
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2014. október

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját

2014. október 22-én (szerdán) 18 órakor a faddi művelődési házba, 

ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékezünk.

Program:
17.30 Koszorúzás a kopjafánál (Váci utcai általános iskola előtt)
18.00 Megemlékezés a művelődési házban, elismerések átadása

Ünnepi beszédet mond:
Fülöp János polgármester

Közreműködnek a Faddi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 8. osztályos tanulói

Utána:

BLÉNESI JÁNOS amatőr festő kiállítása

Mindenkit szeretettel várunk!

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 
MEGHÍVÓ

AZ ÖNKORMÁNYZATI  VÁLASZTÁS EREDMÉNYE

Roma nemzetiségi önkormányzat 
Képviselő-jelöltek

1. Fodor József 62 LUNGO DROM

2. Fodor Ágnes 49 LUNGO DROM

3. Mátyás Erzsébet 46 LUNGO DROM

4. Száraz Mihályné 34 LUNGO DROM

5. Fodorné Ivók H.  25 LUNGO DROM

6. Bolgár Sándor 23 Mo-i Összefogás Roma Rom

7. Frigur Zoltánné 16 Mo-i Összefogás Roma Rom

8. Bogdán Imréné 14 LUNGO DROM

9. Bogdán György 11 Mo-i Összefogás Roma Rom

10. Kolompár Vince 8 LUNGO DROM

Települési Önkormányzat
Képviselő-jelöltek
1. Dr. Tóth Tamás 628 Fidesz-Faddi PE

2. Bényi András 531 Fidesz-Faddi PE

3. Gerendai Ferenc 511 Független

4. Antus Mihály Zsolt 464 Fidesz-Faddi PE

5. Bényi Dávid 457 Fidesz-Faddi PE

6. Márkus György 388 Fidesz-Faddi PE

7. Fodor József 384 Fidesz-Faddi PE

8. Kákonyi József 382 Független

9. Benis Brigitta 379 Faddi PE

10. Furucz Gábor 344 Faddi PE

11. Schmelcz Lajos (1963) 312 Független

12. Váradi Péter 302 Jobbik

13. Schmelcz Lajos (1990) 279 Jobbik

14. Bolgár Sándor 171 LMP

Települési polgármester és önkormányzati képviselők

Roma nemzetiségi önkormányzat képviselői

Polgármester-jelöltek
1. Fülöp János 864 Fidesz-Faddi PE 2. Kákonyi József 309 Független
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I S KO L A

Pályázati hírek
Az Új Széchenyi Terv keretében 
megvalósuló Köznevelés az is-
kolában TÁMOP-3.1.4.B/13-1- 
2013–0001 projekt célja, hogy 
a szervezetben rejlő lehetősége-
ket kiaknázva, valamint a KLIK 
megalakulása óta eltelt időszak 
szervezeti és szakmai tapaszta-
latait összegezve, tartalmi, mód-
szertani és szerkezeti felépítéssel 
kapcsolatos fejlesztésekkel javítsa 
az állami köznevelési intézmé-
nyekben folyó munka minő-
ségét, hatékonyságát, s ennek 
eredményeként a gyermekeknek 
kiegyensúlyozott, fenntartható, 
hosszú távon mindenhol egyen-
lő esélyeket nyújtó oktatási rend-
szert teremtsen.

A fejlesztések öt jelentős te-
rületen zajlanak: intézményi 
fejlesztés, módszertani inno-
váció, partnerség és hálózato-
sodás, szervezetfejlesztés, vala-
mint rendszerszervezés.

A Faddi Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola 2014.július 15–2015.
szeptember 30-ig az intézmény 
fejlesztés területén vesz részt kü-
lönböző programokkal ebben a 
pályázatban, melyekről a továb-
biakban folyamatosan tájékozta-
tást adunk.

TIOP–1.1.1–12/1 „Intézmé-
nyi informatikai infrastruktúra 
fejlesztése a közoktatásban”

Az Új Széchenyi Terv közép-
pontjában a foglalkoztatás dina-
mikus bővítése áll. A foglalkozta-

tás bővítéséhez elengedhetetlen a 
munkaerőpiac kínálati oldalának 
fejlesztése, és ehhez az oktatás 
minőségének javítása. A  köz-
nevelési intézmények informati-
kai eszközellátottsága a korábbi 
nagymértékű fejlesztések ellenére 
nem éri el a folyamatosan növek-
vő felhasználási igényeket. A  di-
gitális leszakadás megállításában, 
illetve az esélyegyenlőség megte-
remtésében ezért elengedhetetlen 
az oktatás modern eszközrend-
szerének és alkalmazásoknak 
használatorientált megjelenése.

Alapvető cél a versenyképes 
tudás megszerzéséhez szükséges 
kulcskompetenciák fejlesztése és 
az ismeretek átadása érdekében – 
a köznevelés minden szintjén – a 

szükséges infokommunikációs 
(IKT) infrastrukturális feltételek 
megteremtése, figyelembe véve a 
köznevelési intézmények eddigi 
tapasztalatait és igényeit, illetve a 
sajátos nevelési igényű és nemze-
tiségi oktatásban részt vevő tanu-
lók integrációját célzó erőfeszíté-
seket is.

Ebben a témában benyújtott 
pályázatunk is sikerrel járt, mely-
nek eredményeképpen a Váci 
utcai épületünkben 16 új szá-
mítógéppel és a hozzájáró egyéb 
felszereléssel nyelvi labor kiala-
kítására kerül sor. A  pedagógu-
sok munkáját 5 új laptop segíti, 
a gyermekek 10 tanulói tableten 
próbálhatják alkalmazni tudásu-
kat. Márkus Tiborné igh.

A Szemem Fénye Alapítvány és 
a Dóri Ház, egész évben várja a 
gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedő gyermekeket és csa-
ládtagjaikat, akik különböző 
térítésmentes szolgáltatásokat 
vehetnek igénybe az év 365 
napján. Őértük jött létre 2013-
ban a KÖSZIKÁVÉ nap is, amely 

felhívás azokhoz szól, akik a 
kávé elkötelezett imádói és 
rendszeres fogyasztói. A szülői 
munkaközösség azzal a kérés-
sel kereste meg intézményün-
ket, hogy biztosítsunk helyet a 
nap lebonyolításához. Az azna-
pi kávénkat, teánkat barátaink, 
munkatársaink, családtagjaink 

és ismerőseink társaságában, a 
jótékonyság jegyében fogyasz-
tottuk el. Szívesen támogattuk 
ezt a kezdeményezést, hiszen 
intézményünk fontos nevelési 
célja, hogy segítsünk a rászo-
ruló embertársainkon. Ennek 
a jótékony tevékenységnek 
eredményeképpen a befolyt 

összeg 10 100 Ft, amellyel is-
mét a Dóri Ház működését tá-
mogatjuk.  Oláh Magdolna

KÖSZIKÁVÉ

Szüreti felvonulás
Az idei évben is csatlakozott iskolánk 
a községi szüreti felvonuláshoz. Kicsik 
és nagyok várakozással álltak a színes 
ünnep előtt. A kisbíró, Bogdán György 
tanító bácsi vezette végig rigmusaival 
a menetet.
Az alsó tagozatos kislányok nagy örömmel 
vették fel a szép csőszlány ruhákat, vagy 
öltöztek szebbnél-szebb népviseletekbe. 
A  fiúk magukra öltötték a hagyományos 
bő nadrágot fehér inggel, mellénnyel. Nem 
maradhatott el a szalmakalap és a kötény 
sem. Felső tagozatos gyermekeink közül 
is többen népviseletbe öltöztek. Két erős 
nyolcadik osztályos legény vitte a szüreti 
koszorút, két csinos hetedikes csőszlány 
a koszorút díszítő szalagot. A menetet fel-
vezetők között a fess jegyző és csinos jegy-

zőné párja is nyolcadikosaink közül került 
ki. A gyerekek mellett tanító nénik, és szü-

lők is népviseletben, csőszlány ruhában 
kísérték a felvonulókat. Nagyon sajnáltuk, 
hogy a többszöri kérés ellenére az oviso-
kat és az iskolásokat kísérő szülők, roko-
nok és ismerősök továbbra is a menetben 

mentek, ezzel eltakarták 
a szép felvonulókat. 
A  menet megállóinál 
megtapsoltuk a tánc-
csoportok produkcióit, 
majd a templom előtti össztáncban mi is 
szívesen táncoltunk. A  felvonulás után 
megvendégeltük az iskolában a gyermeke-
ket a szülők által készített finom sütemé-
nyekkel. Végül néhányan megtekintettük 
a művelődési házban a szüreti felvonulás 
résztvevőinek színvonalas műsorát.

Ennél szebb napütéses időt nem is ren-
delhettünk volna erre a napra. Szeretnénk, 
ha közelebb kerülne ez a hagyományos 
ünnep a gyerekekhez, mert egyre keveseb-
ben vesznek részt igazi szüreten.

 Szőke Zoltánné

– Jótékony kávézás a beteg gyermekekért – 2014. szeptember 26. –
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ÓVODA

Valóra vált álom… új otthon a „Kismanóknak”!

Kedves Olvasók!
Mire ezek a sorok megjelennek, 

túl vagyunk egy régóta várt, 

nagy eseményen. Nemcsak egy 

község életében kiemelkedő, 

hogy új intézményt adhat át la-

kosainak, de nekünk, pedagó-

gusoknak is különleges alka-

lom, hogy egy modern, minden 

igényt kielégítő óvodában foly-

tathatjuk eddigi színvonalas 

munkánkat.

Október első szombat délután-
ján Czunyiné dr. Bertalan Judit 
államtitkár asszony, valamint 
Fülöp János polgármester úr ün-
nepélyes keretek között átadták 
a Faddi Kismanók Óvoda új, hat 
csoportos épületét.

A kezdetektől fogva végig kí-
sértük az építkezés fázisait, öröm-
mel figyeltük, ahogy napról-nap-
ra nőttek a falak, épült-szépült a 
Kismanók új „otthona”. A beren-
dezések, felszerelések a mai kor 
követelményeinek megfelelőek, 
minden tekintetben megvalósít-
ják eddigi álmainkat. A  csoport-
szobák bensőséges hangulatáról 
az óvó nénik gondoskodnak, saját 
elképzeléseik szerint dekorálják, 
szépítik a környezetüket. A  be-
költözéskor segítő szülőknek ezú-
ton is szeretném megköszönni, 
hogy részt vállaltak a munkában, 
ezzel is megkönnyítve kollégáim 
munkáját.

Engedjék meg, hogy egy sze-
mélyes gondolatot fűzzek ehhez 
a nagy eseményhez. Több év-
tizedes óvónői múltat magam 
mögött tudva nemcsak peda-
gógusként nagy öröm, hogy új 
intézményben dolgozhatom, 
de pályám csúcsának tekintem, 
hogy vezetője is lehetek ennek a 
gyönyörű óvodának.

Kérem, tekintsenek el a rész-
letes felsorolástól, de ezúton is 
köszönöm kollégáim, valamint 
az összes „Kismanó” nevében 
MINDENKINEK, hogy álmaink 
megvalósulhattak, és büszkék le-
hetünk új környezetünkre.

És most pár gondolat a tanév-
kezdésről, az előttünk álló fela-
datokról.

Szeptember 1-jén a Templom 
utcai óvodából indultak kisis-
kolásaink az évnyitóra. Minden 
kolléga szeretettel köszönt el volt 
óvodásától, sok sikert kívánva az 
előttük álló tanévhez. Nemcsak 
az iskola lett hangos, az óvoda is 
benépesült, nálunk is elkezdő-
dött az új nevelési év. Örömmel 
üdvözültük a régi „Kismanókat”, 
kíváncsian vártuk az újonnan 
érkezőket. Bizony a hosszú nyá-
ri szünet nem múlt el nyomta-
lanul, sok kisgyerek szeme volt 
eleinte könnyes az anyától való 
elválás után. De a pajtások, a 
sok játék gyorsan feledtették a 
szomorúságot, és mostanra már 
nyoma sincs sírásnak.

Megtartottuk csoportonként 
a szülői értekezleteket, ahol be-
mutattuk az új kollégákat is.

A szülők átfogó képet kaptak 
az óvodai életről, a szokások-
ról, az első félév programjairól. 
Mint már beszámoltam róla, az 
új óvoda csoportbővítéssel jár, 
így októbertől 8 csoporttal foly-
tatjuk munkánkat. A  Macikák, 
valamint az újonnan létrehozott 
Mókus csoport az iroda mellet-
ti régi épületbe, a többiek az új 
óvodába kerültek. Itt szeretnék 
megnyugtatni minden Kedves 
Szülőt, hogy jövőre ez az épület-
rész is felújításra kerül. A vizes-
blokk már elkészült, a külső-bel-
ső nyílászárók cseréjére jövőre 
kaptunk az Önkormányzattól 
ígéretet. Ezt magunk mögött 
tudva akkor már nyugodtan el-
mondhatjuk, hogy minden cso-
port felújított, modern környe-
zetben töltheti a szorgos ovis 
hétköznapjait.

Szeptember 21-én szüreti fel-
vonulástól volt hangos a faddi 
központ, de előtte egy örömteli 
esemény részesei is lehettünk. 
A német testvértelepülés vendé-
gei belátogattak óvodánkba is, 
és játékokkal ajándékozták meg 
intézményünket. Már tavaly is 
kaptunk anyagi támogatást az 
egyik házaspártól, akik most is 
itt voltak. Így személyesen is le-
hetőségem nyílt azt megköszön-
ni, és az óvoda emblémájával dí-
szített poharakkal viszonoztam 
kedvességüket.

Ha már az anyagi támoga-
tás szóba került, itt is szeretném 
megköszönni a kedves szülők-
nek, hogy adójuk 1%-át óvodánk-
nak ajánlották fel. A befolyt ösz-
szeg: 211 008 Ft. Ezt kiegészítve 
közös pécsi kirándulást szervez-
tem újra, melynek időpontja: 
november 6. Bábszínházba me-
gyünk mindannyian, az előadás 
címe: „Dzsungelmese, avagy a 
kisoroszlán keresi a sörényét”. 
Az  utazás részleteiről a szülők a 
kollégáktól kapnak időben konk-
rét felvilágosítást.

Megszokott eseménye az óvo-
dának, hogy a fényképész is el-

látogat hozzánk. A  csoportok 
fényképezése november 11–12-
én történik. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel mindig lehető sé-
get biztosítunk „családos-tesós” 
képek készíttetésére, erre most 
is alkalom nyílik 13-án. Az  igé-
nyeket a kollégáknál, kérem, je-
lezzék a szülők!

Az előttünk álló események-
ről a szülőket igyekszünk nap-
ra készen tájékoztatni, kérem, a 
faliújságon elhelyezett kiírásokat 
kísérjék figyelemmel. A  megvál-
tozott környezet a házirend átdol-

gozását is maga után vonja, ezt 
záros határidőn belül igyekszünk 
mindenkihez eljuttatni, valamint 
a szülők falán is olvasható lesz.

Végezetül, kérek minden óvo-
dába látogatót, kicsit-nagyot egy-
aránt, hogy közösen vigyázzunk 
új környezetünk tisztaságára, az 
újonnan kapott eszközökre, azok 
állagának megóvására. Sok év-
tizedes álom vált valóra az óvoda 
átadásával, és ne csak a most be-
költözők örülhessenek a szépnek, 
hanem az elkövetkező évek is 
gondtalanul teljenek a „Kisma-
nók” új háza táján!

 Kárász Andrea óvodavezető

Az új óvoda ünnepélyes átadása 2014. október 4-én
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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

Tolna megye gazdasági motorja 
lesz az atomerőmű bővítése
PAKS-PRESS 2014. szeptember 30.

Az EU-s pénzek mellett a paksi bővítés is 
meghatározhatja a megye gazdaság- és tár-
sasalom-fejlesztés jövőképét – hangzott el ma 
délelőtt egy paksi tanácskozáson.

A Tolna Megyei Önkormányzat az Európai 
Uniós fejlesztések új, 2014–2020 közötti ciklu-
sára való felkészülés jegyében cselekvési tervet 
készít, ehhez az egyes települések polgármes-
tereit, vállalkozóit konzultációra hívták.

A paksi Erzsébet Nagy Szállóban tartott 
konferencián részt vett és felszólalt dr. Puskás 
Imre, a Miniszterelnökség helyettes államtit-
kára. Mint elhangzott, a fejlesztések megindí-
tását szorgalmazzák a megyében, amelyek ér-
demben hozzájárulnak a térség erősödéséhez. 
Ehhez arra van szükség, hogy a megyében 
élők és a fejlesztéseket koordináló szereplők 
között érdemi együttműködés alakuljon ki.

Szepesi Balázs, a HÉTFA Kutatóintézet 
stratégiai igazgatója arra mutatott rá, hogy a 
megyében kulcskérdés lehet, hogy az erősen 
szétszórt kkv-k miként tudják megtalálni a 
kapcsolódási pontokat egy olyan hatalmas 
gazdasági erőforrással, mint a Paksi Atomerő-
mű és az MVM Paks II. Zrt, ahol a források 
eddig még soha nem látott szinergiákat in-
díthatnak el. Az erőmű kapacitás-fenntartási 
projektje nem csupán áramtermelésre hiva-
tott, de igen jelentős befolyással bír majd a 
helyi piac- és fogyasztás alakulására, a telepü-
lések fejlődésére. Az elkövetkezendő években 
ezért megváltozhat a megye gazdasági, társa-
dalmi és kulturális összképe.

Nagy Sándor, MVM Paks II. Zrt. vezér-
igazgatója a Tolna megyei önkormányzat fej-
lesztési fórumán röviden ismertette a paksi 
kapacitás-fenntartó beruházás szakmai szük-
ségességét, műszaki vonatkozásait. Jelezte, 
hogy két éve a magyar villamosenergia-rend-
szer kapacitása még 10 000 megawatt volt, 
ma csak 9 000. A termelés 2013-ban minden 
hónapban kevesebb volt az előző évinél, az 
import pedig nőtt. – A tavalyi 28,2 százalékos 
importarány figyelmeztető jel a villamosener-
gia-ellátás biztonsága szempontjából – je-
gyezte meg.

Elmondta, 2030-ban már csak 5 000 mega-
watt lesz az a beépített kapacitás, abból, ami 
jelenleg működik. Eközben a villamosener-
gia-fogyasztás nőni fog, a Mavir Zrt. előrejel-
zése 0,8-1,5 százalékos növekedést valószínű-
sít. A  vezérigazgató szerint mintegy 12 ezer 
megawattnyi kapacitás kell majd ahhoz, hogy 
az energiarendszer stabilan működjön – húz-
ta alá. Ezt – a közlése szerint 6 300 megawatt-
nyi – energiát lehet az európai piacról pótolni, 

de probléma esetén mindenki a saját ellátásá-
val foglalkozik – tette hozzá.

Arra is kitért, hogy a paksi atomerőmű két 
új, tervezett blokkja alkalmas lesz terheléskö-
vető üzemre, 50 és 100 százalék között tudják 
változtatni a teljesítményüket. A terhelésköve-
tő üzemmód pedig lehetővé teszi, hogy továb-
bi 700 megawatt megújuló energia épüljön be 
a hazai villamosenergia rendszerbe.

Kozmann György, az MVM Paks II. Zrt. ta-
nácsadója arra hívta fel a figyelmet, hogy a ma 
prognosztizált, közel negyven százalékos be-
szállítói kapacitás akkor valósulhat meg, ha a 
résztvevő vállalkozások képesek lesznek meg-
felelni a szigorú követelményeknek. Jelenleg 
150 körül van a regisztrált, potenciálisan szó-
ba jöhető vállalkozás, ezek építőipari, tervező, 
és szállítói feladatokat képesek ellátni.

Múlt és jelen  
az atomerőmű múzeumában
PAKS-PRESS 2014. október 1., szerda

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atom-
energetikai Múzeuma (AEM) sajtótájékozta-
tón mutatta be azon programjait, melyekkel 
csatlakozik az idei Múzeumok Őszi Fesztiválja 
elnevezésű országos rendezvénysorozathoz. 
A sajtóeseményen szó esett az intézmény idei 
tanévre tervezett múzeumpedagógiai elképze-
léseiről, illetve bemutatták a kiállítótér meg-
újított első vitrinsorát is.

Mint azt dr. Kovács Antal kommunikáci-
ós igazgató a sajtótájékoztatón elmondta, az 
„Atomerőmű a nagyközség mellett – szak-
középiskola a városban” címet viselő program 
egy történeti időutazás lesz október 10-én Pó-
nya Józseffel, az atomerőmű első vezérigazga-
tójával az engedélyeztetéstől az 
1. blokk indításáig, és Kováts 
Balázzsal, az Energetikai Szak-
képzési Intézet alapító igazga-
tójával az ESZI elindulásához 
vezető időszak kapcsán. Egy 
másik rendezvény, „A jövő 
energiája” a fenntarthatóság-
ról, a környezet védelméről 
szóló elképzeléseket hivatott 
rajz formájában megjeleníteni. 
Mit gondol erről a ma embere, milyen szere-
pet szán benne magának, és mit ad majd örök-
ül utódainak? Erre a programra legkevesebb, 
négyfős csoportok jelentkezését várják, októ-
ber 21-én. A harmadik a „Játszd újra, tekerd 
gyorsabban!” című program egy zenész-kö-
zönségtalálkozó lesz. Lukács Péter, a Bikini gi-
tárosa egy elektromos hangszert szólaltat meg 
egy szobabicikli tekerésével generált áram se-
gítségével, november 4-én. A múzeum peda-
gógiai foglalkozásainak keretében folytatód-

nak a fizikaórák. A  Duna mindkét oldaláról 
jönnek tanulók majd a múzeumba, ahol össze-
sen ötszáz Tolna, illetve Bács-Kiskun megyei 
diákot látnak majd vendégül, de az óvódáso-
kat is várják. Az  atomerőmű múzeumában a 
látogatók száma elérte már a 40 ezret. Az AEM 
első időszaki tárlata április 29-én nyílott meg, 
és a galérián látható ez év végéig. Hosszú elő-
készület után kap új külsőt a kiállítótér első ré-
sze. A  21 vitrin felső és középső része színes 
tablóképekkel gazdagodott, és átalakított tar-
talommal várja az érdeklődőket.

Ebben kapott helyet többek között az egy-
kori Atomerőmű Vállalat mindmáig egyetlen 
zászlója is, a nyolcvanas évek elejéről. A zászló 
Faragó Szandrának, a AEM munkatársának a 
kezében látható.

Exportképes tudást hoz  
az atomerőmű-beruházás

PAKS-PRESS 2014. október 3., péntek

Exportképes tudást és tapasztalatot fog 
magával hozni a paksi atomerőmű kapaci-
tás-fenntartási beruházása, amely az elkö-
vetkező 25-30 évben is munkalehetőséget 
biztosít az abban résztvevő vállalkozásoknak 
– mondta a külgazdasági és külügyi állam-
titkár csütörtökön, Pakson.

Szabó László külgazdasági és külügyi 
államtitkár, Kozmann György polgármes-
ter-jelölt meghívására –, a helyi vállalko-
zóknak tartott előadást a PSE konferencia-
termében.

Szabó László emlékeztetett arra, hogy a 
kapacitás-fenntartás 10-12 milliárd eurós 
beruházás lesz, aminek 40 százaléka, mint-
egy hárommilliárd euró érhető el a hazai kis- 

és középvállalkozások számára. A  megren-
delésekhez azonban komoly koordinációra 
van szükségük a vállalkozásoknak – mond-
ta, hozzátéve, hogy jelenleg az atomerőműbe 
beszállító és szolgáltató vállalkozások száma 
160, ennek azonban legalább a kétszeresére 
lesz szükség.

A lehetőség mindenki számára adott, 
már októberben megjelennek a technológia 
előkészítésével kapcsolatos pályázatok – je-
lentette ki.
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Mint mondta, a hárommilliárd euró nem 
csak arra lesz jó, hogy megfelelő munkához 
jussanak a projektben résztvevő vállalkozá-
sok, hanem verseny- és exportképes tudást, 
tapasztalatot is jelent az, hogy világszínvonalú 
minőségi követelményeknek kell megfelelni-
ük. A lehetőségeket a helyi kkv-k tudják a leg-
jobban kihasználni – jegyezte meg. Kitért arra 
is, hogy jelenleg világszerte 70 atomerőmű 
épül, és további 170 építését tervezik. Finn-
országban például a finn és orosz kormány 
megállapodása szerint a paksihoz hasonló 
erőművet építenek. Pakson is ugyanazoknak a 
sztenderdeknek kell megfelelni, mint Finnor-
szágban. Hozzátette: ha megalakul az új paksi 
önkormányzat, az érdeklődő kkv-k egy köz-
ponti koordinációs irodán keresztül hamar 
megtudják, milyen feltételekkel lehet részt 
venni a projektben. Egy felvetésre, miszerint 
ha a kkv-kat alvállalkozóként vonják be a be-
ruházásba, az növeli a költségeket, azt mond-
ta: nem szabad alábecsülni az integrátorok 
szerepét. Úgy vélte, nem baj, ha az integráto-
roknak van kismértékű árnövelő hatása, mert 
a kkv-k velük együtt tudják majd megtanulni, 
milyen követelményeknek kell megfelelni, és 
később 3-4 céggel összefogva, önállóan tud-
nak jelentkezni a feladatra. (MTI)

Pakson megkezdik az új,  
második generációs orosz  

nukleáris fűtőanyag használatát
PAKS-PRESS 2014. október 3., péntek

Októberben a paksi atomerőműben meg-
kezdik az új, második generációs orosz fűtő-
anyag használatát, és így átállnak a 15 hóna-
pos fűtőanyagciklusra a harmadik blokkban 
– jelentette be az Orosz Állami Atomenergeti-
kai Konszern (Roszatom) nukleáris fűtőanya-
got gyártó vállalata, a Tvel.

A korszerűsített fűtőelemek alkalmazásá-
ról a Tvel és az MVM Magyar Villamos Művek 
Zrt. állapodott meg.

A magyar felügyeleti szerv, az Országos 
Atomenergia Hivatal engedélyezte, hogy ok-
tóbertől az új kazettákat használják a harma-
dik reaktorblokkban, amelybe 12 új fűtőelem 
kerül. A tervek szerint januártól fokozatosan 
átállnak a korszerű fűtőanyag alkalmazására a 
többi atomreaktorban is.

A második generációs fűtőanyag-kazet-
tákban a korábbi 4,2 százalék helyett 4,7 
százalékos dúsítottságú urán–235 (235U) izo-
tópot használnak. A  módosított üzemanyag 
jobb fogyasztási és üzemeltetési tulajdonsá-
gokkal bír, így javítja az atomerőművek gaz-
daságosságát.

A második generációs orosz nukleáris 
fűtőanyagot sikeresen használják Orosz-

országban, Csehországban, Szlovákiában és 
Finnországban is. Az  1999-ben kötött kétol-
dalú megállapodás alapján a Tvel biztosítja az 
üzemanyagot a paksi atomerőműnek a reak-
torok teljes élettartama alatt. A Tvel tavaly 83 
millió euró értékben szállított nukleáris fű-
tőanyagot Paksra. Paks részesedése Magyar-
ország villamosenergia-termelésében jelenleg 
50,71 százalék.

Aszódi Attila:  
az atom még mindig a legolcsóbb

PAKS-PRESS 2014. október 3., péntek

Abszolút hibás az a szembeállítás, hogy 
atomenergia vagy megújuló legyen a jövőkép, 
ezek együtt fejlődnek, mondta Aszódi Attila 
az ATV „Egyenes beszéd” című műsorában.

A bővítésért felelős kormánybiztos a múlt 
pénteki parlamenti vitanap kapcsán a nuk-
leáris és a megújuló energiák kapcsolatáról 
beszélt. Mint mondta, a megújuló források 
jelenleg nagyjából dupla áron tudják a villa-
mos energiát előállítani. – Azt is megnéztük, 
hogyha az atomerőmű helyett egy szén-föld-
gáz megújuló alapú energiakoktélt kevernénk 
ki, akkor annak a villamos energia egység-
költsége durván húsz százalékkal lenne ma-
gasabb. Tehát egyértelműen azért vagyunk a 
bővítés programja mellett, mert a fogyasztók-
nak, az ipari és a lakossági fogyasztóknak ez 
olcsóbb megoldást ad – jelentette ki Aszódi 
Attila.

Hozzátette: „hangsúlyozom, hogy ebben a 
megoldásban mi nem arról beszélünk, hogy 
az atomerőmű fogja hazánkban az összes vil-
lamos energiát előállítani. Arról beszélünk, 
hogy nagyjából a negyven százalékát a vil-
lanynak ez az atomerőmű fogja előállítani.

A kkv-k energiaracionalizálására is 
lesz uniós támogatás

PAKS-PRESS 2014. október 3., péntek

Az idén kezdődött és 2020-ig tartó uni-
ós költségvetési időszakban a magyar kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) 700 millió forint 
támogatáshoz jutnak az energiarendszereik 
javítására.

Ehhez társul még a széndioxid kvóta ela-
dásából származó évi 10 milliárd forint, a 
kettő együtt a hétszerese az előző időszak 
ilyen célú támogatásának – mondta Glattfel-
der Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
gazdaságszabályozásért felelős helyettes ál-
lamtitkára szerdán, egy budapesti energetikai 
fórumon.

Az ötéves bankbetét kamata jelenleg 4,1 
százalék, az ilyen futamidejű állampapír 
hozama pedig 4,7-5 százalék. Egy jól meg-

választott alternatív – zöld – energetikai be-
ruházás pedig már akár két és fél év alatt meg-
térül – tette hozzá az államtitkár.

Példaként hozta fel Glattfelder Béla a Co-
ca-Cola zalaszentgróti üzemét, ahol a földből 
kinyert 32 fokos, később palackozott víz hűté-

se során keletkezett hőt használják mosásra, 
fűtésre, és még a szomszédos fürdő vízének 
a melegítésére is futja belőle. A  hőszivattyús 
rendszer beruházásának a megtérülési ideje 
2,5 év lesz. Ehhez kapcsolódva Ádám Béla, a 
Nemzeti Megújuló Energia Platform elnöksé-
gi tagja hozzátette, előnyös lenne, ha a termál-
fürdőknek előírnák az elfolyó melegvíz hőtar-
talmának kötelező hasznosítását.

 Az  államtitkár ismertette Magyarország 
energia-függőségi adatait: kőolajból 90, gáz-
ból 80, míg villanyáramból 30 százalék az 
import. Ez  utóbbi oka az, hogy bár van elég 
beépített termelő kapacitás, az részben el-
avult, drágán termel, így olcsóbb az import. 
A beépített áramtermelő kapacitás 9 ezer me-
gawatt, ami 2025-re 10 ezer megawattra nő. 
Ezen belül az 1940 megawatt atomerőművi 
kapacitás változatlan marad. A  lehetséges új 
kapacitás 5 ezer megawatt lehet, ebből 1 500 
a megújuló energia, 700 a gáz, 400 a szén és 
2 400 megawatt az atomerőművi kapacitás. 
Kifejtette: a Magyarország által vállalt 20 szá-
zalékos megújuló energia részarányt abból el 
lehetne érni, ha a biomasszát jó hatásfokkal 
tüzelnék el az erőművekben, illetve a ház-
tartásokban. Az  államtitkár elmondta, hogy 
a hagyományos vegyes tüzelésű háztartási ka-
zánok hatásfoka 50 százalék, míg egy modern 
pellet tüzelésű kazáné eléri a 90 százalékot.

Az épületek energiahatékonyságáról Borsi 
László ingatlanpiaci szakértő beszélt a fóru-
mon. Kiemelte, hogy ha a lakások építésénél, 
felújításnál a megújuló energia hasznosítá-
sára is költenek például napelemek, napkol-
lektorok és biomassza kazánok beépítésével, 
jelentősen csökkenthetők az üzemeltetési 
költségek. Ezt segítheti az állami támogatás, 
illetve az, ha a tulajdonos lakástakarék-pénz-
tári szerződést köt.
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Biztató eredményeket hoztak a nyugat-mecseki vizsgálatok
2014. október 3.

A Nyugat-Mecsekben idén 
újraindult előzetes vizsgá-
latok alapján a terület al-
kalmas lehet arra, hogy az 
atomerőművi eredetű, nagy 
aktivitású radioaktív hulla-
dék biztonságos elhelyezé-
sét garantáló mélygeológiai 
tároló befogadja – emelte ki 
Dr. Kereki Ferenc, a Radio-
aktív Hulladékokat Kezelő 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
(RHK Kft.) ügyvezető igaz-
gatója Bodán, a tizenegye-
dik alkalommal megtartott 
lakossági tájékoztató Tájoló 
Napon.

Az eseményen megjelent 
szép számú helybéli lakos és 
a sajtó képviselői azt is meg-
tudhatták, hogy a leendő tá-
roló végleges helyszínének 
kijelölését még számos fel-
színi, majd felszín alatti vizs-
gálat előzi meg. Az RHK Kft. 
vezetője arra is emlékezte-
tett, hogy a Nyugat-Mecsek-
ben a kilencvenes években 
indultak el a mélygeológiai 
tároló helyszínének kuta-
tását célzó vizsgálatok, és 
azt is elmondta: a mély-
geológiai tároló kialakítása 
az előkészítő kutatásokkal 
együtt mintegy 50 évig tar-
tó folyamat. A  létesítmény 
a bodai agyagkőben 500 és 
1000 méter közötti mélység-
ben lenne.

Az RHK Kft. 2014-ben 
két fúrást indított a terüle-
ten, ezek közül az egyik – 
914 méterrel – elérte a ter-
vezett mélységet, a második 
pedig várhatóan jövőre zá-
rul. A munkálatok első fázi-
sának célja, hogy a jelenlegi 
80 négyzetkilométeres vizs-

gálati területet 10 négyzet-
kilométerre csökkentsék. 
A  Társaság az idei, nagyjá-
ból 13 milliárd forintos idei 
költségvetéséből 1,1 milliár-
dot fordít a kutatásokra.

A kutatással kapcsolat-
ban a lakossági tájékoztatás 
fontosságát emelte ki Ko-
vács Győző, Boda polgár-
mestere, a Nyugatmecseki 
Társadalmi Információs és 
Területfejlesztési Önkor-
mányzati Társulás elnöke. 
Mint mondta, az átlátható-
ságot szolgálja – a különbö-
ző rendezvények és a helyi 
média mellett – a társulás 
választott négyfős ellenőrző 
csoportja is.

A kutatások során az 
egyik legfontosabb feladat a 
talajvíz feltérképezése, illet-
ve a kőzetréteg tulajdonsá-
gainak megismerése – hang-
súlyozta az ismeretterjesztő 
program előadója, Molnár 
Péter, az RHK Kft. kutatási 
osztályának vezetője. Mol-
nár Balázs, az RHK Kft. 
nemzetközi kapcsolatokért 
felelős főmunkatársa tájé-
koztatójában arról beszélt, 
hogy a nemzetközi példák 

alapján a nagy aktivitású 
hulladék mélygeológiai el-
helyezése valódi megoldást 

jelent a kiégett fűtőelemek 
végleges tárolására.

 (Forrás: www.rhk.hu)

Brit nagykövet az NRHT-ban

2014. szeptember 24, szerda.

Jonathan Knott brit nagykö-

vet látogatott el Bátaapátiba, 

a Nemzeti Radioaktívhulla-

dék-tárolóba szeptember 16-

án. A  nagykövet kíséretében 

volt Oliver Strommer, a buda-

pesti Brit Üzleti Központ veze-

tője is.

Az Egyesült Királyság ve-

zető magyarországi diplo-

matáját Dr. Kereki Ferenc, a 

Radioaktív Hulladékokat Ke-

zelő Közhasznú Nonprofit Kft. 

(RHK Kft.) ügyvezető igazga-

tója és Bertalan Csaba, az RHK 

Kft. fióktelepvezetője fogad-

ta. Dr. Kereki Ferenc tájékoz-

tatta a vendégeket az RHK Kft. 

egészének tevékenységéről, 

ezen belül pedig részletesen 

az NRHT történetéről és mun-

kájáról. Bertalan Csaba kalau-

zolása mellett járták végig az 

NRHT-ba kerülő radioaktív 

hulladék főbb állomásait, a 

fogadótértől a föld alatti tá-

rolókamráig. Jonathan Knott 

elismeréssel szólt a látottak-

ról, emlékezetes jelzőt hasz-

nálva: „lenyűgöző”.

 (Forrás: www.rhk.hu)

S Z O M S Z É D U N K  A Z  A T O M E R Ő M Ű
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Alma árusítás közvetlenül a termelőtől!

Idared, Jonagold, Mutsu, Starkrimson
téli tárolásra is alkalmas fajták kaphatók.

Kovácsné Hostyánszki Teréz

Fadd, Kossuth u. 6. • Tel.: 30/531-0400

Szombatonként a faddi piacon is árusítok!

A 10 kg feletti megrendelést házhoz szállítom!

C I V I L  S Z E R V E Z E T E I N K  É L E T É B Ő L

Tegyünk a Szívünkért Egyesület 
A szívklub életében is van nyári szünet, 

amikor nincs gyógytorna. Ez  a szünet 

azonban most egészen más volt, hiszen 

elköszönt tőlünk szeretett gyógytorná-

szunk, Tyukos Anett, mert az új gyógy-

fürdőben, Pakson kapott munkát. Ter-

mészetesen megértettük döntését és 

nagyon sok sikert kívántunk neki az új 

munkahelyen. 

Ettől függetlenül fájó szívvel búcsúz-
tunk el tőle, hiszen a kezdetektől velünk 
volt és mindenki a szívébe zárta. A  szü-
netben sétával, biciklizéssel szoktuk pó-
tolni mozgásigényünket, de idén inkább a 
nagyszülői feladatok és természetesen új 
gyógytornász keresése került előtérbe. 

Sajnos nem sok sikerrel jártunk, mind-
össze egy halvány ígéretet kaptunk janu-
ártól. Anett persze nem feledkezett meg 
rólunk és állandóan érdeklődött, hogy 
sikerült-e találnunk valakit helyette. Ami-
kor hallotta kálváriánkat, felajánlotta, 
hogy visszatér hozzánk mindaddig, amíg 
nem találunk megfelelő gyógytornászt. 
Nagy kő esett le a szívünkről, hiszen ez a 
munkánk egyik legfontosabb alappillére.

Nagyon köszönjük Anett! Azért nem 
volt teljesen eseménymentes ez a nyár 
sem. Bényiné Évi, egyesületi társunk 
meghívott bennünket Várszegre, a családi 
gazdaságukba. Mindenki kitörő örömmel 
fogadta a hírt, hiszen legtöbbünk évtize-
dek óta nem járt a Duna túlpartján. Rög-
tön elkezdtünk nosztalgiázni: iskolai ki-
rándulások, ibolyaszedés, számháborúk 
és bizony van olyan társunk, aki ott kezd-
te házassága első éveit. Rögtön szóba ke-
rült, hogy a kirándulást szalonnasütéssel 
kellene megkoronázni. Természetesen az 

ötlet osztatlan sikert aratott. A kirándulás 
napján ragyogóan sütött a nap. Szatyrok-
kal, hátizsákokkal felpakolva érkeztünk 
a komphoz. Hát… a komp nem nyújtott 
valami bizalomgerjesztő látványt, ennek 
ellenére sima utunk volt. A  parton várt 
bennünket Évi férje, Sanyi és Ő kísért 
bennünket a birtok kapujáig. Az  út szép 
volt, a levegő tiszta és balzsamos. Miu-
tán lepakoltunk, hatalmas sétát tettünk 
és szerencsére minden állatot láttunk, 
ami szabadtartásban megtalálható a far-
mon: mangalica disznók, szürke marhák, 
pulykák, kacsák, csirkék. Azzal cukkoltuk 
Évit, hogy nem lehet egyszerű összeszedni 
a tojásokat. Közben Sanyi adott egy rövid 
történelmi áttekintést a terület múltjáról, 
majd elmondta, hogy szinte minden va-
don termő gyümölcsfa, bokor megtalál-
ható a területen és rengeteg a diófa. A leg-
nagyobb kuriózum azonban a fekete nyár 
géngyűjtemény, amely az egyik legna-
gyobb Európában. 900 db fekete nyár tör 
az ég felé. Csodálatos látvány. A séta után 
már várt bennünket három kis tábortűz, 
mellékészítve a kihegyezett nyársak, amik 
már csak a szalonnánkra, kolbászunkra 
és zöldségeinkre vártak. Nem kellett so-
káig üresen állniuk, mert a friss levegőn 
mindenki megéhezett. Kissé füstbe bur-
kolózva, de annál nagyobb lelkesedéssel 
sütögettük vacsoránkat és fogyasztottuk 
el a természet lágy ölén. Jókedvűen, jól-
lakottan és elégedetten tértünk haza. Ter-
mészetesen már most megbeszéltük a 
gazdákkal, hogy jövőre is szeretnénk, ha 
meghívnának bennünket. 

Szeptembertől Antusné Mácsik Edit a 
Tegyünk a Szívünkért Egyesület új elnö-

ke! Egyesületünk szeptember 24-én tar-
totta éves közgyűlését és ezzel egy időben 
a 3 évente esedékes egyesületi elnök és 
vezetőségi tagok újraválasztását. Először 
elnökünk, Dohóczki Istvánné Zsuzsa szá-
molt be az egyesület munkájáról, majd 
pénztárnokunk, Palcsó Gáborné Erzsike 
ismertette anyagi helyzetünket. Ezután 
következett Antusné Mácsik Edit alelnö-
künk, aki a jövőre vonatkozó, vezetőségi 
ülésén összeállított elképzeléseinket is-
mertette. Felkérte a tagságot, hogy jövő-
beli terveinkhez járuljanak hozzá minél 
több ötlettel. A beszámolókat a közgyűlés 
egyhangúan elfogadta. Ezután került sor 
a választásra. Először az elnök személyére 
kellett jelölést tenni. Két név került fel a 
jelölő listára: Dohóczki Istvánné és An-
tusné Mácsik Edit. Ekkor közölte az elnö-
künk, hogy nem fogadja el a jelölést. 

Így, három tartózkodás mellett min-
denki megszavazta Antusné Mácsik Edit 
elnökké választását. A  vezetőségi tagok-
nál egy új alelnököt köszönthetünk kö-
rünkben, aki átveszi Edit munkáját a ve-
zetőségben: ő Szeri Mihályné.

Mindkettőjüknek szívből gratulálunk 
és nagyon jó munkát kívánunk. Köszön-
jük volt elnökünk sok-sok éves odaadó 
munkáját, hiszen az egész egyesületnek 
ő volt a megálmodója, rengeteg munkát 
és energiát fektetett bele. Az új elnökség 
első ülésén megbeszéltük, hogy Zsuzsát 
tiszteletbeli elnökké választjuk és termé-
szetesen továbbra is számítunk munkájá-
ra, kreatív ötleteire. 

Fadd, 2014. szeptember 30.  

Laczkóné Volent Anikó alelnök

Erzsébet – Katalin bál
november 22-én (szombaton) 

a faddi Művelődési Házban!

Belépődíj: 1 000 Ft/fő

Asztalfoglalás, jegyelővétel a könyvtárban!
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E G Y H Á Z

K Ö S Z Ö N E T  A Z  A D O M Á N Y O Z Ó K N A K

Irányváltás
igehirdetéssorozat a református templomban

Merre? Négy fontos ember példáján keresztül az Ön élete is új irányt vehet!

Igét hirdet: Monty Taylor
a szabad evangéliumi gyülekezet lelkipásztora,  

ill. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány vezetője

október 16. (csütörtök) 17:00
október 17. (péntek) 17:00

október 18. (szombat) 17:00
október 19. (vasárnap) 10:00

október 19. (vasárnap) 16 órától koncertet ad

MÉSZÁROS JÁNOS ELEK
református presbiter

Simándy József és Szenes Iván művészeti díjas magánénekes

Mindenkit szeretettel várunk!

Milliós sportszer – adomány a faddi 
gyermekotthonnak

Boldogan kezdődött a tanév a faddi gyer-
mekotthon lakóinak. A  Robert Burns 
Nemzetközi Alapítvány (RBIF) kezdemé-
nyezéséhez a Decathlon és az Immochan is 
csatlakozott, és a három szervezet mintegy 
1,2 millió forint értékű sportszert adomá-
nyozott a gyermekotthon lakóinak. Tolna 
megye legnagyobb létszámú és egyben 
legrosszabb állapotban lévő otthonának 36 
lakója önfeledten ugrott az új biciklikre, 
rollerekre, az átadást követően dartsver-
seny és labdázás vette kezdetét az egykori 
Bartal-kastély körüli területen.

A Robert Burns Nemzetközi Alapít-
vány 2013-ben keresett meg bennünket 
először, de akkor még az otthon felújí-
tásán gondolkoztunk – ám idő közben 
újabb ötletek kerültek előtérbe, ezért az 
alapítvány más módját kereste a segít-
ségnyújtásnak. Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy a gyerekek a szabadidejüket 
értelmes tevékenységgel töltsék, ami 
hosszútávon jó hatással lesz magatartá-
sukra is, így jött az ötlet, hogy sportolás-

ra ösztönözzük őket és ehhez kerestünk 
támogatókat.

A sportszergyártó és -forgalmazó De-
cathlon örömmel állt az ügy mellé, hi-
szen adományozási politikája szorosan 
kapcsolódik a vállalat alaptevékenységé-
hez, a sporthoz és szabadidőhöz. Céljuk a 
gyermekek sportszeretetének növelése, az 
egészséges életmódra nevelés elősegítése.

Az Immochan Magyarország Kft. ügy-
vezető igazgatója Michel Chaize: „Büszkék 
vagyunk a hosszú távú kapcsolatunkra a 
Robert Burns Nemzetközi Alapítvánnyal, 
és örülünk, hogy újra segítségre lehetünk 
a faddi gyermekotthon támogatásában.

A mintegy 1,2 millió forint összértékű 
sportszerszállítmányban a tollasütőtől a 
kerékpáron és horgászfelszerelésen át a fu-
tópadig sok féle sportszer szerepelt.

„Külön öröm számomra, hogy ado-
mányunkkal a gyermekotthonban élő 
gyerekek mindennapjai részévé válhat a 
mozgás, a közös játék, ami érzékeny lelki-
világukra mindenképpen pozitívan hat.”

Az alapítvány idén 3 kiemelt projektet 
támogat:
• Faddi Gyermekotthon (sportfelszerelé-

sek vásárlása)
• SOTE 2. sz. gyermekklinika (diagnosz-

tikai rendszer vásárlása)
• Péterfy Kórház, Koraszülött Osztály 

(mobil ultrahangkészülék vásárlása) 
– mondja Arnott Douglas, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke. Őszinte köszönet 
az adományozóinknak.

Fadd, 2014. szeptember 30.

Tisztelettel:

Papp Balázs gyermekotthonvezető

Falugazdász
fogadóórája  

minden kedden  

8:30-tól 12 óráig  

a Művelődési Házban!
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C I V I L  S Z E R V E Z E T E I N K  É L E T É B Ő L

Boróka-hírek
Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület 
kórusa szeptemberi programjában a szüre-
ti nap és a „Szent Mihály napi” rendezvény 
szerepelt. Egyesületünk részt vállalt a szüreti 
felvonulásban, a megvendégelésben és a szín-
padi szereplésben is. A  Bogyiszlói zenekar 
kísére tével faddi dalcsokrot énekeltünk, ami 
nagyon tetszett a közönségnek, és amit nagy 
tapssal jutalmaztak.

A Szent Mihály napi rendezvényen borda-
lokból álló csokrot énekeltünk, ez is nagyon 
sikeres volt, megalapoztuk a résztvevők jó 
hangulatát. Bízunk benne, hogy a jó kezdet jó 
folytatást is jelent. 

Megkezdtük az előkészületeket a hagyo-
mányos adventi hangversenyünkre.

Az idei éppen a 10. lesz. A kórusvezetőnk, 
Koleszár Istvánné vezetésével már azokat a 
dalokat próbáljuk, amiket az adventi műsor-
ban fogunk énekelni.

 Ádámné Irén

Horgászhírek
A Faddi Sporthorgász Egyesület az idei évben is 
megrendezte hagyományos egyesületi horgász-
versenyét május 17-én a kompátkelő és a Vo-
lent-öbli horgásztanya közötti területen. A ver-
senyre 30 fő horgász nevezett be, amely 7 órától 
10 óra 30 percig tartott, jó hangulatban zajlott 
le. A versenyt követő mérlegelés után az ünne-
pélyes eredményhirdetésre az egyesület iroda-
helyiségénél került sor. 

A következő végeredmény született:
1. helyezett: Papp János 3970 gr fogott hallal
2. helyezett: Grácsik Mihály 3810 gr fogott hallal
3. helyezett: Acsádi Sándor 3540 gr fogott hallal
Az eredményhirdetés után jó étvággyal elfo-
gyasztottuk a finom ebédet.

Egy másik – úgyszintén már hagyomá-
nyossá váló – versenyre is sor került augusztus 
20-án: a gyermek és ifjúsági horgászversenyre 

a falunapi rendezvények között. Rekord nagy-
ságú létszámban, 44-en jelentkeztek 5 éves 
kortól 16 éves korig, akiket a szülők és nagy-
szülők is elkísértek és szurkoltak nekik. A  7 
órakor kezdődött verseny a kompátjáró és 
a strand közötti szakaszon zajlott. Minden-
kinek 1 horgászbottal lehetett versenyeznie, 
horgászengedélyre erre az alkalomra nem 

volt szükség. Szinte minden-
ki fogott kisebb-nagyobb ha-
lakat. A  zsákmányban csuka, 
dévér, kárász, törpeharcsa és 
főleg rengeteg sneci fordult elő. 
Az időközben rövid ideig tartó 
eső sem rontotta el senki han-
gulatát. Reméljük a fiatalok kö-
zül sokan kedvet kaptak a hor-
gászáshoz. Várjuk, hogy minél 

többen váljanak a jövőben a Faddi Sporthor-
gász Egyesület tagjává.

A falunapi horgászverseny eredményei:
1. helyezett: Kiss Gréta (8 éves) 1672 gr
2. helyezett: Harmath Diána (15 éves) 1170 gr
3. helyezett: Grill János (7 éves) 1155 gr

Az augusztus 20-i falunapon a parkban le-
zajlott rendezvényen a horgász egyesület is rész 
vállalt, a finom halászlét Schmelcz Lajos elnök 
és Mihálovics István főzték, méghozzá olyan 
jól, hogy az elkészült halászlé első díjat nyert a 
főzőverseny halászlé kategóriájában. Mi pedig 
jóízűen elfogyasztottuk.

Vidám anekdoták, történetek hangzottak el 
a megjelentek között a beszélgetések során. Hát 
egyelőre ennyit, minden horgásztársunknak jó 
fogást kívánunk, görbüljön a bot!

 Rábóczki József titkár

Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Az őszt egy kellemes nappal nyitottuk. Bátán volt az „Életet az éveknek” utolsó rendezvénye 

a „Sportnap”. Mi is képviseltük a faddi nyugdíjasokat. A feladatok változatosak voltak és meg-

feleltek a nyugdíjas korosztálynak. A bíztatás sem maradt el. Minden csapat (5 fő) váltotta a 

résztvevőket. Így többen szerepelhettek és a feladatot is a rátermett tag folytatta. Így volt 

egy bíztató csoport is a csapat mellett. A 3 első helyezett érmet kapott. A többi csapat ok-

levelet vihetett haza. A kellemes délelőttöt finom ebéddel zártuk. Gratulálunk a bátai nyug-

díjasok jó szervezéséhez!

A faddiak falunapja augusztus 20-án volt. A főzés az idén sem maradt el. A pörköltünk első 

díjat kapott. Ez a szakácsnők érdeme. Utólag is köszönjük nekik!

A színpadon is bemutatkoztunk. Egy táncot adtunk elő, melynek „Esik az eső” címet adtuk. 

A közönség tapsa segített a táncosoknak.

Szüreti nap sem lehet a nyugdíjasok közreműködése nélkül. Az asztalokon ott voltak az álta-

lunk sütött sütemények, a kertben szedett gyümölcsök. A színpadon szereplőket pedig tapsuk-

kal köszöntötték.

 Schifflerné Maca

1. helyezett: Papp János (a májusi horgászversenyen)
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Beszámoló a NEMZ-TAB-14-0186 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett „Aj Romale, 

Aj Chavale! anyanyelvi multikulturális tábor” című projekt megvalósításáról

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma által NEMZ-TAB-14-0186 pályázati 
azonosítón nyilvántartásba vett „Aj Ro-
male, Aj Chavale! anyanyelvi multikul-
turális tábor” című projektjének 350 000 
Ft-os támogatásával 25 fő hátrányos 
helyzetű faddi roma tanulóval vett részt 
a Balatonszepezdi Gyermektáborban jú-
lius 4-től 10-ig 4 kísérővel, 2 pedagógus 
segítette a munkánkat.

Kiemelt célunk az volt, hogy a részt-
vevő gyermekek, igény szerint bevonva 
a tábor más diákcsoportjait is, anyanyel-
vükön is megismerjék a roma nemzeti-
ség hagyományait, anyanyelvi néprajzi 
ismereteit, zenei-tánc (autentikus, ha-
gyományos) tudásukat elősegítsük. A tá-
bor nagyon jól sikerült, hiszen utolsó nap 
a legfiatalabb résztvevőt, 7 éves kisfiút 
küldtek követnek, hogy hadd maradja-
nak még egy napot. Igyekeztünk a gyer-
mekek részére olyan rendezvénysoroza-
tot összeállítani, melyben egyensúlyban 
vannak a kulturális, a szabadidős és az 
oktatási programok. Az Anyanyelvi ha-
gyományőrző tábor célja, hogy a kisisko-
lások begyakorolják az anyanyelven tör-

ténő helyes beszédet és írást, az artikulált 
kiejtést, a tiszta és érthető hangzást beás 
és lovári irodalmi szövegek gyakorlásán 
keresztül, egyben ismerkedjenek a népi 
hagyományainkkal, ezáltal azok ápolá-
sára és művelésére ösztönözzük őket. A 
projektet azért hoztuk létre, hogy a ma-
gyarországi cigányság kultúráját tovább 
ápoljuk, és megismertessük a többi tá-
borlakóval, a táborban ebben az időben 
csak mi voltunk, így ez elmaradt. A tá-
mogatással olyan gyerekek táborozhat-
tak, akik önerőből, egyénileg ezt nem 
tudnák megtenni. A gyerekek örömmel 
táncoltak, énekeltek, karaokéztak az 
anyanyelvükön. A héten volt plakátkészí-
tés a cigány szokásokról, hagyományok-
ról, multikulturális totó kitöltése, cigány 
népviselet bemutatása, hagyományos ci-
gány leánykérés bemutatása lovári nyel-
ven, cigány lakodalom bemutatása lovári 
nyelven, melyet táncház kísért.

A jó időt kihasználva ellátogattunk a 
strandra is, és elsétáltunk a kilátóhoz. A 
magyar tengerpartot vitorlás hajóról is 
megtekintettük, melyet a gyerekek na-
gyon élveztek. Váratlan meglepetésben 
is volt részünk. Vándorszínház érkezett a 

táborba és az indiánok kultúrájáról kap-
tunk betekintést, a szerepbe bevonva a 
táborlakókat. Az előadás fantasztikus 
volt.

A tábor nem titkolt szándéka, hogy 
az ifjúság megismerje saját történelmét, 
elősegítse az anyanyelv, a roma kultú-
ra iránti fogékonyságot. A tábor lehető-
séget biztosít a diákok számára, hogy a 
sajátjuktól eltérő és egyben újszerű kör-
nyezetben ismerkedjenek a cigány kul-
túrával. A táborokban szerzett nyelvi 
tapasztalatok, létrejövő barátságok erősí-
tik nemzeti elkötelezettségüket, felnőve 
határozottabban ki tudnak állni nemzeti 
identitástudatuk mellett.

Fadd Nagyközség Önkormányzata 
vállalta a 25 fő gyermek táborozási költ-
ségének 50 %-ának teljesítését, Bényi 
András települési képviselő 5 000 Ft-tal 
támogatta a rendezvényt, melyből a gye-
rekek a pizza mellé az általuk kiválasz-
tott üdítőt fogyaszthatták. Köszönjük a 
települési önkormányzat felajánlását és 
Bényi András képviselő támogató hozzá-
járulását.

 Fodor Ágnes elnökhelyettes

Beszámoló a ROM-RKT-14-B-0146 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett „Békességben 

egymás mellett falunap” című projekt megvalósításáról

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által ROM-RKT-14-B-0146 pá-
lyázati azonosítón nyilvántartásba vett 
„Békességben egymás mellett falunap” 
című projektjére 200 000 Ft-os támoga-
tást kaptunk. A pályázat eredményéről 
sajnos csak augusztus 19-én délután 17 
óra 19 perckor küldtek email-ben érte-
sítést, így a főzőversenyre már nem tud-
tuk beszerezni az alapanyagot, valamint 
a Bátai Tamburazenekart sem tudtuk 

meghívni, hogy jöjjenek el hoz-
zánk. Nagyon sajnálom, hogy 
ilyen későn kaptunk értesítést, 
hiszen programunk úgy lett 
volna teljes, ha a zenekar is el-
jön és a vendégeinknek főzni is 
tudunk. Fodor Józsefné indult 
egyénileg a főzőversenyen, az 
ő felajánlásával, valamint Fadd 

Nagyközség és a Venyige Szövetkezet fel-
ajánlásával láttuk vendégül (ebéddel) a 
meghívott fellépőket, melyet ez úton is 
köszönünk.

A Harci Lilaorgonák Cigány Néptánc-
csoport előadása fergeteges volt, nagyon 
örülünk, hogy elfogadták meghívásun-
kat és részt vettek a falunapon. Nagyon 
büszke vagyok a Faddi Hagyományőrző 
Cigány Néptánc szakkörre. Lelkesen ké-
szültünk a fellépésre, és nagyon ügyesek 
voltak a gyerekek. Gratulálok nekik még 

egyszer. A harci néptánccsoporttal meg-
 ismerkedtünk, beszélgettünk, tapaszta-
latot cseréltünk. A támogatásból a harci 
tánccsoport meghívását, és a következő 
gyermekprogramokat biztosítottuk: Buci 
bohóc, Kézi-Csodák Kézműves Egyesü-
let és a légvár üzemeltetése.

Falunapi programunk azt a célt szol-
gálja, hogy a roma kulturális esemé-
nyek megvalósításán keresztül: a cigány 
nyelvek (romani és beás) ápolása és fej-
lesztése; a hagyományok megőrzése, át-
adása fiatalabb korosztályoknak; a roma 
kisebbség kulturális örökségeinek és 
múltjának megismerése, a különböző 
kultúrából származó emberek kölcsö-
nös elfogadásának elősegítése kerüljön 
előtérbe. Örülök, hogy Fadd Nagyközség 
Önkormányzata partner volt ebben, és 
segítettük egymás munkáját.

 Fodor Ágnes elnökhelyettes

F A D D I  R O M A  N E M Z E T I S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z A T
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Siófoki kirándulásFaddi Falunap

Pécs – a Nemzeti Színház előtt

Pécs – Széchenyi tér

N Y Á R I  E S E M É N Y E K  K É P E K B E N

Romadíjak
Részt vettünk az iskolai tanévzárón és 
ballagáson. A Faddi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola tanévzáróján a nem-
zetiségi önkormányzat a 3,5 feletti pél-
dás magatartású roma gyermekeket az 
osztályfőnöke ajánlásával elismerésben 
(könyvjutalommal) részesítette. 24 fő 
kapott romadíjat, név szerint: Novák 
Ramóna és Nyárai Alexa 1.a, Orsós 
Zoltán, Orsós Dzsenifer és Fodor An-
namária 1.b., Fodor Dzsenifer, Novák 
Benjamin Valentin és Orsós Krisztofer 
2.a., Farkas Renáta Melissza és Kecske-
méti Renátó 2.b, Novák Máté 3.b., Ben-
ke Roland, Rostás Alexandra és Rostás 
Krisztina 4.a., Kovács Dóra 5.b, Orsós 
Julianna Tímea és Petrovics Vanessza 
6.a, Farkas Kevin János, Fodor Nóra, 
Fodor Zoltán és Lepp Szintia 6.b, Budai 
Klaudia 7.b, Alföldi Tamás és Kolom-
pár Martina Veronika speciális tagozat. 
Munkájukhoz, tanulmányi eredmé-
nyükhöz gratulálunk!

Siófoki kirándulás
Hagyománnyá vált siófoki fürdő utunk 
ez évben sem maradt el. 40 fő halmo-
zottan hátrányos helyzetű faddi roma 
gyermeket vittünk a Balatonra fürdeni. 
A gyerekek nagyon élvezték a vizet, még 
a délutáni hullámok sem vették kedvü-
ket, öröm volt nézni őket. Hazaindulás 
előtt kétgombócos fagyival birkóztunk 
meg, óriási volt a választék, és persze 
nagyon finom.

A fényképek megtekinthetők Fad-
di Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
www.facebook.com oldalán. Köszönjük 
a kísérők segítségét, név szerint: Bog-
dán Imréné Ilának, Mátyás Máriának és 
Száraz Mihályné Julisnak.

Pécs-Óbányai kirándulás
Június 9-én, Pünkösd napján, Pécsre lá-
togattunk 45 fő halmozottan hátrányos 
helyzetű faddi roma gyermekkel. A kul-
túra fővárosába időszaktól, programok-
tól függetlenül bármikor jó menni, hi-
szen annyi a látnivaló. A legkisebbtől 

a legnagyobbik gyermekig mindenki 
követte Soponyainé Erzsikét, aki Pécs 
nevezetességeinek bemutatása mellett, 
a legjobb helyekre kalauzolt el bennün-
ket. S ha már jó idő, akkor Óbánya, az 
erdei túránk során újabb gyerekek is-
merték meg a cigánykilátót és az erdei 
 élővilágot.

Élményekben és látnivalókban dús 
program volt, köszönjük kísérőinknek 
Soponyai Mihályné Erzsikének és Misi 
bának, Bogdán Imréné Ilának és Száraz 
Mihályné Julisnak a segítséget.

 Fodor Ágnes elnökhelyettes

F A D D I  R O M A  N E M Z E T I S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z A T
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S P O RT

Fadd SE Labdarúgó Szakosztálya
Megújult a Faddi SE Labdarúgó Szakosztá-

lyának vezetése, ennek kapcsán beszélge-

tek Vida Tamással, aki most némi túlzással a 

Szakosztályban mindenesként, vezetőként 

és edzőként látja el a teendőket.

– Mit lehet tudni rólad?

– A Paksi Atomerőmű Zrt. Gépész Műszaki 

osztályán lévő építész-épületgépész csoport-

nak vagyok a vezető mérnöke. Mellette rendel-

kezem tanári és edzői végzettséggel (bár ezt az 

új edzőképzési rendszer szerint meg kell újíta-

nom) és tapasztalattal is. 2010-ben költöztünk 

a családommal Faddra, három fiúgyermeket 

nevelünk a feleségemmel. Az idei évben fejez-

tem be 43 évesen, 33 év után az aktív labda-

rúgást, és akkor kerestek meg Faddról, hogy 

vállaljam el az ifjúsági és a felnőtt csapat edzői 

feladatait. A többi pedig jött magától.

– Hogy lettél Te a „mindenes”?

– A szakosztály vezetői tisztséget évek óta 

Vörös Viktor Úr látta el, és Ő egy nagyon kelle-

mes elfoglaltság miatt lemondott a tisztségé-

ről, a család és az egy éves kisfia javára fordítva 

a szabadidejét. Nem igazán volt sok jelentkező, 

így én maradtam erre a tisztségre is. Minden 

látszat ellenére nem egyedül csinálom, sokan 

segítenek ebben a nem túl könnyű és hálás fel-

adatban.

Az egyesületben edzői feladatokat lát még 

el rajtam kívül Folk Renáta, aki a gyermekek-

nél négy korosztállyal és a női csapattal foglal- 

kozik.

A pénzügyi dolgokban az egyesület köny-

velője Wiedemann Zoltánné (Marika néni) és 

Nyirati Kinga technikai vezető működnek köz-

re. A csapat körüli problémákban pedig Fehér 

Károly, Honti Pál és Gerendai Ferenc nyújtanak 

segítséget, akik mindezt társadalmi munkában 

végzik.

A pálya rendjét fenntartani segít Heitzmann 

Anna és Nagy István (Pista bácsi).

A Faddi Önkormányzattól, ezen belül Fülöp 

János Polgármester Úrtól, Genye András és Fo-

dor József Uraktól is sok segítséget kap a szak-

osztályunk.

Nem utolsó sorban pedig az egyesület el-

nöke, Márkus János is mindent megtesz azért, 

hogy jól és gördülékenyen menjenek a dolgok.

A szurkolók is sokat segítenek, akik a nem 

túl sikeres szezonkezdés ellenére is mellettünk 

állnak, kijárnak a mérkőzésekre és biztatják a 

csapatunkat! A játékosok, akik eljönnek délutá-

nonként, és küzdenek hétvégén a mérkőzése-

ken, próbálják mindig a legjobbat adni. Szóval 

nem vagyok egyedül, sokan vagyunk, akik sze-

retik a sportot, és ezen belül a labdarúgást.

– Milyen célokat tűztetek ki erre a sze-

zonra a csapatnak?

– A faddi labdarúgás nagy változáson és 

fejlesztéseken megy át az év második felében. 

A tavalyi szezonban a megye I. osztályban ját-

szó és nem túl sikeresen szereplő csapat az 

idén ősszel megye II. osztályban indult, ahol 

remélhetőleg jobban teljesít majd. A  csapat 

összetétele is sokban változott az év elejéhez 

képest. Olyan játékosoknak kell ismét játékba 

lendülniük, akik az előző szezonban kevesebb 

lehető séget kaptak.

A csapatunk felnőtt játékosai:

Kapusok: Csősz Gyula, Sági Roland, Honti Pál

Védők: Udovisits Gábor, Horváth Gábor, Kő-

rösi Zoltán, Csányi Olivér, Szabó Krisztián, 

Dohóczki István, Honti Erik

Középpályások: Csibi Ferenc, Kneller Balázs, 

Fehér Károly, Papp János, Pál Márk, Knittel 

Norbert

Támadók: Fazekas Róbert, Gáncs Gábor, H. 

Szabó Tamás, Berta Ferenc

A csapatunk ifjúsági játékosai:

Kapusok: Oláh Bence, Petrás Béla, Ambrózi 

Ádám, Berta Patrik

Védők: Keresztes Gábor, Acsádi Péter, Gász 

Balázs, Müller Ádám, Főnix József

Középpályások: Orsós György, Kalló József, 

Sallai Zoltán, Kőszegi Kevin, Nagy Attila, 

Hosnyánszki Gábor, Ambrózi Adrián

Támadók: Sallai Péter, Kiss László, Asztalos 

Norbert, Orsós Márton

Ezen kívül van még néhány serdülőkorú já-

tékosunk, akik, ha betöltik a 14. életévüket, ak-

kor már játszhatnak az ifjúsági csapatban. Ter-

veink között szerepel, hogy jövőre már őket is 

nevezzük és versenyeztetjük a serdülő bajnok-

ságban. A  következő időszakban utánpótlás 

nevelésre fordítjuk a nagyobb hangsúlyt, mert 

azt gondolom, hogy ez az egyedüli járható út.

A téli átigazolási időszakban szeretnénk 

visszahozni néhány, a környező falvakban ját-

szó ifjúsági és felnőtt korú helyi játékost, mert 

úgy vélem, hogy faddiaknak kell játszani a csa-

patunkban. A  nézők is azért járnak mérkőzé-

sekre, hogy a győzelem mellett a helyi kötődé-

sű játékosokat lássák játszani a pályán.

Nyílván néhány minőségi „idegenlégiós” 

azért elfér a csapatunkban.

A legfontosabb, mint már említettem, van-

nak gyermek csapataink is, akikkel Folk Renáta 

foglalkozik, Ő nagyon színvonalasan végzi el a 

feladatát, amely mellett Tolnán a női futsal csa-

patban játszik, és óvoda pedagógus végzett-

séggel rendelkezik. Nála „jó kezekben vannak 

a gyermekek”, akik a Bozsik Programon keresz-

tül folyamatos rendezvényeken vesznek részt, 

amelyek kéthetente szombat vagy vasárnap 

délelőtt kerülnek megrendezésre.

Ezúton közölném az Ő értékelését is:

„A tavalyi évben még az edzőváltás utáni 

gondokkal küzdöttünk, hiszen ekkor kerültem 

a faddi gyerekek közé, ezért nem ismertük még 

egymást. Szerencsésnek mondhatom magam, 

mert a faddi gyerekek nagyon szeretik a lab-

darúgást. Jelenleg is négy korosztállyal foglal-

kozom, egészen az óvodásoktól az U9-U11-es 

csapaton keresztül az U13-as fiúkkal, így körül-

belül 50 igazolt fiatal labdarúgója van Faddnak. 

Nagy örömmel tölt el, hogy mindegyik korosz-

tályban egyre több kislányt is érdekel ez a »fiús-

nak« beállított sportág. Minden korosztállyal a 

lehetőségekhez mérten különféle versenyeken 

szerepeltünk. Gondolok itt az Egyesületi Bozsik 

programra, az Intézményi Bozsik programra, 

illetve az év második felében csatlakoztunk 

az U11-es Regionális Fesztiválsorozathoz, me-

lyeken kitűnő eredményekkel szerepeltünk. 

Mindezek mellett részt vettünk különféle ku-

pákon, ahol nagy számban szereztek érmet 

gyerekeink. Kiemelném az Intézményi Bozsik 

programban szereplő U9-es csapatot, akik első 

helyen végeztek a megyében. Mindez az erősí-

téseknek és az egyre inkább kialakuló csapat-

egységnek volt köszönhető. A  nyár folyamán 

változások történtek, a korosztályok átalakul-

tak, és sajnos 3 kiváló képességű játékos igazolt 

másik klubhoz az U11-es csapatunkból, de ezt 

elfogadva készültünk a felkészülési időszakban 

a következő szezonra. Az idei évet a nyáron való 

felkészülésünk előzte meg. A továbbiakban cé-

lom, hogy a faddi származású gyerekeket, akik 

emelik a színvonalat, próbáljuk ennél az egye-

sületnél tartani. Így a későbbiekben bízhatunk 

a még fényesebb szereplésben. Szeretném a 

lehetőséget kihasználni, és megköszönni a 

szülők által nyújtott rengeteg támogatást és 

elismerésemet tolmácsolni a faddi labdarú-

gás iránt nyújtott pozitív hozzáállásért.” – Folk 

 Renáta (utánpótlás edző)

Nyáron megalakult a női labdarúgó csa-

patunk 10-15 fővel, akik a most ősszel indu-

ló futsal bajnokságba neveztek be, és nagyon 

szorgalmasan edzenek hónapok óta. A  csapat 

vezetője Nyirati Kinga, és őket szintén Folk 

Renáta edzi. Csapatuk minden héten hétfőn 
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és pénteken tart edzést Faddon a Sportcsar-

nokban. A  tavaszi és őszi időszakban pedig a 

focipályán edzenek! Csapatuk hangulata és 

légköre kitűnő! Egy igazán összetartó kis csapa-

tot alkotnak a lányok, asszonyok! Nagy az össz-

hang és az egyetértés, és ez a legfontosabb!

Itt szeretném tolmácsolni a felhívásukat:

Csatlakozz hozzánk Te is, ha

 » nőnek születtél,

 » elmúltál 10 éves, de még nem vagy 100,

 » bizsereg a lábad, hogy labdába rúghass,

 » úgy véled, a kalória csapatban jobban ég,

 » rendszeresen és versenyszerűen szeretnél 

sportolni!

– A körülmények is javulni fognak a 

sporttelepen?

– A sporttelep is folyamatosan alakul át, a 

2013/14-es MLSZ pályázaton megnyert össze-

get a center pálya füvének felülvetésére, ön-

tözőgép beszerzésre, kapuk, hálók vásárlására 

fordítjuk. Ezzel párhuzamosan egy megfelelő 

világítással rendelkező edzőpályát alakítunk ki, 

amelyben szintén sokat segít az Önkormány-

zat, és sok egyéb segítséget kapunk például 

Aradi Lászlótól, aki a földmunkát végzi társa-

dalmi munkában, de például az elektromos ká-

belnek a 70 m hosszú árkot a labdarúgó csapat 

tagjai ásták ki és temették be, olyan foci sze-

rető emberekkel karöltve, 

mint például Dömötör Zol-

tán, aki szintén segít bár-

miben, amire szükségünk 

van. Illetve most növénye-

ket gyűjtünk a Sporttelep 

parkosításához, így várjuk 

a felajánlásokat! Fák, bok-

rok, virághagymák, bármi, 

amire esetleg otthon nincs 

szükség.

– Milyen tervek van-

nak a jövőre nézve?

– Készülünk a jövő évi 

pályázatokra, ahol megcé-

lozzuk az öltöző épület tel-

jes felújítását, az emeleten 

közösségi helyiség és női öl-

töző kialakítását tervezzük. 

Az ehhez kapcsolódó építé-

szeti tervek, látványtervek 

már elkészültek. Jelenleg a 

tervezett munkák költség-

vetéseit készítjük, hogy az 

Önkormányzat a jövő évi 

költségtervében a pályázat-

hoz szükséges önerőt ter-

vezni tudja.

Leendő támogatóktól, paksi és faddi cégek-

től is kaptunk már ígéretet arra vonatkozóan, 

hogy a társasági adójukat (TAO) az egyesüle-

tünk rendelkezésére tudják bocsátani. Illetve 

vannak felajánlásaink olyan cégektől, akik a 

tényleges munkában is segítséget nyújtanak 

majd.

Jövő év tavaszán tudjuk birtokba venni a fel-

újított centerpályánkat, ezután a mostani edző-

pályánkat szeretnénk befüvesíteni és labdafo-

gó hálóval ellátni, hogy kedvezőtlen időjárás 

esetén a center pályánkat ne kelljen edzéseken 

használni, kímélni tudjuk azt.

Távolabbi tervek között szerepel egy 20×40 

m-es műfüves pálya építése, amelyre szintén a 

MLSZ-nél lehet pályázni, de a szükséges 30%-

os önrészt az önkormányzatnak kell biztosíta-

nia. Vannak egyéb támogatóink is: pl: az elmúlt 

hónapban egy paksi vállalkozó magánember-

ként vásárolt az ifjúsági csapatnak 17 db-os 

komplett szerelést és 10 db edzőlabdát. Fadd-

ról Stocker Antal Úr vásárolt a felnőtt játéko-

soknak 10 db labdát, és a meglévő hiányos sze-

relésekhez kiegészítő darabokat, sportszárakat 

és ezen felül a gyerekek részére 60 db melegítő 

garnitúra megvásárlásában is segítséget nyúj-

tott. Látom és érzem, hogy Faddon szeretik az 

emberek a labdarúgást.

– Akkor úgy tűnik, elindult valami?

– Valóban, szeretném a felnőtt játékosokat 

ösztönözni arra, hogy vállaljanak edzői felada-

tokat az utánpótlás csapatoknál. Szóval van mit 

tenni, egyszer lehet még akár bajnokcsapatunk 

is. Az  ifjúsági játékosok edzéslátogatottsága 

nagyon jó, a heti 3 edzésnapon átlagosan 12-

18 fő jelenik meg, de a felnőtt játékosok is a 

munkahelyi elfoglaltságuk függvényében szor-

galmasan járnak az edzésekre.

Ami viszont ennél is fontosabb, hogy minél 

több embert mozgassunk meg, gyerekeket, fel-

nőtteket, fiúkat, lányokat-asszonyokat.

Azt gondolom, hogy a sportnak nagyon 

fontos szerepe van abban, hogy egészséges 

generációkat neveljünk.

Azt is tudom, hogy akit egyszer megfertő-

zött a labdarúgás, akkor ez a szenvedély élete 

végéig elkíséri. Egyúttal szeretném bíztatni a 

faddi szülőket arra, hogy nyugodtan engedjék 

el a gyerekeket edzésre, mert biztosan tudom 

állítani, hogy itt nagyon jó helyen és jó kezek-

ben vannak.

HAJRÁ FADD!

FELHÍVÁS!

Kedves Faddiak!

A faddi Sportpályán parkosítani szeretnénk.

Ha bárkinek van facsemetéje,  

virághagymája, egyéb virágos  

növényhajtása, amit nem tud hová tenni,  

illetve útban van az udvarban, kérjük,  

hozza ki a faddi Sporttelepre,  

hogy gyermekeink szebb környezetben  

tölthessék a délutánokat.

Ezzel a községünket is szebbé tesszük!

Tel: 06-20/2093-556

Köszönettel:

Fadd SE Labdarúgó Szakosztálya
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A sárgarépa betegségei
Az ismertetés előtt nézzük meg, milyen 
termesztési feltételek mellett kapunk jó 
termést. Mélyen lazított talajt, tömör 
magágyat igényel – nem köves, tömörö-
dött talajt – a sárgarépa, petrezselyem, 
pasztinák, zeller. Ezért fontos, hogy ősszel 
mélyen szántsunk vagy ássunk. A  sekély 
ásás (lapos, 20 cm mélységre lenyomott 
ásó) eleve előszele a rossz körülmények 
kialakulásának. A  kézi ásásnak legalább 
35-40 cm mélynek kell lennie, ez nedves, 
megfelelő méretű ásóval kivitelezhető. 
Az eke alkalmas rá. Rotakapa is, de az csak 
tönkre teszi a talajt, talajéletet! A karógyö-
kerűek a mély szántást igénylik! Szerves 
trágyát nem igényel. A  túlzott szerves 
trágya adásakor szőrös répák fejlődnek, 
a vízért vastagabb oldalgyökerek képződ-
nek. A  tápanyagot komplex műtrágyával 
kielégíthetjük. A túlzott nitrogént kerülni 
kell! Ősszel a foszfor és kálium trágyát, a 
nitrogén első felét (kötött talajon), tavasz-
szal indítóként a nitrogén második felét 
(kötött talajon). Laza homokon tavasszal 
a nitrogén első felét. Június közepéig pe-
dig fejtrágyaként 1-2 alkalommal a másik 
felét adjuk a nitrogénnek. Csávázott ma-
got vegyünk. Fonálféreg fertőzés esetén 
elkerülhetetlen a talajfertőtlenítés. Beszél-
hetünk fertőző és nem fertőző betegségek-
ről. Nem fertőző betegségek: A karógyö-
kér vége elágazik. Ok: sekély szántás, ásás, 
nagyon kötött, esetleg köves talaj. A  sár-
garépagyökér felreped. Ok: nyáron hosszú 
ideig szárazság van, nem kap vizet a répa, 
aztán hirtelen esősre fordul az idő vagy el-

kezdünk öntözni, a gyors növekedésnek 
indulás eredményeként repedések kelet-
keznek. Kerüljük a nem egyenletes vízel-
látást! A sárgarépa gyökér lágyrothadása. 
Ok: ha a gyökér felső része kiáll a földből 
vagy felszedtük és halomba raktuk, a fagy-
ban károsodik. Egyszerűen megfagy ez a 
kiálló vagy tároláskor nem takart rész.

Vírusos betegségek: Sárgarépa mo-
zaik. Terjesztheti a paprika, zeller, burgo-
nya, uborkamozaik. Ok: fertőzési forrás a 
vetőmag, fonálférgek, levéltetvek. Véde-
kezés: a fonálférgek és levéltetvek elleni 
vegyszeres védelem, vetésforgó, megfe-
lelő ritkítás! Tarkalevelűség: a leveleken 
sárgászöld tarkázottság figyelhető meg. 
A répa törpenövésű lesz. Ok: sárgarépa le-
véltetű fertőzi vírussal a répát. Vegyszeres 
kezelést igényel vagy fel kell számolni a 
beteg növényeket.

Baktériumos betegség: a répa ervini-
ás lágyrothadása. Nyálkás, vizenyős rot-
hadás a feji részen, büdös a répa, rothad. 
Ok: a termőhelyről így megy tárolásra, ott 
fertőz, majd akár az üzletekbe is így kerül. 
10 °C-on gyorsan fertőz. Védekezés: csak 
száraz termést tároljunk, azt is száraz he-
lyen. 0 °C-on!

Gombás betegség: Sárgarépa-pero-
noszpóra: a korokozó áttelel. Ok: a leve-
leken keresztül támad csapadékos idő-
ben. Komplex védekezéssel elkerülhető. 
Sárgarépa lisztharmat: maggal terjedhet. 
Szépen kikel és kezdetben jól is fejlődik, 
majd szárazabb időben elpusztul a nö-
vény. Ok: a spórák a levélen fejlődnek és 
onnan fertőznek tovább. Kén, pirazofosz, 
dinokap, stb. szerekkel kell védekezni. 
Esős időben nem szükséges. Alternári-
ás levélfoltosság: fertőzési forrás a levél. 
Ok: 24–32 °C-on csak az idősebb leveleket 
kezdi el fertőzni, ami el is szárad 12 hét 
múlva. Védekezés: csávázott mag, beteg 
levelek eltávolítása, égetése. Lomb per-
metezése csak július végén, ismétléssel 
10 naponként Cineb, mankoceb, metirám 
tartalmú szerekkel. Rizoktóniás betegség. 
Ok: fertőzési forrás a talaj, onnan kerül a 
tárolás helyére. A  gyökéren besüppedő, 
kráterszerű ovális vagy kerek alakú foltok 
jelennek meg, ráncosak. A tárolóeszközö-
kön fehér, lisztes micélium bevonat kép-
ződik. A  termés gyorsan fertőz a tároló 
helyeken. Vetésforgóval kell védekezni. 
Mélyfekvésű talajokat kerülni kell. Aján-
latos bakháton termeszteni, ha nagyobb 
területen termelünk. Tárolásra könnyen 
tisztítható műanyagokat használjunk.

A fertőzések elkerülhetők a megfele-
lő vetőmag használatával (csávázott) és 
a vetésforgó alkalmazásával. Ne vessünk 
petrezselyem, zeller, cékla, pasztinák, ki-
szedett torma után répát!

 Benis Brigitta

Z Ö L DROVAT

Kézimunka szakkör minden hétfőn 14-től 16 óráig a Művelődési Házban. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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FERKELT SÁNDOR autószerelő
Számítógépes diagnosztika,  
elektromos rendszerek javítása,  
műszaki vizsgára történő felkészítés,  
teljes körű autójavítás, 

Új szolgáltatás: 

 gumiszerelés 
 centírozás

7133 Fadd, Béke utca 94.  Tel.: 06/30-851-0577

Schmelcz TÜZÉP
Tüzelő- és építőanyag 

Kereskedés

7133 Fadd,  
Táncsics M. u. 8.

Tel.: 06-74/447-705
06-70/377-80-99

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig: 730-1600

Szombaton: 730-1100

SCHULLER termékek:
• ecsetek, festőhengerek
• ragasztószalagok, takarófóliák
• sittes zsákok, spatulyák
• kőműves szerszámok
• gipszkanál, glettelők
• drótkefe, kesztyűk
• kézi keverőgép
• habarcskeverők
• pormaszkok kaphatók!

Szenek:
• cseh barna dió
• lengyel fekete dió
• lengyel extra fekete dió
• német brikett

Száraz akác tűzifa kapható kugliban  
és hasábban kedvező áron!

Fuvarvállalás! Sóder, építőanyag 
kiszállítása 3,5 tonnás billenős 
kisterherautóval kedező áron!

AKCIÓ! 11,5 kg-os PB-gáz 
házhoz szállítva: 4 700,- Ft
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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

Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Fülöp János polgármester

Szerkesztőség címe: 

Művelődési Ház

7133 Fadd, Béke u. 1. Tel.: (74) 447-460

Szerkesztő: Fülöpné Zemkó Mária

E-mail: kulturfa@tolna.net

ISSN: 2060-4165

Nyomdai munkák:  

ATOMIX Kft. Nyomdaüzem

Felelős vezető:  

Gergely Judit Etel

 


