Got-
termayer Nándor műhelyében végezték. 
Ezen sorozat hasonmását adta ki újra a 
Méry Ratio könyvkiadó 2013-ban. Méry 
Gábor, a Méry Ratio Kiadó vezetője el-
mondta, hogy kétéves munka vezetett 
el a kötetek megjelenéséhez. Az eredeti 
kötetek felkutatása egy évig tartott.
Az eredeti mű első kötete 1885-ben, 
utolsó kötete 1901-ban látott napvilá-
got, mely a korabeli legnagyobb ma-
gyar könyvkiadási vállalkozásnak bi-
zonyult. A  munka létrehozását Rudolf 
trónörökös kezdeményezte, aki fontos-
nak tartotta, hogy a soknemzetiségű 
és soknyelvű birodalomról egy átfo-
gó, mindenre kiterjedő mű készüljön, 
amely a tudományos értékű leírások 
mellett képekben is bemutatja a leg-
szebb és legérdekesebb tájakat. A  ma-

gyar szerkesztőbizottság elnöke Jókai 
Mór volt, a munkában a korszak ma-
gyar történetírásának és néprajztudo-
mányának jeles képviselői, (Marczali 
Henrik, Márki Sándor, Pulszky Ferenc, 
Mikszáth Kálmán) valamint a legjobb 
magyar festőművészek, grafikusok vet-
tek részt. A  Magyarországot bemutató 
kötetek mintegy 4500 illusztációját töb-
bek között Benczúr Gyula, Munkácsy 
Mihály, Zichy Mihály, Feszty Árpád, Li-
geti Antal, Melka Vince, Mednyánszky 
László, Dörre Tivadar, Roskovics Ignác, 
Vágó Pál, Keleti Gusztáv, Cserna Károly, 
Nádler Róbert, Rauscher Gyula, Háry 
Gyula készítették. A  Magyarországot 
ismertető kötetekbe a fametszeteket 
Morelli Gusztáv, a fametszés tanárának 
vezetése alatt működő intézetben készí-
tették Budapesten.

 Budapest, 2014. november 6.
 Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

Az „Osztrák-Magyar Monarchia 
írásban és képekben” című könyv-
sorozat hasonmás kiadása meg-
érkezett a faddi könyvtárba is. Eh-
hez hasonlóan ajándékba kaptuk a 
Nemzeti Könyvtár köteteit is.

Nemzeti Könyvtár
A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyűjti egysé-
ges sorozatba. A válogatás első szempontja az olvasmányosság, 
a második a sokszínűség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülé-
sünk erősítése.

A Nemzeti Könyvtár kötetei a tartalomhoz illő nemes kivi-
telben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász, Misztótfalusi Kis 
Miklós antikva betűiből szedve, a világhírű svéd Munken papír-
gyár Premium Cream papírján, kemény táblás kötetben készül-
nek. 

A Nemzeti Könyvtár olyan családi olvasmánytárt kínál, amely-
nek útirajzai nyomán képzeletben bejárhatjuk Magyarországot, 
amelyből megfőzhetjük legjobb ételeinket, e könyvek meséit 
felolvashatjuk gyermekeinknek, a rendkívüli személyiségeket fi-
gyelemmel kísérve kalandozhatunk a magyar múltban, átélhet-
jük történelmünk katartikus pillanatait, és újra gyönyörködhe-
tünk a vitathatatlan magyar irodalmi remekművek szépségében 
és erejében.

A Nemzeti Könyvtár felfelé nyitott sorozat, 24 kötetes hullá-
mokban jelenik meg hét rovattal. Mintegy száz kötet megjele-
nése várható.

A Nemzeti Könyvtár rovatai:

Magyar Írók
Magyar Hősök
Magyar Tájak
Magyar Mesék

Magyar Ízek
Magyar Ritkaságok
Magyar Ünnepek

Mindkét könyvsorozat kö-
tetei kölcsönözhetők.

A közel 22 ezer kötetes 
állományunkat folyamato-
san gyarapítjuk. Ha olyan 
könyvet keres a Kedves 
Olvasó, ami nálunk nem 
található, akkor az könyv-
tárközi kölcsönzéssel az 
ország bármely könyvtá-
rából beszerezhető. 
(A postaköltséget az olva-
só fizeti.)

A KÖNYVTÁR 

NYITVA TARTÁSA

hétfő:  10–18
kedd:  10–18
szerda:  10–18
csütörtök:  10–18
péntek:  10–18
szombat:  12–18
vasárnap:  16–18
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ÓVODA

Előadásra várva… Ki van a takaró alatt?

Őszi hírek a Kismanók új háza tájáról
Az október 4-i ünnepélyes átadást köve-
tően minden érdeklődő megcsodálhatta 
a Kismanók új otthonát.
Öröm volt hallgatni a sok elismerő, di-
csérő megjegyzést miközben a szülők, 
gyerekek, vendégek végigjárták az épü-
letet, ismerkedtek a minden igényt ki-
elégítő csoportszobákkal, a környezet-
tel. Nagy odafigyeléssel, esztétikusan 
rendeztük be az új helységeket. A rövid 
idő ellenére igyekeztünk a munkával, 
hogy zökkenőmentesen folytatódhas-
son az ovis élet. Ezúton is köszönöm a 
kollégák, és mindazon szülők segítsé-
gét, akik tevékenyen is részt vállaltak 
ebben. Nemcsak az új épület szépült, a 
Macikák és Mókuskák helye is megújult. 
A berendezés, esztétikus dekoráció itt is 
közös érdem, sok anyuka, apuka segí-
tett, a köszönet nekik is jár! Kérek min-
den óvodába látogatót, segítsen abban, 
hogy sokáig örülhessünk ennek a szép, 
új óvodának, vigyázzunk közösen a tisz-
taságra, az eszközök állagára.
És most pár gondolat az eltelt, és előttünk 
álló dolgos napokról.
Hagyományainkhoz híven minden év-
ben ellátogatunk az első osztályokba, egy 
kis betekintést kapunk ilyenkor az ott fo-
lyó munkába. Így volt ez október 16-án 
is. Örömmel és nagy szeretettel öleltük át 
újra volt kis ovisainkat, gratuláltunk ne-
kik az eddigi eredményekhez. Köszönjük 
a tanító néniknek a lehetőséget, mindkét 
osztályban tartalmas, színvonalas órát 
nézhettünk meg.
Az enyhe időjárás kedvezett a sportdél-
előttnek is, amit az ovi füvesítése miatt a 
Bartal-kertben tartottunk. Mind a 8 cso-

port együtt versenyzett, a gyerekek druk-
kolásától volt hangos a játszótér és kör-
nyéke. Köszönöm a szervezőknek a sok 
ötletes, játékos feladatot!
A novemberi hetek a csoportlátogatások 
ideje. Ekkor egy-egy délelőttöt töltök el 
mindenkinél, megfigyelve a nevelő-ok-
tató munkát, a csoport életét. Jó érzés 
látni és részese lenni a gyerekek öröm-
teli, tartalmas napjainak. A kollégák sok-
színű munkája, valamint 
a dadusok, pedagógiai 
asszisztensek segítsége 
biztosítja a zavartalan 
működést, a gyermekek 
fejlődését.
6-án a Kismanók háti-
zsákkal felszerelkezve 
érkeztek az oviba, Pécsre 
vittek minket a buszok. A  Bóbita Báb-
színház előadása kicsinek, nagynak 
egyaránt maradandó élményt nyújtott, 
a bábmúzeum látogatásakor pedig min-
denki megfoghatta, kipróbálhatta a kü-
lönböző eszközöket. Bőven jutott idő, 
hogy kiürüljenek a szendvicses zacskók, 
a rágcsálni valókkal egymást is meg-
kínálták. Hazaindulásig a játszótereken 
töltöttük az időt, tartalmas, élménydús 
kirándulás volt. Ilyenkor még nagyobb 
feladat hárul ránk, felnőttekre. Köszö-
nöm a kollégák odafigyelését, türelmét.
Kedves Olvasók! Ezúton is megköszö-
nöm Mindenkinek, aki óvodánknak 
ajánlotta adója 1%-át. Jó célt szolgált, 
Kismanók kapták.
Ha november, akkor fényképezés. Javá-
ban készülnek az egyéni, csoportos, csa-
ládi képek. Ezt minden évben nagyon 

várják a szülők, a közelgő ajándékozás 
egyik lehetősége egy-egy jól sikerült 
fotó. Az őszi levelek még tarkán díszítik 
a fákat, de mi már a Télapó, és Karácsony 
műsorait állítjuk össze, bizony nem kell 
már sokat hajtani a naptáron, hogy elér-
kezzenek az ünnepek.
A Télapó december 5-én személyesen is 
ellátogat a csoportokba, és remélhetőleg 
otthon sem maradnak üresen a kiscsiz-

mák. A karácsonyi ünne-
pet adventi készülődés és 
vásár előzi meg. A közös 
ajándékkészítés időpont-
ját majd a szülők faláról 
lehet elolvasni, a vásár 
pontos dátuma december 
12. (péntek) 15 óra. He-
lye: Művelődési Ház. Ké-

rek mindenkit, ha ideje engedi, jöjjön el, 
tekintse meg a csoportok kínálatait, hát-
ha mi is segíteni tudunk az ajándék vá-
sárlásban. A szeretet ünnepe zárja ennek 
az évnek az ovis programját. A gyerekek 
közös karácsonya 19-én (pénteken) 10 
órakor lesz. Természetesen, ahogy ed-
dig már sok éve, nyugdíjas és gyesen 
lévő kollégáinkról sem felejtkezünk meg, 
akikkel szintén ezen a napon 17 órától 
kezdődően töltünk el egy meghitt estét. 
A  személyre szóló meghívók időben el-
jutnak majd mindenkihez.
A Kismanók életéről szóló beszámolómat 
jókívánsággal zárom:
Sok szeretettel kívánok magam és kollé-
gáim nevében Minden Kedves Olvasó-
nak meghitt, békés karácsonyt, és sike-
rekben, egészségben bővelkedő boldog, 
új esztendőt! Kárász Andrea óvodavezető

Óvodások adventi vá-
sára december 12-én 
(pénteken) 15 órától 
a faddi Művelődési 
Házban!
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s z o m s z é d u n k  a z  a t o m e r ő m ű

Hatmilliárd forintos projekt 
az atomerőmű-bővítésre való 
felkészülésre, Tolnában

Több, mint hatmilliárd forintot neve-
sített a Tolna megyei önkormányzat a 
megye integrált területi programjában 
az atomerőmű kapacitás-fenntartó be-
ruházásához kapcsolódó gazdaságfej-
lesztésre, amelyhez több operatív prog-
ram forrásait is felhasználnák.

Az önkormányzat honlapján elér-
hető dokumentum szerint a bővítésre 
való felkészülés a 2014-2020-as eu-
rópai uniós költségvetési ciklusban a 
kiemelt fejlesztéseket tartalmazó hat 
kulcsprojekt egyike Tolna megyében. A 
program 6 milliárd 231 millió forintot 
szán a fejlesztési projektre, amely köz-
vetlen, közvetett gazdaságfejlesztést, 
valamint képzéseket tartalmaz. A for-
rásokból egyrészt olyan Tolna megyei 
mikro-, kis- és közepes vállalkozások 
részesülnének, amelyek érintettek az 
Atomerőmű II projektben, másrészt a 
Tolna megyei ipari parkok jutnának tá-
mogatáshoz.

A Pakshoz közel fekvő – paksi, du-
naföldvári, szekszárdi – ipari parkban 
kamionpihenőt és szervizállomást, 
illetve konténeres áruk rakodására 
alkalmas darupályával ellátott logisz-

tikai raktárt alakítanának ki. A do-
kumentum szerint az ilyen címmel 
rendelkező ipari parkok 100-450 mil-
lió forintos támogatásra pályázhatnak 
majd. A program szerint a felkészülé-
si projekt célcsoportja foglalkoztatási, 
képzési szempontból mintegy 50 ezer 
munkanélküli, illetve jelzik benne, 
hogy a tervezett, támogatott munka-
helyi képzéseket 5100 ember fejezi be 
sikeresen.

Az atomerőmű-beruházás az or-
szág legnagyobb fejlesztése lesz, nem 
mindegy, hogy a helyi gazdaság milyen 
arányt tud kiszakítani a megrendelé-
sekből – mondta az MTI-nek Naszvadi 
Balázs, az önkormányzati hivatal terü-
letfejlesztési osztályvezetője. Úgy vélte, 
a projekt legfontosabb része a képzés, 
mivel megfelelő munkaerő nélkül a 
cégek sem tudnak megrendelésekhez 
jutni.

– Nagy számban lesz szükség pél-
dául építőipari szakmunkásokra és 
minősített hegesztőkre, ez utóbbi most 
is hiányszakma – jegyezte meg. El-
mondta, a felkészülést szolgáló pro-
jektet, amelyet több ágazati operatív 
program forrásaira alapoznak, 2015 ta-
vaszán véglegesíthetik, a költségvetése 
még változhat, a pályázatokat 2015-től 
2022-ig lehet majd megvalósítani.

A Tolna megyei integrált fejleszté-
si programban jelzik: a tervek szerint 
2018-ban kezdődő, 5000-7000 munka-
vállalót igénylő, mintegy 3000 milliárd 
forintos beruházás kockázatelemzésé-
ben az szerepel, hogy a környező ter-
mészetvédelmi területek élővilágának 
megzavarása jelentős kockázatot rejt, 
ezért fontos feladat az élővilág védelmét 
szolgáló intézkedések alkalmazása. 
(PAKS-PRESS 2014. november 17. hétfő 
– SZEKSZÁRD)

A TEIT leköszönő és új  
tagjait köszöntötte  
az atomerőmű vezetése

A közelmúltban lezajlott önkormány-
zati választásokon a Duna bal partján 
lévő települések közül Kalocsán és Fok-
tőn, a Dunán túl Pakson, Gerjenben és 
Pusztahencsén választottak új polgár-
mestert. Az Atomerőmű vezetése a le-
köszönő és új polgármestereket, utób-
biakban a TEIT új tagjait köszöntötte. 
Az eseményről a kalohirek internetes 
portál számolt be.

Az MVM Paksi Atomerőmű Láto-
gató Központja tanácstermében meg-
tartott ünnepségen Hamvas István, az 
atomerőmű vezérigazgatója köszön-
tötte a résztvevőket, akik ilyen össze-
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tételben valószínűleg utoljára ültek egy 
asztalnál.

Hamvas István szavaiban a TEIT 
alapelveit, a nyitottságot, az őszintesé-
get, a támogatást emelte ki. Kitért arra 
is, hogy a TEIT példaértékű működése 
is biztosította azt a nyugalmat, amely 
nélkülözhetetlen az atomerőmű és a la-
kosság életében. A vezérigazgató rámu-
tatott: a TEIT eddig mindig egyetértett 
azokkal a vele közösen megtervezett 
majd megvalósított célokkal, amelyek 
az erőmű fejlődése mellett a lakosság 
magasabb biztonságát is szolgálták. 
Ezekben a kérdésekben a TEIT egysé-
ges álláspontot képviselt, egységesen 
nyilatkozott, így a lakosság mások mel-
lett választott tisztségviselőin keresz-
tül jutott hiteles és pontos, kontrollált, 

ezért számára megnyugtató informá-
ciókhoz. A vezérigazgató megköszönte 
a leköszönő polgármesterek munkáját, 
egyben arra kérte őket, hogy a válasz-
tási küzdelemben esetleg elszenvedett 
sérelmeket tegyék félre. Saját települé-
sük, a TEIT érdekében adják át tapasz-
talataikat, ezzel is segítsék az új polgár-
mesterek, új TEIT tagok munkáját.

Hamvas István a Paks II. Atomerő-
mű megvalósításáról szólva arra kérte 
a település-vezetőket, hogy a beruházás 
kapcsán minden kínálkozó lehetősé-
get ragadjanak meg annak érdekében, 
hogy az városuk, községük hasznára 
váljon. Mint mondta, ez a beruházás 
akkora méretű, hogy mindenkinek bő-
ven jut feladat. Ebben a munkában, a 
Paks II. társadalmi elfogadásában ta-
lán az eddiginél is nagyobb mértékben 
számítanak a TEIT-re, 
hiszen az a társadal-
mi ellenőrzésben, a 
lakossággal való kap-
csolattartásban, kom-
munikációban és a 
településfejlesztésben 
eddig is kiemelt szere-
pet játszott. Az ülésen 

szót kért Török Ferenc, a TEIT leköszö-
nő elnöke, Kalocsa volt polgármestere, 
aki megköszönte azt az emberi és szak-
mai támogatást, amelyet munkájához 
az atomerőmű vezetésétől és polgár-
mester társaitól kapott. Ezt követően 
Hamvas István vezérigazgató és dr. 
Kovács Antal kommunikációs igazga-
tó a leköszönő TEIT tagok munkája el-
ismeréseként adott át ajándékot, majd 
mintegy „bíztatásként” az új TEIT ta-
gok, köztük dr. Bálint József Kalocsa 
polgármestere, Bakai Károly Foktő pol-
gármestere is szerény ajándékot kap-
tak. A tisztújítás előtt álló TEIT tagjai 
hamarosan Kalocsán tanácskoznak.
(PAKS-PRESS 2014. november 17. hét-
fő – PAKS)

Nyolc pályázat érkezett az I. 
MVM Energetikai Nemzeti Díjra

Hat hazai és két határon túli szakem-
bert jelöltek az MVM Magyar Villamos 
Művek Zrt. szakmai elismerésére, az I. 
MVM Energetikai Nemzeti Díjra.

A kuratórium olyan, a villamosener-
gia-ipar, illetve az energetika területén 
példamutató eredményeket elérő szak-
embereket keresett, akik kiemelkedő 
tudományos, kutatási-fejlesztési tevé-
kenységet folytatnak. Továbbá, isme-
reteiket a gyakorlatban alkalmazzák, 
látókörük messze meghaladja a szűken 
vett szakterületüket.

Fontos szempont volt az is, hogy 
kiemelkedően eredményes, innovatív 
mérnöki munkát folytassanak, vagy 
jelentős, a gyakorlatban az elmúlt öt 
évben bevezetett, konkrét tudomá-
nyos és/vagy műszaki-szellemi alko-
tást hoztak létre, eredeti felfedezést 
tettek, szellemi vagy gyakorlati tevé-
kenységével hozzájárultak a környeze-
ti értékek megőrzéséhez, fenntartható 
fejlődéshez, illetve személyes tevékeny-
ségükkel megalapozták, fenntartották 
intézményük innovációs készségét és 
képességét.
(PAKS-PRESS 2014. november 17. hétfő 
– BUDAPEST)

Telephely-vizsgálati és 
értékelési engedélyt kapott 
Paks II.

– Az Országos Atomenergia Hivatal 
(OAH) az MVM Paks II. Atomerőmű 
Fejlesztő Zrt. kérelmére lefolytatta az 
engedélyezési eljárást és kiadta paksi 
telephelyen létesítendő új atomerőmű-
re vonatkozó telephely-vizsgálati és ér-
tékelési engedélyt.

Az engedélyezésnek ebben az első 
szakaszában a hatóság azt mérlege-
li, hogy azok a vizsgálati módszerek, 
amelyekkel az adott telephelyet meg 
akarják kutatni, megfelelőek-e és előre-
láthatóan hiteles eredményt adnak-e – 
tájékoztatott Fichtinger Gyula, az OAH 
főigazgatója. Az eljárás végén arra kell 
választ adnia az engedélyesnek, hogy 
van-e nukleáris létesítmény építését 
kizáró ok, illetve, milyen tényezőket 
kell figyelembe venni a majdani terve-
zésnél. Fichtinger Gyula elmondta: az 
engedélyezésben részt vett a Pécsi Bá-
nyakapitányság, amely geotechnikai, 
földtudományi kérdésekkel kapcsolat-
ban értékelte a Zrt. vizsgálati program-
ját. Ezen túlmenően kikérték a Nemzet-
közi Atomenergia Ügynökség szakértő 
csoportja, valamint az OAH főigazgató-
ját fajsúlyos ügyekben segítő tudomá-
nyos tanács véleményét is. Ezek pozitív 
nyilatkozata alapján született meg a 
paksi telephelyen létesítendő új atom-
erőműre vonatkozó telephely vizsgálati 
és értékelési engedély. Az eljárás kere-
tében közmeghallgatást tartottak, hogy 
lehetőséget adjanak az érdeklődőknek 
és az érintetteknek véleménynyilvání-
tásra, tájékozódásra. Az atomenergia 
hivatal és a Pécsi Bányakapitányság 
több feltételt is szabott az engedélykérő 
számára. Fichtinger Gyula példaként 
említette, hogy a vizsgálati szakaszban 
kéthavonta tájékoztatást kell nyújtania 
a Zrt.-nek, végül pedig beszámolót kell 
készítenie a programról. A nukleáris 
hatóság vezetője azt mondta, körülbe-
lül másfél év alatt végzik el a telephely 
vizsgálatot, amelynek eredményeként 
kimondják, alkalmas-e a kijelölt terü-
let atomerőmű építéshez, illetve meg-

határozzák azokat a 
tényezőket, amelyeket 
figyelembe kell venni a 
majdani tervezésnél.
(PAKS-PRESS 2014. 
november 19. szerda – 
BUDAPEST)

www.atomeromu.hu
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Így ünnepeltünk mi
Hagyományainkhoz hűen idén is iskolánk nyolcadik osztályos diákjai 
készültek ünnepi műsorral az 1956-os forradalom eseményeinek fel-
idézésére. Húsz tanuló négy hétig készült lelkiismeretesen a történelmi 
eseményeket megelevenítő, verses, zenés-táncos elemeket tartalmazó 
színpadi produkcióval. Felkészítő tanáraik Szemerei Eszter, Bali Ervin-
né, Gerendai Mariann és Rábóczki Dóra voltak. Sok segítséget kaptunk 
a szereplő gyerekek szüleitől a jelmezek beszerzéséhez és a dekoráció 
elkészítéséhez.
Az iskolai megemlékezés után, este 6 órakor ismét előadtuk a műsorun-
kat, ezúttal településünk lakóinak.

Márton-nap az iskolában
A felsős munkaközösség az elő-
ző évekhez hasonlóan színes prog-
ramokat szervezett Márton-napra, 
a  TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 
„Köznevelés az iskolában” projekt ke-
retében.

Az idei évben is a népszokások, hagyo-
mányok köré szerveződött a vetélkedő, 
valamint megismerkedtünk más euró-
pai országok Márton-napi szokásaival. 
Ebben az évben az időjárás a kegyeibe 
fogadott minket, ezért az ügyességi fel-
adatokat a parkban tudtuk megtartani, 
ahol a feladatok között szerepelt élő liba 
terelése is. Ezután fejtörőket oldottak 
meg a gyerekek a verseny folyamán. A 
vetélkedő után vette kezdetét a lámpás 
felvonulás, közben német és angol nyel-
vű verseket is hallhattak a résztvevők.

Az eredményhirdetésre a Művelődé-
si házban került sor. A gyerekek már 
izgatottan várták, melyik csapat lett a 
győztes.

1. helyezett: 7.b 
(Bóvári Dorina, Lepp Szintia, 
Szlanyinka Zita, Fodor Nóra)

2. helyezett: 6.b 
(Kaiser Ildikó, Fenyvesi István,  
Máté Péter, Merk Dominik)

3. helyezett: 5.a 
(Bogdán Kíra, Rostás Alexandra, 
Rostás Krisztina, Nyirati Ferenc)

A hagyományok szerint Márton-nap-
ján libahúst kell fogyasztani, ezért mi is 
szem előtt tartottuk ezt a szokást a szer-
vezés folyamán. A gyerekeket libazsíros 
kenyérrel és teával vendégeltük meg. 
Köszönjük a segítséget a konyha és a 
Művelődési Ház dolgozóinak. 
 Rábóczki Dóra felsős mk.vez.

Erdei kirándulás Lengyel-Annafürdőre 
– TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” projekt –

Az előző évek szokásainak megfelelően iskolánk őszi kirán-
dulást szervezett. Rendhagyó módon nem Óbánya, hanem 
Lengyel-Annafürdő volt az úticél. Október 11-én egy nap-
sütéses őszi napon 41 gyermek és 11 felnőtt utazott túrázni.
Vendéglátóink kedvesen fogadtak bennünket a gyönyörű er-
dei környezetben. Kézműves foglalkozáson vettünk részt. 
Fazekasmester mutatta be az agyagedény készítés fortélyait. 
Szabadon szárnyalhatott gyermekeink fantáziája. Egyedi edé-
nyeket készítettek ebből az ősi anyagból, őseink technikájá-
val, amelyeket haza is hozhattak. A szülők tevékenyen vettek 
részt az alkotó folyamatban.
Eközben már pattogott a tábortűz, amelynek parazsánál a 
munka végeztével szalonnát és virslit sütöttünk, és fogyasz-

tottunk el jóízűen. Teli hassal indultunk a túrára. Vezetőnk 
egy helyi erdész volt, aki a gyulaji erdő jellegzetességeit jól 
ismerte.
Erdei sétánk során érintettük az Anna-forrást, a vadasparkot, 
a kilátót, és a tavat is körbejártuk. Ittunk az Anna-forrás vi-
zéből, megismertük a védett erdő fagazdálkodását, a vadas-
parkban az itt élő állatokkal közelebbről is találkozhattunk. 
Láttunk gím- és dám szarvasokat, vaddisznókat.
Délutánra kellemesen elfáradtunk. Kirándulásunk elérte cél-
ját. Sok új ismerettel, élménnyel gazdagodva tértünk haza.

 Fehér Andrea-Szőke Zoltánné
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Pályaválasztás
2014. november 13-án a Faddi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola nyolcadik évfolya-
ma, azaz mi, ellátogattunk a hagyomá-
nyosan évenként megrendezésre kerülő 
pályaválasztási börzére. Elkísértek ben-
nünket szüleink és osztályfőnökeink is.

A rendezvénynek a Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara adott 
helyszínt, a kiállítás célja, hogy segítséget 
nyújtson nekünk pályaválasztásunkban.

Sokféle dolgot kipróbálhattunk, sze-
retettel fogadtak bennünket az egyes is-

kolák pedagógusai, diákjai. Az intézmé-
nyekről hasznos tudnivalókat szereztünk, 
most már biztonsággal választhatjuk ki a 
számunkra megfelelő továbbtanulási le-
hetőségeket.

„Köznevelés az iskolában” projektben 
meghatározott céljainknak megfelelően, 
idén novemberben is megrendezésre ke-
rült a sportvetélkedő.

A játékos versenyen ezúttal nem csak 
diákok, hanem szülők is részt vettek. A 
sportnap a test és a lélek edzése mellett 

a kommunikáció elmélyülését is szolgálja, 
lehetőséget teremt arra, hogy a tanárok, 

szülők, diákok új oldalukról ismerjék meg 
egymást, közvetlenebb, emberközelibb 
kapcsolat alakulhasson ki. Célunk volt to-
vábbá az egészséges sportszerűség, ver-
senyszellem kialakítása.

A feladatok megkezdése előtt zenés 
bemelegítésben volt részük a verseny-
zőknek. Ezután következett a csapatok 
résztvevőinek elosztása. Minden csapat-
ban vegyesen vettek részt 1-5. osztályig 
a gyerekek, s ők szüleikkel vagy nagyobb 

testvéreikkel versenyezhettek. A csapatok 
elosztása után fergeteges hangulatban 
megkezdődött a verseny.

Az első feladat csapatépítés céljából 
egy óriási puzzle kirakása volt, melynek 
darabjait nehezített körülmények között 
kellett összegyűjteni a csapatoknak. A kö-
vetkező feladatokat már párban, a szülő-
vel együtt kellett végrehajtani. Ilyen volt 
a biciklis feladat, a labdahordás zsámoly-
ban, a mocsárjárás, a sorverseny. A kicsik 
hatalmas szabálytudattal és győzni aka-
rással hajtották végre a feladatokat.

A sportvetélkedő résztvevői és a lelkes 
közönség egy jó hangulatú délutánnal 
lett gazdagabb.

 Oláh Magdolna

Sportvetélkedő  
az iskolában

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001

KÖNYVELÉS 
FADDON

Több mint 10 éves ta-
pasztalattal, regisztrált 
mérlegképes könyvelői 
végzettséggel vállalom 
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes körű 
könyvelését, bérszámfejtését. Visszamenőleg is.
Valamint magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának  
elkészítését.

Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!

Kvandukné Gracsik Judit

telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu

KARÁCSONYI ÉKSZERVÁSÁR
LILNOR DIVATÉKSZER

Még nem késő!
Karácsonyi ajándékaidat megvásárolhatod Faddon!

Antiallergén és nemesacél ékszerek  
széles választékával várunk.

december 7-én (vasárnap) 13-tól 17 óráig
december 8-án (hétfőn) 9-től 12 óráig
december 12-én (pénteken) 9-től 12 óráig

a faddi művelődési házban.

 Fenyvesi Flóra, Lerch Kevin,
 Bogdán Vendel Márton, Vida Balázs
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Alvégi Mangalica  
avagy házi készítésű mangalica termékek Faddon

A falunkban – mint ahogy másfelé is – 
egyre kevesebben foglalkoznak háztáji 
állattartással, pedig manapság egyre nő 
az igény a házias ízekre és a hagyomá-
nyok szerint készülő mesterséges tartó-
sító szerektől mentes, egészséges élel-
miszerekre.

Régi álmunk vált valóra tavaly nyá-
ron, amikor megvettük az első manga-
lica malacainkat. A kertünk végében 
építettük fel számukra a nyitott színeket 
tágas, földes kifutókkal, melyben a ma-
lacok kedvükre dagonyázhatnak és süt-
kérezhetnek naphosszat.

Takarmányozásuk alapja zöld-
lucerna, zöld silócirok, takarmánytök 
és takarmányrépa. A kukoricából, bú-
zából, árpából és napraforgó ocsúból 

álló, mesterséges hozamfokozót és an-
tibiotikumokat nem tartalmazó gazda-
sági abrakot csak a téli időszakban és a 
hízlalás utolsó hónapjaiban kapnak. Ez-
zel a technológiával másfél éves korukra 
érik el a vágósúlyt és a húsminőségük is 
kiváló és egészséges lesz, hiszen sokat 
mozognak és vitaminokban, ásványi 
anyagokban gazdag takarmányt esznek.

A malacok érkezésével gondoltunk 
egy merészet és Leader-pályázatot ad-
tunk be egy húsfeldolgozó kialakítására 
és az ahhoz szükséges eszközök beszer-
zésére.

Októberben kaptuk meg a határoza-
tot, miszerint nyertünk. Decemberben 
elkezdtük beszerezni az eszközöket, 
februárban pedig a garázsunk átala-
kításába fogtunk. A falakat csempével 
borítottuk, rozsdamentes mosogatókat 
építettünk be, rozsdamentes asztalt állí-
tottunk a közepére, kamrát építettünk a 
készárunak, egyszóval mindent megtet-
tünk, hogy egy esztétikus, praktikus és a 
szabályoknak megfelelő húsfeldolgozót 
hozzunk létre. Mindeközben végigjár-
tuk a bürokrácia rögös útjait és besze-

reztünk minden szükséges engedélyt 
ahhoz, hogy a saját magunk által elő-
állított árut – mint kistermelő – piacra 
is vihessük.

Ez év november végére jutottunk el 
odáig, hogy az első néhány mangalicán-
kat vágóhídra vigyük. Az eddigi mun-

kánknak végre láthatjuk a gyümölcsét! 
A családunk segítsége nélkül ez nem 
sikerülhetett volna, köszönjük nekik 
ezúton is! Előre láthatólag decembertől 
Alvégi Mangalica név alatt kaphatóak 
lesznek sonkák, szalámik, szalonnák és 
minden mi szem szájnak ingere!

 Rácz-Biller Judit 
 őstermelő

Kerékpár-tulajdonosok,figyelem!
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság  
a bűnmegelőzési program keretében  

a kerékpároknak azonosító számot ad,  
és ezt a számot a tulajdonos nevével együtt  

nyilvántartásba veszi. 
A kerékpáron matrica jelzi,  

hogy a rendőrségi adatbázisban szerepel.

2014. december 10-én (szerdán)  
14-től 16 óráig  

Faddon, a Művelődési Háznál  
a gravírozást és a nyilvántartásba vételt  

a rendőrség díjmentesen elvégzi.

Használják ki a lehetőséget,  
ezzel is óvják tulajdonukat  

a kerékpár-tolvajoktól!
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F E L H Í VÁ S

Előzzük meg a kéménytüzeket!

A téli időszak, a fűtési szezon vele-
járója a szén-monoxid-mérgezések 
mellett az úgynevezett kéménytüzes 
esetek számának megemelkedése. 
Néhány egyszerű szabály betartásával 
azonban ezek az esetek egyszerűen 
megelőzhetőek.
A legtöbb tüzelőberendezésnek elen-
gedhetetlen része az égéstermékelveze-
tő, vagyis a kémény, ami az épület egyik 
legfontosabb szerkezeti eleme, a káros 
égéstermékek biztonságos elvezetését 
szolgálja. Amennyiben a kémény járata 
leszűkül (behulló tégla, vakolat, beköl-
töző madarak, darazsak, nem megfele-
lő tüzelőanyag használata, stb. miatt), 
úgy az égéstermék egy része vagy egé-
sze a helyiségbe áramlik vissza. Ha ez 
bekövetkezik, a lakásban lévő levegő 
szén-monoxid-koncentrációja draszti-
kusan megemelkedik.

A kémények fokozott igénybevétel-
nek vannak kitéve (korrózió, fagy, di-
namikus hőterhelés, lerakódások, stb.), 
emiatt az említett keresztmetszetszűkü-
letek előbb-utóbb óhatatlanul kialakul-
hatnak. Fűtés során a tüzelőanyagok el-

égetésekor savas vízgőz keletkezik, ami 
lecsapódik a kémény belsejében. Ez a 
savas vízgőz – kondenzátum tönkrete-
szi a téglakémény vakolatát, a betont, 
az alumínium béléscsövet és a sokszor 
még a nem megfelelő anyagminőségű 
acélcsöveket is. Az így keletkezett ré-
seken szén-monoxid kerülhet a lakó-
tér helyiségeibe, mely mérgezést, vagy 
akár halálesetet okozhat.

A rosszul karbantartott kémények 
hazánkban ma is évente több tucat 
halálesetet okoznak! A fent említett 
okok miatt elengedhetetlen a kémé-
nyek rendszeres ellenőrzése, ezek során 
ugyanis a hibák felderíthetőek, meg-
szüntethetőek, a tragédia pedig meg-
előzhető. A saját érdekünk tehát, hogy 
ne akadályozzuk a rendszeres kémény-
seprői ellenőrzést, felülvizsgálatot, 
szükség szerint a kémény tisztítását, és 
fogadjuk meg a szakember tanácsait. 
Azon égéstermék-elvezetőket, amelyek 
szilárd- vagy olajtüzelésű berendezést 
szolgálnak ki, évente legalább egyszer 
kell ellenőrizni és szükség szerint tisztí-
tani. Amennyiben az ellenőrzés során a 
kéményseprő élet- vagy vagyonbizton-
ságot közvetlenül veszélyeztető szabály-
talanságot észlel, írásban arra szólítja fel 
az ingatlan használóját, hogy azonnal 
állítsa le az üzemeltetést, egyben tájé-
koztatja a hatáskörrel rendelkező ható-
ságot, szükség esetén a gázszolgáltatót.

Még néhány jótanács
A kazánnal, főként vegyes tüzelésű 
kazánnal felszerelt ingatlanban a ké-

mények ellenőrzése mellett érdemes 
átvizsgáltatni magát a berendezést is 
(vízkőlerakódás, biztonsági szelep mű-
ködőképessége, csapok, szelepek álla-
pota, vegyes tüzelés esetén huzatsza-
bályzó állapota stb.). Mindezeken túl 
ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására is, 
biztosítsuk a megfelelő távolságot a tü-
zelő, fűtő berendezés és az éghető anyag 
között. A kazán közelében felhalmozott 
éghető anyagokat távolítsuk el.

A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő 
fűtőberendezés begyújtásához ne hasz-
náljunk tűz- vagy robbanásveszélyes 
éghető folyadékot. A füstcső hézagmen-
tesen illeszkedjen, mert a visszaáramló 
füst mérgezést, a széteső cső tüzet okoz-
hat. A füstcsövet 1,5 méterenként – de 
legalább egy helyen – fémbilinccsel az 
épületszerkezethez kell rögzíteni és a 
kéménybe hézagmentesen csatlakoztat-
ni. A koromzsák- és tisztítóajtót tartsuk 
folyamatosan zárt állapotban. A padlás-
térben a kémény legalább egy méteres 
környezetében éghető anyagot ne tárol-
junk.

Az égésterméket, izzó parazsat ne 
öntsük műanyag szemetes edénybe, 
mert az megolvadhat és kigyulladhat. 
A széntüzelésű berendezést használók 
figyeljenek arra, hogy a szenet nedves 
állapotban ne tárolják be, mert öngyul-
ladásra hajlamos.

Még a fűtési szezonban sem késő át-
vizsgáltatni a különböző tüzelő-fűtő be-
rendezéseket!

 Tolna Megyei Katasztrófavédelmi  
 Igazgatóság

Ajándék
2014. december 3-án

szerdán

a Műv. Házban

a Holló Együttes 

műsora
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Karate események ősszel
A tolnai Tanren Karate Sportegyesület és a Faddi SE Karate 
Szakosztálya versenyzői a hétvégén (október 18-19.) álltak 
küzdőtérre először az őszi szezonban.
A szokásos korai indulás és hosszú utazás után versenyzőink 
fáradtan érkeztek a salgótarjáni sportcsarnokba.
A megnyitó ünnepségen köszöntötték Danók Péter családját. 
Péter hosszú időn keresztül segítette a Palóc Karate Szövetség 
munkáját, így tiszteletére rendezik meg minden évben ezt a 
versenyt.
Utánpótlás és haladó kategóriákban álltak küzdőtérre spor-
tolóink, akik a szezon elején jó teljesítménnyel és szép ered-
ményekkel térhettek haza. Jó erőfelmérő volt az év végén Zü-
richben megrendezésre kerülő ESKA EB előtt, melyre előre 
láthatólag 4 fiatal utazhat a válogatott kerettel.
Eredmények: Kata/formagyakorlat:
I. hely: Bányai Kitti, Bátori Kamilla, Kaiser Anna
II. hely: Kósa Evelin, Feidt Roland, Veress Ádám
III. hely: Kósa Dorina
Kumite/küzdelem:
II. hely: Bátori Kamilla (2x), Kósa Dorina, Radics Tamás
Következő versenyünk a Táplánszentkereszten megrendezett 
Atarashi Kupa volt, melyet ismét egy 3,5 órás út után kezd-
hettek meg a versenyzők.
A 126 versenyző nevezése, a 2 küzdőtéren történő lebonyolí-
tás azt vonta maga után, hogy este 6 órakor tudott hazaindul-
ni a csapatunk.

Erre az eseményre 7 versenyzőnk nevezett és az alábbi ered-
mények születtek:
I. helyezettek: Kaiser Anna (egyéni kata és kumite), Feidt Ro-
land (kadet férfi kata)
II. helyezettek: Veress Ádám (egyéni kumite), Radics Tamás 
(egyéni kumite)
III. helyezettek: Bányai Kitti (kadet és felnőtt női kata), Kósa 
Evelin (junior női kata), Feidt Roland (felnőtt férfi kata)
 Bali Ervin

Ifjúsági hangversenybérlet
általános iskolásoknak

a faddi Művelődési Házban

2014. december 11. (csütörtök) • 11 óra

ZENÉL A FILM

PHILHARMONIC BRASS
Moderátor: DR. LAKNER TAMÁS

2015. január 16. (péntek) • 11 óra

A VIRTUÓZ ZONGORISTA

BALOGH JÓZSEF – zongora
Moderátor: DR. LAKNER TAMÁS

2015. február 20. (péntek) • 11 óra

SZIMFONIKUS VARÁZSLATOK

PÉCSI SZIMFONIETTA
Vezényel: STAURÓCZKY BALÁZS
Moderátor: DR: LAKNER TAMÁS

S P O RT
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Z Ö L DROVAT

Cserepes dísznövények betegségeiről

Már bekerültek a folyosóra a cserepes szobai dísznövények. A tel-
jesség igénye nélkül nézzünk a legelterjedtebb növények között 
előforduló problémák tüneteire.

Az elkövetkező 2-4 hétben tapasztalhatjuk, hogy a teraszon 
szépen fejlődő növényeink elkezdik hullatni leveleiket, a virágo-
kat ledobják, megsárgulnak, a karácsonyi kaktusz pedig megtor-
pan a virágzásban, és még sorolhatnám, mennyi problémája lehet 
a kedves olvasónak. Nézzünk néhányat részletesebben.

Ficus: A levelek sárgulnak = többségében talajhiba következ-
ménye. A sárgulás az alsó leveleken kezdődik és halad felfelé. Ha 
megérintjük a sárga levelet, azonnal lepattan. Ezzel párhuzamo-
san a hajtás csúcsán a levelei nehezen bontakoznak ki a rügy-
ből. Vagy torzak és gyengén fejlettek. Megoldás = az évenkénti 
átültetés, friss és tápanyag dús földel történő pótlás. Levélfoltos-
ság = a betegség a levél szélétől vagy csúcsától indul ki. Sárgára, 
majd fakó barnára színeződik, nagy foltokban koncentrikus kö-
röket találunk. Ezek a foltok néha az egész levélfelületet kitöltik. 
Ez gombás betegsége a ficusnak. Terjeszthetjük akkor is, amikor 
úgymond csak letöröljük, lemossuk a port a levelekről. Megol-
dás = portalanítás, mosás előtt le kell szedni a már beteg levele-
ket. Vigyázzunk, hogy ne sértsük meg a leveleket, mert a seben 
keresztül terjed a fertőzés! A ficusokat szeretik a pajzstetvek is. 
A tetvesedés általában a télre behordott növények felénél meg-
jelenik. Fehér vattaszerű váladékot hagy a szívogató tetű a levél 
fonákon, érzugokban, a levélnyél tövében. A mézharmatürítéstől 
megjelenik a leveleken a korompenész, amire a hangyák elősze-
retettel rájárnak. Megoldás = 1 %-os káliszappanos vizes lemosás. 

Vattával, fogkefével. Vagy vegyszeres kezelés. A permetezést 2-3 
hetenként meg kell ismételni.

Fokföldi ibolya: levélfoltosság = a levélen sárga gyűrűk vagy 
szabálytalan alakú sárga foltok jelennek meg. Ezek a foltok néha 
megbarnulnak. Oka lehet, hogy öntözéskor hideg vagy műtrágyás 
víz kerül a levélre. Tűző napsütéstől is megjelenhetnek a tünetek. 
Megoldás = langyos vagy állott vízzel történő öntözés és alulról. 
Lisztharmat (gombás fertőzés) = a levél színén finom fehéres be-
vonat látható. A levél elparásodik, megbarnul. Akár a virágokat 
is megtámadhatja a fertőzés. Ilyenkor megbarnul a sziromlevél, 
és elpusztul a teljes virág. Megoldás = kisebb páratartalom, vegy-
szeres kezelés.

Clivia: a levelek parásodnak = nagyon gyakori betegség. A 
levélen apró, sárga pettyek képződnek, majd barna, barnásvörös 
folttá alakulnak. Oka a túltrágyázás, alacsony hőmérsékleten tör-
ténő tartás, ami nagy páratartalommal párosul, pl.: alig fűtött 
konyha, fürdőszoba ablak. Megoldás: egyenletes öntözés, táp-
anyagpótlás. Világos helyen történő tartás. A virágok ülve ma-
radnak: a növény hoz virágot, de nem tolja ki egy hosszú szárra, 
hanem bent marad a levelek tövénél és ott nyílik ki deformáltan. 
Oka: termesztési hiba. Tápanyaghiány és a gyökerek gyakori ki-
száradása. A virágzás ideje alatt nem túlöntözve, de egyenletes 
tápanyaggal kevert nedvességet biztosítsunk. Ülve marad a virág 
akkor is, ha a pihenési időben, december – januárban túlöntöz-
zük, trágyázzuk.

Flamingóvirág: Levélfoltosság = világosbarnák a foltok, kör 
alakúak, sötét szegélyűek. Vagy sárguló levelek. Oka: kezelési 
hiba. Talajprobléma, kötött a talaj, nem tud szellőzni. Tápanyag-
hiány. Ilyenkor elmarad a virágzás, csak leveleket hoz a növény. A 
virágzás elmaradása a túlzott nitrogénezés következménye is le-
het. Virágképződést foszfor és kálium adásával lehet ösztönözni.

Fontos feladat a télre történő felkészülésben, hogy mindig a 
legvilágosabb helyen teleltessünk. Az érzékenyebb növényeknek 
nem elég a 15–18 °C. Hasznos, ha a cserepeket feltöltjük friss 
földdel, vagy akár kiemelve a cserépből átültetjük nagyobba, új 
földbe ültetve. Át kell néznünk a növényeket, nem tetvesek-e. 
Mert akik a kerti fák, bokrok mellett, alatt tartották a növényei-
ket a nyáron, érheti őket meglepetés. Tehát még most sem késő 
átnézni a behordott növényeinket.

Jó munkát hozzá.
 Benis Brigitta
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HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító

7133 Fadd, Etelköz u. 7.

Telefon: 74/446-516; 30/969-9854

E-mail: rozgonyi54@tolna.net

BEDA HALAS
Fadd, Béke utca 91.

ÉLŐ PONTY
920 Ft/kg

Karácsonyra előrendelést felveszünk

Nyitva tartás: Ünnepi nyitva tartás:
hétfő szünnap dec. 22. 8-19

kedd-péntek 17-19 dec. 23. 8-19
szombat 7-11 dec. 24. 8-16
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Tel: 20/370-7404
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Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!


