Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2008. október

SZÜRETI NAP
FADDON
október 12-én
(vasárnap)
Szeret ettel várun k
minden érd eklődőt!
Szüreti felvonulás Faddon 2008. október 12-én (vasárnap) –A menet 14 órakor indul a művelődési ház elől.
Útvonal: művelődési ház – a katolikus templom előtt: koronaszentelés – Béke utca – a Tűzoltószertárnál: tánc,
kínálás – tovább a Béke utcán – Petőfi utca – Sport utca – Táncsics utca sarkánál: tánc, kínálás – Etelköz –
Széchenyi utca – Dózsa utca végén (Postánál): tánc, kínálás, tovább a Széchenyi utcán – a volt
fényképészsaroknál: tánc, kínálás –Templom utca – művelődési ház
Utána kb. 16 órakor: a résztvevő csoportok műsora a művelődési házban, ezt követően táncház a Csurgó
zenekarral.

Megvalósult, amire oly régóta vártunk – Benzinkút a falu szélén
Mario Manfredi úr 10 éve Faddon él a családjával, és hogy
hosszú távra tervez, annak bizonyítéka a vállalkozása is.
Azt tapasztalta, hogy a falu fejlődik, szépül, de úgy érezte,
itt valami hiányzik. Megkereste, mi az a szolgáltatás, ami
még komfortosabbá teheti a településen lakók életét. Három
éves alapos előkészítés és kitartó munka eredményeként
megépült a benzinkút és az étterem, ezeket három hónapja
nyitották meg. Nem volt nagy hírverés, talán ez az oka
annak, hogy vannak olyan faddiak, akik nem is tudják, hogy
Faddon új létesítmény üzemel. Ezt magam is tapasztalom,
hiszen, a könyvtárba betérve többen megkérdezték tőlünk,
működik-e már? Nos, igen, Kedves Olvasók, a benzinkút és
az étterem üzemel, és Manfrediék nagy szeretettel várják
nem csak az üzemanyag-felhasználókat, hanem az
étterembe is mindazokat, akik kedvelik az itáliai ízeket, és
azokat is, akik még nem: ismerjék, kedveljék meg. A
tervezésnél, építésnél az volt a cél, hogy itáliai hangulatot
varázsoljanak ide, eredeti olasz ízekkel. Az étterem „lelke”
az Olaszországból hozott kemence, ami nemcsak meleget,
de melegséget is áraszt, igazi, otthonos légkört teremt.
Az étlapon pizzákat, tésztákat, meleg húsos ételeket,
hidegtálakat (saját érlelésű sajtokkal, karajjal, tarjával,
pármai sonkával), olasz desszerteket kínálnak, üdítők,
borok, kávék, forró csokik, jeges teák kíséretében.
(folytatás a 8. oldalon)

Természetesen fontosak az itáliai ízek, vannak is rajongói,
de a faddiak mégis a benzinkút megnyitásának örülnek

igazán. Hiánypótló vállalkozás, hiszen évek óta Tolnára
jártak, akiknek valamilyen üzemanyagra volt szükségük. Az
autósoknak ez egyszerűbb, hiszen elég sok benzinkút van
az utak mellett, de a kismotor vagy a kerti traktor
tulajdonosoknak, a mezőgazdasági gépek üzemeltetőinek
már problémát okozhatott, ha elfogyott a benzin vagy a
gázolaj, és helyben nem jutottak hozzá.
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CIVIL SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL
Ismét évfordulót ünnepel a Boróka Ének és Néptánc Egyesület: 15 évesek lettünk!
1993. október 29-én Körösi István kezdeményezésére tánccsoport alakult, Varga Zoltán táncoktató vezetésével, 18 fő alapító taggal:
Rezicskáné Karsai Mária
Nyárai Attila
Haraszti Istvánné
Bakos Imréné
Schmidné Keserű Erzsébet
Papp Krisztina
Kleinné Makó Judit
Balogh Zoltánné
Szemelácz István
Puskás Ágnes
Körösi István
Benis Brigitta
Tóth Mária
Rezicska Antal
Körösi László
Bitter Judit
Wirth László
Grácsikné Réti Ágnes
A csoport tagjainak aktivitását mutatta, hogy december 11-én a éven keresztül részt vettünk a környező települések
község Idősek napi rendezvényén már tánctudásukról számot is rendezvényein: szüreti mulatságokon, fesztiválokon, találkozókon, énekversenyeken, községi és egyházi rendezvényeken.
adtak.
Jelentős esemény volt a csoport ujjászerveződése 1994. Mindezek komoly felkészülést igényeltek a csoportoktól.
szeptember 1-jén, amikor Kolbert Margit táncoktató vette át a Szabadidőnket nem kímélve, örömmel igyekeztünk megfelelni
csoportot. Ezzel párhuzamosan megindult az utánpótlás nevelés ezen felkéréseknek. Szívesen járunk a próbákra, amelyek a
is, ugyanis a gyermekek részére lehetőség nyílt népi komoly munka mellett kellemes, családias légkörben telnek el,
gyermekjátékok tanulására, szervezett formában, néptánc- amit az oktatóinknak is köszönhetünk. Tagjaink jó képzettségét
foglalkozások keretén belül, amit szintén Kolbert Margit bizonyítja, hogy többen közülük más tánccsoport tagjai is, tehát a
nálunk megszerzett tánctudást más csoportok is elismerik.
vezetett.
A csoport szorgalmas felkészülésére jellemző, hogy egyre több 2002. október 10-én a Gyergyóalfalui Gazdanapi rendezvényre
táncot tanultak meg. Így szűkebb és tágabb környezetünk táncait: meghívást kaptunk. Igen élménydús erdélyi tartózkodásunk alatt
sárközi, kalocsai és rábaközi táncok szerepeltek a műsoraikon. a csoportjaink még jobban összekovácsolódtak. Új erővel
Ezek a fellépések túljutottak határainkon is. Az erdélyi Cserna- indultunk az új feladatok felé.
2003. októberében megünnepeltük a 10 éves jubileumunkat,
keresztúron, Kalánban és Déván is volt fellépésük.
A zenei kíséret mellett a táncokat természetesen énekükkel ahova meghívtuk az alapító tagokat és mindazokat, akik részesei
kísérték, amely erősítéséhez a tánccsoporthoz egy énekcsoport is voltak a 10 év sikereinek.
kapcsolódott, amelyet Koleszár Istvánné énektanárnő vezetett, és Az elkövetkezendő évek a csoport számára önálló estek
szervezésével bővültek, amelyek kapcsolódtak az ünnepazóta is tanít.
Így indult el az énekkar szerveződése. Közös munkájuk körökhöz, így került sor Tavaszköszöntő műsorra, Adventi
eredményeképpen született meg a Dohányos és a Szüretes című estekre, Kodály és Bartók estre, amelyek az ének és tánccsoport
énekes–táncos, a faddi hagyományokat felelevenítő és feldolgozó összehangolt munkájával színesítették településünk kulturális
életét. Az utóbbiakat a hőgyészi Bartók-népdalkör ünnepségein
jelenet, amelyet sajnos már több éve nem mutattunk be.
A kezdeti évek sikereit az 5 éves jubileumi műsorral ünnepeltük is nagy sikerrel mutattuk be, ami elindította egy testvércsoporttal
meg, amelyről elismeréssel szóltak mindazok, akik velünk együtt való kapcsolat kialakítását Fadd és Hőgyész között.
A helyi egyházak szertartásain, rendezvényein énekünkkel
ünnepeltek.
Sajnos Kolbert Margit Sárpilisre költözött, s így hosszú távon segítjük az áhitat elmélyülését.
nem tudta vállalni a csoport további oktatását, ezért 2001.
2007. januárban Varga János helyett a tánccsoport irányítását
szeptembertől új oktató vette át a tánccsoportot. Varga János, aki
Molnár Gábor vette át, aki előzőleg táncoktatói tanfolyamot
szintén faddi származású, magas tánctudásával kezdte meg
végzett.
oktatói tevékenységét. Erdély vidék táncait tanította, így: széki,
2008. február 1-jétől Kalmár Éva táncoktató kezdte meg a
mezőségi, szatmári táncokkal bővítette a repertoárt.
tánccsoportban a munkát. Komoly feladatok elé állította a
A csoport létszáma egyre bővült, ami a művészeti iskola
csoport tagjait. Szakmai hozzáértésével ismét felújítja a tanult
néptánc-tagozatos tanulóival is kiegészült. A Boróka ebben az
dunántúli táncokat, amelyeket elsőként a 2008. évi szüreten
időszakban érte el legmagasabb taglétszámát, a 78 főt.
mutatnak be, majd októberben, a gyergyóalfalui fellépéseken is
Varga János minősítő versenyre készítette fel a csoportot, amely
ezekkel szerepelnek.
eredményeként Balatonberényben, a néptánc kategóriában bronz
Elérkeztünk ismét egy jubileumhoz, a 15. évfordulóhoz. Ezt
minősítést nyertek el.
ismét olyan rendezvénnyel kívánjuk összekötni, ami hagyományt
Mindezen időszak alatt a Boróka a Művelődési Ház
elevenít fel, a szüretet. Az egyesületünk tagjai aktív szereplői
csoportjaként működött.
lesznek a felvonulásnak, a menettáncokat a meghívott
2002. január 31-én társadalmi szervezetté alakult, Faddi Boróka
néptánccsoportokkal együtt mutatják be mindazoknak, akik
Ének és Néptánc Egyesületként került bejegyzésre.
megtisztelik a rendezvényt, végigkísérik a szüreti sort, s a
Azóta önállóan gazdálkodunk, s intézzük az egyesület dolgait,
Művelődési Házban megtekintik a 15. születésnapra összeállított
szervezzük programjainkat, fellépéseinket. Időközben különvált
műsort.
Ádám Imréné titkár
az énekkar. Mindkét csoport önállóan szervezi a próbáit. Több
Nagy szeretettel várjuk a régi tagjainkat,
gyermek- és felnőtt táncosainkat, hogy ünnepeljenek velünk együtt
2008. október 12-én (vasárnap) a szüreti napon!

F e l e l ő s k i a d ó j a : F ü l ö p J á n o s p o l g á r m e st e r
7 1 3 3 F a d d , B é k e u . 1 . T e l . : ( 7 4 ) 4 4 7 -4 6 0
E - m a i l : k u l t u r fa @ t o l n a . n e t
Szek szá rd, Martos F. u . 8 . T el.: 7 4/4 17 -430
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LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS 2008. OKTÓBER 13-ÁN (HÉTFŐN)
Csak az út mellé kihelyezett, fölöslegessé vált használati tárgyak, zsákba helyezett, illetve kötegelt
zöldhulladék és a lomok elszállításáról gondoskodunk.
Lomtalanítás alkalmával elszállítható hulladékok:
- ágak, vesszők kötegelve, zöldhulladék zsákba helyezve
- egyéb darabos lomok (bútor, doboz, láda, stb.)
Nem kerül szállításra: mérgező- és veszélyes hulladék, akkumulátor, festék, vegyszer, gyógyszer, továbbá építési
törmelék, autó- és gumiabroncs, bomló szerves hulladék, elektromos berendezés, hűtőszekrény, trágya és egyéb
mezőgazdasági melléktermék!
Ezen időpont kivételével tilos mindennemű - a kommunális - és a zöldhulladék kategóriákba nem tartozó –
hulladék kihelyezése. Aki e rendelkezést megszegi, a Képviselő-testület 1/2005.(II.1.)Kt. számú a köztisztaság
fenntartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
szóló rendeletének értelmében szabálysértést követ el, és 10.000,- Ft-tól 30.000,- Ft-ig, azaz Tízezer forinttól
Harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható!
Alisca Terra Kft.
Fadd Polgármesteri Hivatal
ŐSZI VÁSÁR - 2008. október 18.
Kedves Faddi Lakosok, Tisztelt Vásárosok!
Tájékoztatásul közöljük, hogy az őszi vásár október 18. napján kerül megrendezésre a Fadd, Mátyás király utca nyugati
végén lévő –Vásártér elnevezésű – közterületen.
A vásáron a jogszabályi rendelkezések megtartása mellett az áru- és termékértékesítésen kívül vendéglátó-ipari, kölcsönzői,
megőrzői, valamint helyben végezhető szolgáltatói és javító tevékenység is folytatható.
Helyfoglalás, helyhasználat: a vásáron az árusok, illetve a szolgáltatást végző vállalkozók a helyet az eddigi gyakorlatnak
megfelelően érkezési sorrendben tudják elfoglalni. Valamennyi árustól elkülönítve kell helyet foglalniuk az állatvásár és a
használtcikk árusítóknak.
A vásáron az árusok az általuk elfoglalt helyért helyfoglalási díjat kötelesek fizetni a díjbeszedéssel megbízott személynek a
következők szerint:
- sátorból, lakókocsiból történő árusítás esetén:
150,- Ft/m2
- asztalról történő árusítás esetén:
100,- Ft/m2
- földön történő árusítás esetén:
50,- Ft/m2
- mutatványosok, körhinta, céllövölde, stb.:
100,- Ft/m2/nap
tehergépkocsi:
1.000,- Ft
utánfutó:
500,- Ft
kézikocsi:
150,- Ft
Helyfoglalással kapcsolatban érdeklődni Antusné Bari Julianna igazgatási csoportvezetőnél lehet hétfő és szerdai
napokon 8 – 16 óráig, valamint pénteken 8-12 óráig.

FIGYELEM!
A sajtóban megjelent előzetes hírek szerint az idén
nagyobb mértékű influenzajárvány várható.
Az influenza elleni oltóanyag megérkezésének ideje az
orvosi rendelőkben ki lesz függesztve (várhatóan
október vége).
60 éven felüliek és a krónikus betegek oltása ingyenes.

A védőoltás receptre felíratható, azok számára, akik ezt
kérik, ára kb:1000 Ft. A páciens kérésére szintén
felírható receptre a tüdőgyulladás elleni védőoltás,
melynek adása krónikus betegségekben indokolt.
További felvilágosításért forduljon családorvosához!
D r . Mo so n y i Er zsé b e t
Tisztelt Asszonyom és Uram!

TolnaAirNet Internet Szolgáltatás

Tájékoztatjuk, hogy

MOST A BEKÖTÉS INGYENES!!!
A TolnaAirNet ajánlata:
Sebesség (Kbps)
Ár/Hónap
I. csomag: 512/128 kbps
3490Ft/hó
II. csomag: 1024/256 kbps
4490Ft/hó
III. csomag: 1536/384 kbps
5490Ft/hó
-nincs hűségnyilatkozat -korlátlan adatforgalom
A szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges
se telefon, se kábel televízió, így járulékos
költségek nem keletkeznek.
Egyedi és nagyobb sávszélesség-igény esetén, részletes
tájékoztatásért kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat az
alábbi telefonszámon: Tel.: 06-30/365-9314
www.tolnaairnet.hu

Dr. Percsi El vira ügyvéd
2008. október 11-től
minden szombaton 9.00 és 11.00 óra között
Fadd, Széchenyi u. 16. sz. alatt
jogi tanácsadással egybekötött fogadóórát tart.
Valamint előzetes egyeztetés alapján
szeretettel várja kedves ügyfeleit
Szekszárd, Kölcsey ltp. 8. fsz. 2. sz. alatti irodájában is.
Elérhetőségek:
Tel/fax: 74/311-164
Mobil: 70/232-6266
e-mail: percsielvira@t-online.hu
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A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATÓJA
FE
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HÍVATLAN

VENDÉG

menekülnek, ezért főleg a serkéket keressük. A serke és az élő
tetű a barna és a fekete hajban szabad szemmel is könnyen
észrevehető, de a világos hajúaknál már fokozottabb figyelem
szükséges.
A kézi nagyító használata megkönnyíti a fejtetvesség vizsgálatát.
A korpától való elkülönítés sok esetben elég nehéz lehet; azonban
a serkét kézzel nem lehet leseperni, míg a korpát igen. A serke a
két köröm között összenyomva pattanó hangot ad, míg az
elpusztultaknál vagy a kikelteknél ez már nem tapasztalható.
Irtása
A hívatlan vendég észlelésekor nem kell kétségbeesni, hiszen
viszonylag könnyedén elpusztíthatók. Venni kell egy tetűírtó
hajszeszt, és a használati utasítást pontosan betartva alaposan be
kell dörzsölni vele a hajas fejbőrt és a hajat. A gyógyszertárakban beszerezhető tetűírtó szerek -Nittyfor, Pedex, Nix,
Pedexextra, Paranit, Hedrin- a tetveket és a serkéket rövid időn
belül elpusztítják
Ügyelni kell arra, hogy a szer ne
kerüljön szembe, mert kötőhártyagyulladást okozhat. A gyermek
csukott szemét ajánlatos vattával is
védeni. A hajszeszt kisebesedett
bőrfelületre nem szabad alkalmazni.
A szerrel való átnedvesítés után
várjuk meg, míg a hajszesz a hajra
rászárad (ez az idő a felvitt
mennyiségtől függően 5-15 perc). A
serkék
a
tetűírtó
hatására
elpusztulnak, de ott maradnak a fejen.
A serkék eltávolítására a hajat ecetes
vízzel öblítjük, az ecet ugyanis oldja
a serkék ragasztóanyagát. Ezután jó világos helyre kell leülni, és
két ujjunkkal lehúzogatni a hajról az elhalt serkéket, vagy sűrű
fogú fésűvel, melyet ecetes vízbe mártunk, alaposan át kell
fésülgetni a hajszálakat. Utána meleg vízzel, samponnal alaposan
mossuk meg a hajat. Az újrafertőződés veszélye miatt a tetűírtó
szerrel való ismételt lekenés következik, amit már nem mosunk
le.
A készítmények a hajat nem károsítják, hatásukat a következő
hajmosásig őrzik meg és a hajra rákerülő fejtetveket még azok
megtelepedése, elszaporodása előtt biztosan elpusztítják.
Fontos, hogy nemcsak a fertőzött személy kezelése indokolt,
hanem közvetlen környezetéé, így családtagjaié is, hiszen
lényeges, hogy ne maradjon fertőző góc, mert akkor elölről
kezdődik az egész. A fésűn, kefén található fejtetvek az eszközök
néhány perces forró vízbe vagy tetűírtó szerbe mártásával, a
sapkában lévők pedig mosással pusztíthatók el. Minden
törülközőt, ruhát, ágyneműt, stb. meleg, mosószeres vízzel ki kell
mosni, és a ruhákat, ágyneműt átvasalni!
Megelőzése
A leghatékonyabb tényező a szülői gondoskodás!
Folyamatosan, legalább hetente vizsgáljuk át a gyermek haját,
nincs-e benne élő tetű vagy serke. Ha gyermekünk vagy maga a
felnőtt ember olyan közösségbe járna, ahol fejtetvességről
hallunk, a tetűírtó hajszeszek fejmosás utáni alkalmazása biztosan
meggátolja a hívatlan vendégek megjelenését, és a következő
hajmosásig (akár 2 hétig) biztosítják a tetűmentességet. Amíg
fennáll a tetvesedés veszélye, a hajszeszes kezelés minden
hajmosás után megismételhető. Fontos, hogy időnként a tetűírtó
szereket váltsuk, mert a tetvek hamar hozzászoknak, ha mindig
ugyanazt a szert használjuk. Ezen kívül természetesen kerülni
kell a fésűk, kefék, hajjal kapcsolatos tárgyak és sapkák, kalapok
közös használatát!

A fejtetvesség előfordulása évről évre visszatérő jelenség. Az
emberen élősködő vérszívó tetvek az egész világon előfordulnak,
és ez alól Magyarország sem kivétel. A nemzetközi és hazai
járványügyi tapasztalatok szerint a fejtetvesség egy országon
belül 20-25 éves periódusokban visszatérően növekszik.
Magyarországon legutóbb a hetvenes-nyolcvanas években
okozott jelentős gondot a fejtetvesség, s napjainkban ismét
emelkedő trend észlelhető.
A gyermekközösségekben gyakrabban fordul elő, mint korábban,
ezért fontos áttekinteni, miként lehet felismerni, kezelni, illetve
megelőzni ezt a sajnos majdnem minden gyerekközösségben
előforduló fertőzést.
Téves az az általános felfogás, miszerint csak a szegénységben,
elhanyagolt higiénés környezetben élő embereknek lehet
fejtetűje. A fejtetű a piszkos és tiszta hajat egyaránt eláraszthatja,
bárkinél előfordulhat. A szülők, a környezet felelőssége a
mielőbbi felismerésben és kezelésben áll, hogy a továbbterjedést
meg lehessen állítani. Tehát nem restellni kell, ha tetves lesz
valaki, hanem mielőbb gondosan kezelni.
A fejtetű (Pediculus humanus capitis) szabad szemmel alig
látható, körülbelül 2,5-4,5 mm nagyságú, ovális alakú, szárny
nélküli élősködő rovar. Elsősorban a hajas fejbőrön
tartózkodik,de alkalmilag egyes használati tárgyakon (pl. fésű,
sapka, ágynemű) is megtalálható. Színe alapjában véve szürke, de
színét a haj színének megfelelően változtatja. és a meleg, kevés
fényhez jutó fejbőrön igen hamar szaporodik, így az őszi-téli
sapkát viselő időszak nagyon kedvező számára. Petéit, a serkéket
erős, cementszerű anyaggal szorosan a hajszálak tövéhez
ragasztja.
A szürkés színű serkék a hajszálakra masszívan tapadnak, és
ellentétben a korpásodás okozta apró pikkelyekkel, azok nem
húzhatók le. A legtöbb serke rendszerint a halánték- és a
tarkótájon található. A serkék a hajszál növekedésével távolodnak
a haj tövétől, így azok fejbőrtől való távolságából következtetni
lehet a fertőzés időpontjára.
A serkéből a tetvek 7-8 nap alatt kelnek ki. Egy fejen általában
ritkán van 5-10 tetűnél több - hacsak nem nagyon elhanyagolt. A
fejtetű az éhezést rosszul tűri, naponta többször (5-10
alkalommal) vért szív - kizárólag az ember vérét szívja -, eközben
olyan anyagokat választ ki, amelyek allergiás bőrreakciót és erős
viszketést okoznak.
A hívatlan vendéggel együtt élő ember a viszketés miatt erősen
vakarózik, melynek során a fejbőr könnyen kisebesedhet, és
bőrgyulladás alakulhat ki. A fejtetűfertőző betegséget nem
terjeszt. Ám a bőrsérülések a bakteriális fertőzések táptalajává
válhatnak, és ennek következtében másodlagos bőrfertőzés léphet
fel.
Terjedése
A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy,
hogy a gyerekek feje játék közben egymáshoz ér. Közös
használati tárgyakkal átmegy egyik emberről a másikra (pl.
sapkacsere, fésű, fotel, széktámla). Otthon pedig az ágyneműn,
közös fésűn, törölközőn, a bútorokon vagy a földön is
előfordulhat, és onnan kerül át az emberre. A gyermekektől így
fertőződhetnek a szülők, a testvérek és egyéb családtagok, akik a
fejtetűt még tovább viszik, munkahelyre, baráti körbe.
Felderítése
Akinek gyermeke közösségbe jár, célszerű legalább heti egy
alkalommal átvizsgálni a gyermek fejbőrét. Ellenőrzéskor, illetve
fejtetvességre utaló gyanú esetén a hajat lazán szét kell
választani.
Elsősorban a fülek melletti, illetve mögötti területet kell
gondosan átvizsgálni. Mivel a tetvek fény elől gyorsan
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Szülők Szervezeti Közössége
történéseket,
ötleteket
gyűjtenénk,
hogyan
támogathatjuk eredménnyel tanulóink iskolai életét.
Az összejövetelek időpontjáról a gyerekeken
keresztül, illetve a boltokban kitűzött hirdetésekből
értesülhettek.
Szeretettel várunk minden új és régi tagot.
Hozzatok újabb ötleteket, segítsétek egy jó
közösség kialakulását és eredményes munkáját.
“Vigyük végbe saját jótetteinket, ne várjunk rá, hogy
mások tegyék meg helyettünk. A legkisebb jótett is
elnyeri jutalmát.” (Tatiosz)
Méthné Molnár Beáta
Iskolai SZSZK vezető

Kedves Szülők!
Köszöntök mindenkit az iskolai tanév kezdetén. Új
tanév, új feladatok, újabb kihívások! Nemcsak
gyermekeinknek, nekünk szülőknek is.
Szeretném, ha tovább folytatnánk a Szülők
Szervezeti Közösségének alakítását, létszámbővítését, az egész éves együttműködést.
Ezúton szeretném megköszönni a tavalyi tanévben
aktívan segítő szülők munkáját, az anyagi
támogatásokat, amit a jelképes éves tagdíj
befizetésével adtatok.
Ebben a tanévben is szeretném, ha rendszeresen
találkoznánk háromhavonta, megbeszélnénk az addigi

Elkezdődött az ovis élet
Szeptemberben újra 7 csoporttal
kezdtük a 2008-2009-es tanévet.
A nyári szünet után mindannyian
kíváncsian vártuk a „régi” és az újonnan
óvodába kerülő gyermekeket.
Tiszta, felújított, otthonosan berendezett csoportszobák várták a kis
óvodásokat.
Nevelő-oktató munkánk célja, feladata
nem változott, a már kialakított program
szerint folytatjuk tevékenységünket.
Szem előtt tartjuk, hogy az óvodás
gyermek elsődleges tevékenysége a
játék, ezt figyelembe véve tervezzük mi
is a napirendünket. Játékosan, szinte
észrevétlenül
ismertetjük
meg
gyermekeinket
a
környezetükben

bekövetkező változásokkal. A mese, a
vers elengedhetetlen kelléke óvodai
életünknek, ezt színesítik a gyermekdalok,
mondókák,
dalos
játékok.
Különféle
technikák
elsajátításával
fejlesztjük kézügyességüket, fantáziájukat. A matematika világa sem
ismeretlen számukra, ebbe is játékosan
vezetjük be őket.
A halmozottan hátrányos gyermekeinkre
továbbra is nagy figyelmet fordítunk,
folyamatosan együttműködve a logopédussal, a fejlesztő pedagógussal.
Természetesen ezen a téren is
elengedhetetlen a szülők segítsége.
Óvodai életünk nyitott, így a szülők
bármikor érdeklődhetnek gyermekük

fejlődéséről, részt vehetnek programjainkon (sport délelőtt, nyílt nap).
Október első hetében termény-báb
kiállítást szervezünk a gyermekek és a
szülők munkájából, melyre ezúton
meghívunk minden érdeklődőt. Helye: a
Templom utcai óvoda zsibongója.
Hagyományaink szerint tartjuk meg
ünnepeinket, rendezvényeinket.
Október 12-én óvodásaink is részt
vesznek a szüreti felvonuláson.
A sok munkához, és a kisgyerekekhez
kívánok minden kollégának türelmet, és
az év folyamán minél több tartalmas,
felejthetetlen napot.
Schmidné Keserű Erzsébet
óvodavezető

Győztünk!
Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos versenyre hívták össze Tolna megye általános iskolásait Szekszárdra szeptember 13án szombaton délelőttre.
Iskolánkat három 6 fős csapat képviselte. Elméleti és
gyakorlati versenyen vehettünk részt. Nagyon jól éreztük
magukat, mind a versenyen, mind a szabadprogramokon.
Minden résztvevő ajándékot kapott (pólót, sapkát, táskát,
tollat, színezőket és még sok mindent.)
Az elméleti és gyakorlati versenyt iskolánk egyik csapata
nyerte meg. A győztes csapat tagjai: Szücs Richárd,
Szücs Réka, Antal Hajnalka felső tagozatosok, Fodor
Bianka, Vesztergombi Fanni, Mihálovics Vivien alsó
tagozatosok.
A versenyzőket felkészítette Soponyai Mihályné vöröskeresztes tanár.
A versenyen felhívták figyelmünket arra, hogy a
lakossági nem veszélyes szilárd hulladék egy része még
felhasználható, újrahasznosítható. Községünkben mi is
sokat tehetünk azért, hogy a szelektív hulladékgyűjtés
A győztes csapat Soponyai Mihálynéval
eredményes legyen.
A délutánt ebéddel és fürdéssel folytathattuk a szekszárdi uszodában. Köszönjük a lehetőséget az Alisca Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Kft-nek, Németh László úrnak, és a lelkes szervezőnek, Járosi Szilviának.
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Merengéseim,
avagy zöldfelületek Magyarországon, mint önkormányzati ingatlanvagyon részei, sajátosságai I.
Néhány gondolatot és tényt szeretnék megosztani a kedves
olvasóval arról, hogy mit jelent, mit testesítenek meg az
önkormányzatok életében a zöldfelületek. Melyek azok a
hiányosságok, amelyeket pótolni kell, kellett volna az eltelt
10-15 év alatt.
A 90-es években az önkormányzatok szerveződésekor a
működés biztosítására a települési szolgáltató feladatok
ellátására a korábbi tanácsi kezelésben lévő és az adott
önkormányzatot a törvény szerint megillető vagyontárgyakat
„átadták” a közösségeknek. Egyik fontos eleme volt a
zöldterület.
A zöldterületek esetében kétség sem merülhetett fel, hogy az
ingatlan-vagyon (törzsvagyon) részei. Sajnos senkit nem
érdekelt és a mai napig sem érdekel a törvényhozók közül az
a tény, hogy a zöldterületeken található növényzet (fák,
cserjék, meglévő burkolat) rendkívül magas értéket képvisel.
Ezt az értéket – mivel minden önkormányzati tulajdonnál
lényeges és megkerülhetetlen - meg kell, kellene már végre
határozni.
Miért kell meghatározni?
Mert ha nincs vagyonértékelés, akkor nincs minek alapján
elszámolnia a mindenkori önkormányzati vezetésnek a
választók felé, hogy a rábízott vagyonnal miként
gazdálkodhat.
Napjainkban, tulajdonképpen szemrebbenés nélkül lehet
kivágni az 50-80 éves fákat, ki lehet irtani zöldfelületeket a
polgárok adójából csak azért, mert a megálmodott
irodaépülethez,
bevásárlóközponthoz
vagy
egyéb
üzlethelyiséghez parkoló kell. Csak szívós kitartás kell és az
adott településeken az ott élőket meg nem kérdezve szabad
utat kapnak az elképzelések.
Ma az agresszív tőke figyelmen kívül hagyja azt az
alkotmányos jogot – minden állampolgár jogát – miszerint
jogunk van az élhető, tiszta környezethez, hogy a közösség
akarata szent és sérthetetlen, hogy az adott településen a
helyben lakók, helyben is adózók érdekei, igényei
fontosabbak a központosított engedélyeket kiadókénál, a
fenntarthatatlan épületeknél, hosszútávon működni nem tudó
vállalkozásokénál.
Mindaddig, amíg végre nem ismerjük fel, hogy a zöld
környezet állapota a jövőnk záloga, hogy a fenntartásukra,
felújításukra fordított adónkat nem lehet elherdálni, mindaddig a tőke és egyéb érdekek kirántják a jövő generációi alól
a még meglévő, közvagyont képviselő zöldterületeket, az
azon található növényállományt.
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Ne feledjük, a zöldterületek ugyan-olyan vagyoni értéket
testesítenek meg, mint amilyenek a telkek, épületek, gépek
stb. Sokszor a közösségek számára gyakran még értékesebbek
is. Ezért a számbavételük és nyilvántartásuk, valamint
vagyonértékük meghatározása a többi ingatlanhoz hasonlóan
nagyon fontos feladat lett volna, és marad a következő
években!!
A vagyonértékelést az egyes zöldterületi összetevőknél másmás módszerrel
lehet
elvégezni.
A zöldfelületi
ingatlanvagyon-leltár, annak alapjai jelenleg is létezik, de
rettentően kevés település alkalmazza. Kivételt képeznek a
földhivatali nyilvántartások, de mint tudjuk, az is olyan,
amilyen.
Már létezik egy speciális módszer, amit szakemberek
kidolgoztak és 1-2 településen - ahol felismerték értékét,
anyagilag áldoztak rá - alkalmazzák is a vagyoni
értékmeghatározásnál. A szoftver a naturális adatokon túl a
fenntartás számára is értékes adatok tárolására és kezelésére
alkalmas, továbbá egy kiegészítő modullal a fák
értékmeghatározására is. Erről a következő számban, cikkem
második részében fogok bővebben beszélni.
Mi az, ami elszomorító?
Milyen érdekes, hogy egyetlen pályázatot nem írnak ki a
szoftver elérésére, telepítésére, a terepmunkára, a digitális
térképek elkészítésére, annak költségeinek támogatására,
propagálására.
Érdekes, az Uniót sem érdekli, mi lesz a kelet-európai
országok, köztük a magyar közterületek, zöldfelületek,
gazdag növényállományának sorsa. Miért is érdekelné. A tőke
nem tudna gátlástalanul terjeszkedni, felemészteni erdeinket,
híres magtermő vidékeinket, közvagyonunkat, élhető
környezetünket.
Talán nem szökőkutak, vagy megszüntetés előtt álló, csóró
iskolák digitális táblával történő felszerelését kellene a közös
Európa pénzéből támogatni, hanem a zöldterületek
vagyonértékeléséhez szükséges háttér kiépítésére is kellene
gondolni, aminek hasznát minden állampolgár élvezheti
évtizedek vagy akár évszázadokon át. Támogatni kellene
azokat a professzorokat, tanárokat, kertészeket, akik
szövetségbe tömörülve évek óta küzdenek a bürokráciával
szemben igazukért.
A program fontosságáért, gazdasági hasznáért, zöld kincseink
megvédéséért kellene a pénzeket elosztókat figyelmeztetni.
(Folytatás következik.)
Benis Brigitta
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Faddi SE Labdarúgó Szakosztálya
Igen Tisztelt Faddi Lakosok!
Ismét lehetőségem nyílt arra, hogy
településünk labdarúgásáról, valamint
az elkezdett pályafelújításról tájékoztathassam Önöket.
Csapataink megkezdték a 2008/2009-es
bajnoki évadot. Eddig több-kevesebb
sikerrel. Ifjúsági csapatunk jelenleg az
U/19-es korosztály 3. helyét foglalja el.
A felnőttek szereplését eddig kettő
döntetlen, és három kudarc, azaz
vereség jellemzi. Itt kell megemlíteni,
hogy meghatározó játékosok igazoltak
el csapatunktól. Lényegében pótlásukra
azonos képességű játékosok érkeztek,
de csapattá érésükhöz időre, türelemre
van szükség. Ki kell emelnem Fehér
Károlyt, aki mindkét együttesünk első
számú hálóőrévé lépett elő, és
folyamatosan minden hétvégén két
mérkőzésen igyekszik megakadályozni
az ellenfelet a góllövésben. Fiatal kora
ellenére mindig a maximumot hozza ki
magából. A csapatokról és a bajnokságról röviden ennyit lehet jelen
pillanatban papírra vetni.
A labdarúgópálya felújítása a terveknek
megfelelően folyamatosan halad. Hála
az önzetlen segítőknek, akik szinte
minden szabadidejüket erre áldozzák
fel. Előre is elnézést kérek azoktól,
akiket most nem említek név szerint, de
később, más fórumokon, mindenképpen
szeretnénk mindenkinek akár anyagi,
tárgyi, vagy kétkezi segítségét, támogatását megköszönni. Akik a pályafelújításban pillanatnyilag a legjobban
kiveszik részüket a földmunkákból,
szakipari munkákból: Aradi László,
Pánczél Tibor, Pánczél Tamás, Benis
Zsolt, Vörös Viktor, Rácz Zoltán,

Heronyányi László. Anyagi támogatást
is sokan nyújtottak, ki-ki „tehetségéhez”, anyagi lehetőségeihez mérten.
Az ő támogatásukról nagyságrendtől
függetlenül névsor készül, és a későbbiekben természetesen nevük és segítségük egyéb fórumon említésre kerül.
A továbbiakban szeretnék kitérni egy
sajnálatosan félreérthető sajtóhírre. A
Tolnai Népújság 2008. szeptember 17én megjelent Almanach 2008 Fadd
címen a „Felújítják a fiatalok a település
sportpályáját” cikk tartalma erősen
kétértelmű és félreérthető. A cikkben
felsorolt sportágak valóban léteznek a
Faddi SE keretein belül. A másfél millió
forint a fenti szakosztályok egy évre
szóló
önkormányzati
támogatása
összesen. Ennek arányos része a
labdarúgás fenntartására fordítható.
A focipálya felújításánál a jelenleg már
elkészült
munkálatok
kronológiai
sorrendben a következők. Vegyszerezés,
gyomtalanítás, tárcsázás, szintezés,
melyet Kvárik István végzett nagy
szakértelemmel, és teljesen ingyen,
bérmentve. Tolólapozás, „glédelezés”.
Mivel közel 680 ezer forintba került egy
speciális fűmagkeverék – melyet Benis
Brigitta szerzett be kedvezményes áron
és az önkormányzat támogatott 380 ezer
forinttal – ezt nem szabad elhanyagolni,
ezért elkészült az öntözőrendszer
csövezése. Ígéretet kaptunk még az
önkormányzattól egy nagyteljesítményű
szivattyú beszerzésére. Tehát eddig a
pálya felújítására felhasznált önkormányzati támogatás megközelítőleg 600
ezer forint. Ezt nagyon köszönjük a
polgármester úrnak és a tisztelt képviselőtestületnek egyaránt. Egy hirtelen

adódó
lehetőséget
kihasználva
elkészítettük az öltöző szennyvízelvezető rendszerét, ezt terven felül
sikerült kiviteleznünk, köszönhetően a
sok társadalmi munkának és a
kedvezményes anyagáraknak. Az elvégzett munkálatok már eddig is embert
próbáló erőfeszítésekbe kerültek a
szervezőknek. Jelenleg egy végső szintezés és tárcsázás van hátra a fűmag
talajba kerüléséig, de anyagilag egy
picit „megszorultunk”. Szükség lenne
egy gyors, kb. 100 ezer forint
nagyságrendű tőkeinjekcióra, és akkor
már csak azt kell várnunk, mikor bújnak
ki az első fűszálak. Az eddig befolyt
összegekről
természetesen
fillérre
pontosan el tudunk számolni, mire lett
felhasználva. Az előttem levő cikket
figyelmesen elolvasva feltűnt, hogy az
utolsó mondat a következő módon jelent
meg: „A fejlesztést, főként a tárgyi
eszközök beszerzését az önkormányzat
is támogatja másfél millió forinttal.”
Azaz a támogatás végső összege másfél
millió forint, várjuk tehát az eddig
felhasznált, és a végösszeg közötti
különbözet átutalását! Természetesen ez
csak játék a szavakkal, álom, de szép
álom, és minden pillanattal közelebb
kerülünk álmaink megvalósításához. Itt
idézem
egyik,
jó
értelemben
„megszállott” szervező szavait: „Már a
friss zöld fűben lejátszódó nyitómérkőzésről álmodom.”
Kérem tehát minden segítőkész lakos
támogatását, hogy álma, álmaink
mielőbb valóra válhassanak.
Köszönöm, hogy írásomat elolvasták.
Tisztelettel: Gerendai Ferenc

A Faddi Szabadidős és Aerobik Egyesület hírei
A faluban több lehetőség közül válogathatnak az egészségüket és jó kedélyüket tornával, táncos mozgással megőrizni kívánó lakosok.
CALLANETICS Rábóczki Dóra (Tel.: 20/518-0886) callanetics edzéseket tart szeptember 22-étől, keddenként du. 5-től 6 óráig a faddi
sportcsarnokban. (300 Ft/fő/óra)
GERINCTORNA Tyukos Anett gyógytornász minden páros hét csütörtökén, (legközelebb október 2-án) este 7-től 8 óráig általános
gerinctorna foglalkozást tart a faddi művelődési ház nagy klubtermében. (1000 Ft/fő/óra, a Faddi Szabadidős és Aerobik Egyesület
tagjainak 800 Ft/fő/óra.) Érd.: Tóth Zita, tel.: 20/519-0499.
AEROBIK A faddi tűzoltószertárban a hét minden napján van aerobik edzés. A felnőtteknek ill. 14 éven felüli korosztálynak hétfőn és
szerdán este 6-tól 7 óráig zsírégető, kedden, csütörtökön és pénteken este fél 7-től fél 8-ig pedig alakformáló edzés. (400 Ft/fő/óra, a
Faddi Szabadidős és Aerobik Egyesület tagjainak 300 Ft/fő/óra.) Érd.: Gerendai Mariann, tel.: 30/630-0246; Lovasiné Samai Andrea,
tel.: 20/973-5268.
GYERMEK AEROBIK A gyermek dance aerobik edzések hétfőn, szerdán és pénteken du. 5-től 5:50-ig tartanak a tűzoltószertárban. A
2008-as évben az edzések díja 200 FT/fő/hó. Érd.: Rácz-Biller Judit, tel.: 20/967-1834.
OVIS AEROBIK Igény esetén szívesen vállaljuk az óvodás korú gyermekek mozgásának készségfejlesztését táncos keretek között.
Jelentkezni lehet: Kovácsné Bitay Ágota, tel.: 70/614-0649.
KANGOO EDZÉS Az érdeklődőknek legközelebb október 12-én, vasárnap du. 4-től 5 óráig lesz lehetősége eme aerobik fajta
gyakorlására. (1500 Ft/fő/óra, a Faddi Szabadidős és Aerobik Egyesület tagjai számára 1000 Ft/fő/óra) Az órára jelentkezni cipőméret
megadásával, október 5-ig lehet Lovasiné Samai Andreánál. (Tel.: 20/973-5268.)
A tornák, edzések rendezvények alkalmából elmaradhatnak 1-1 alkalommal. Célszerű érdeklődni, ill. edzésnaptárt kérni az egyes órák
meglátogatása előtt.
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Benzinkút a falu szélén (folytatás az 1. oldalról)
60 fő befogadására alkalmas a dohányzásmentes étterem, ahol igény szerint akár
családi rendezvényeket is lehet tartani. Nyáridőben ez kibővülhet a terasszal.
Manfredi úr nyitott „olasz est” rendezésére is, hogy közelebb hozza Olaszországot,
az olasz életérzést a faddiakhoz.
Ide szerencsére már ma sem csak az átutazók térnek be, láttam ott fiatalokat,
kisgyermekes családot, akik számára kellemes kikapcsolódást jelentett egy igazi
olasz pizza vagy forró csoki elfogyasztása a meghitt, otthonos étteremben.
A benzinkút és az étterem a hét minden napján nyitva tart. Hétfőtől péntekig
6-tól 22 óráig, szombaton és vasárnap 7-től 22 óráig. Négy munkahely létesült
itt, kizárólag faddi alkalmazottakkal. Természetesen nemcsak a nagy gázolajfogyasztókat várják, hanem a faddi autósokat, motorosokat is.
A faddi mezőgazdasági vállalkozókat szeretné támogatni Manfredi úr olyan
formában, hogy ha megállapodnak nagyobb mennyiségű üzemanyag-vásárlásról,
kedvezményes áron biztosítja,
továbbá
akinek
nincs
lehetősége tárolásra, annak
1.000 literes tartályt telepít, és
házhoz szállítja a gázolajat. Ez
mindkét fél számára hasznos
lehet, biztonságot jelenthet.
A
vállalkozás
bővül,
ez
A kemence, ahol az eredeti olasz pizza sül
szemmel látható a folyamatban
levő építkezésekről. A mezőgazdasági vállalkozásoknak jelentene
könnyebbséget az is, ha helyben meg tudnák vásárolni a szükséges
műtrágyát. Manfredi úr tervei között ez is szerepel, ezzel újabb
munkahelyeket teremt a faddiaknak.
A szolgáltatások helyünkbe jöttek. A lehetőség adott, az már rajtunk, itt
lakókon múlik, hogy élünk-e vele.
Fülöpné Z.M.
Az étterem, vendégre várva

EGYHÁZ
2008. szeptember 14. (vasárnap) – A Templom Napja Fadddon

„Embernek lenni azt jelenti:
szeretve lenni és szeretni,
hitben járni és élni a váratlan
Istennel.”

Köszöntjük az Olvasót!
A Templom Napja lélekemelő együttlétét egy szép imádsággal köszönjük meg mindenkinek! Isten áldjon minden
adományozót, a munkát, az energiát, a jelenlétet, minden imádságot, fohászt és kedves mosolyt! Isten fizesse vissza
százszorosan, ezerszeresen! Növekedjünk hitben és szeretetben!
E napot a Szentlélek munkálkodása tette lehetővé az Isten dicsőségére, az emberek örömére.
Közösségünk minden tagjában áldás van, legyenek áldottak a faddi polgárok!
Templomunk ünnepén nagy örömmel köszöntünk Urunk, Istenünk! Templomunk a te házad és a
mennyország kapuja. Az ószövetségben csodájára jártak Salamon ékes templomának, pedig abban csak a
föld termését és állatokat mutattak be áldozatul szent Fölségednek.
A mi templomunk, ha külsejében szerényebb is, hasonlíthatatlanul dicsőbb, mert benne a kegyelmek
bőséges áradata ömlik reánk. Itt lettünk gyermekeiddé a keresztségben. A bérmálásban Szentlelked szállt le
ránk. Szent Fiad naponként megújítja benne keresztáldozatát, és oltárához hív, hogy szent testével és vérével
tápláljon. Bűneinket már ismételten megbocsátottad gyóntatószékeiben. A jegyesek itt pecsételik meg örök
hűséget ígérő életszövetségüket.
Kérünk, mennyei Atyánk, világosítsd meg és erősítsd meg lelkünket szent templomod ünnepén. Növeld
bennünk odaadó szeretetedet, hogy földi életünk központjának tekintsük. Segíts arra is, hogy testünklelkünk élő templomod legyen, soha bűnnel ne éktelenítsük, és így méltónak találtassunk, hogy majdan
színed látásán örvendhessünk mindörökké. Ámen. Gibizer Valéria hitoktató Himmelné dr. Ökrös Magdolna

Helyreigazítás
A Faddi Hírek augusztusi számából sajnálatos véletlen folytán kimaradt több jelentős adományozó neve, amiért a
Szerkesztő elnézést kér. Az adományozók emléktáblájára természetesen felkerülnek még:
Atomerőmű Zrt.
prof. Gutay László János
Molnár M. György
Németh Istvánné Irénke
Eperjes Károly
Mario Manfredi
Németh István
Pálfi Gábor
Gulyás Dénes
dr.Reibling Tamás
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