Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa
Faddi Falunap – 2009. augusztus 20. (csütörtök)

2009. augusztus

6-tól 10-ig
Horgászverseny a faddi strandnál
9 órakor
V. Horgászladik Regatta a kompnál
10 órakor
Kötélhúzó verseny a kompnál
9 órától
Focikupa
A Bartal-kertben:
9 órától
Főzőverseny
10 órától
Buci Bohóc a szabadtéri színpadon
11 órakor
Habparty
12 órakor
Ebéd
13-14 között Mini Borudvar
15.30 órakor Ünnepi köszöntő, a testvértelepülések
küldöttségeinek köszöntése
Eredményhirdetés, díjátadás
17 órakor
Aerobic, hastánc, karate, moderntánc bemutató
18.00
A Kölesdi Néptánccsoport műsora
19.00
Rock klasszikusok – A WU2 és a GPS műsora
20.00
Nosztalgia buli Baros Gáborral és Major Lászlóval
24 órakor
Tűzijáték

A Falunap előestéjén
19-én (szerdán) 19 órakor
a művelődési házban

A Magyarok Szövetsége sátránál
10 órától:
- Harci kürt fújás
- Ostorcserdítés
- Gyerekeknek íjászat

Közreműködik a
Bölcskei Néptánc Egyesület
és a faddi Boróka Ének- és
Néptánc Egyesület énekkara

A nap folyamán a fák alatt:
- Arcfestés
- Kézműves sátor
- Rodeo bika
- Ugrálóvár

FELHÍVÁS
Szeretnénk felkutatni azokat a faddiakat, akik rendelkeznek
ARANY, GYÉMÁNT, VAS vagy RUBIN diplomával, és ha
beleegyezésüket adják, nevüket beírjuk Fadd Históriakönyvébe.
A 2005. évi CXXXIX. törvény 65. § (3) bekezdése alapján a
felsőoktatási intézmény rektora - a szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott feltételek szerint - arany,
gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományozhat annak,
aki ötven, hatvan, hatvanöt vagy hetven éve szerezte meg az
oklevelét a felsőoktatási intézményben, és életpályája alapján
közmegbecsülésre méltó.
A díszoklevél tehát nem jár automatikusan, hanem azt kérni
kell abban a felsőoktatási intézményben, ahol 50, 60, 65 vagy
70 éve megszerezték a diplomát.
Kérjük, jelentkezzen a könyvtárban akár személyesen, akár
telefonon (447-460 vagy 546-002), aki ezt megtette és meg is
kapta a díszoklevelet.
(Szerk.)
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HÍDFŐTŐL
HÍDFŐIG
Fodorné Ivók Henrietta
(Fadd), Kiss Gábor
(Bölcske), Máté Dénes
(Gerjen) és Ódry Károly
(Fadd) fotókiállítása
Ódryné Horváth Krisztina
keramikus alkotásaival
A kiállítást megnyitja:
Molnár József
a Dunarét Kft. ügyvezetője
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ÖNK ORMÁNY ZATI HÍREK

Bölcsőde tervezése Faddon
kifizetését a jövőben 2 évre szándékozzák korlátozni. Ezzel
párhuzamosan 3000 új bölcsődei férőhely létesítéséről döntöttek.
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a GYESen lévő édesanyák munkába való visszaállását támogatva bölcsődei
nappali ellátást kíván biztosítani a 2010/2011-es tanévtől kezdődően
eredményes pályázat esetén.
A bölcsődei foglalkoztatásnál optimális a minél kisebb
csoportlétszám, és az állandó gondozói apparátus. Az önkormányzat
3 db 10 fős csoportot szeretne kialakítani a Fadd, Templom u. 4.
szám alatti (volt kisegítő iskola) épületében eredményes pályázat
esetén (a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett tervek
alapján).
Az ellátásra 6 hónapos kort betöltött 3 év alatti gyermekek
jogosultak.
A bölcsődeépület kialakítása, a szükséges engedélyek beszerzése
több millió Ft-ba kerül, emiatt elengedhetetlenül fontos feltétele a
tervezésnek a szülői igények felmérése, hogy milyen kihasználtság
várható a bölcsődei ellátásban. Az érintett szülőket levél útján kértük
fel nyilatkozattételre, hogy igényt tartanak-e bölcsődei férőhelyre
vagy sem.
A szakemberek között vita folyik arról, hogy a bölcsődei nevelés
előnyös vagy sem a gyermek számára. A bölcsődei gondozás
minősége, valamint a családi gondozás, az otthon élvezett szeretet és
figyelem az, ami igazán meghatározza a gyermek értelmi, érzelmi
fejlődését.
A döntést tehát a körülmények mérlegelése után, kinek-kinek
magának kell meghoznia, ami - mivel a gyermekünkről van szó, nem könnyű. Azért sem, mert az intenzív együttlét után nemcsak a
gyermeknek, hanem az anyának is meg kell küzdenie az elválás
nehézségeivel.
Bízva a pályázat eredményességében, egy új szolgáltatás
bevezetésében, várjuk a szülők nyilatkozatát.
Fülöp János polgármester

A bölcsőde – csakúgy, mint az óvoda - a társadalmi változások
keltette igényként alakultak ki. A nők munkába állása szükségessé
teszi, hogy a gyermekek napközbeni felügyeletéről szervezett
keretek között gondoskodjanak az önkormányzatok, így jött létre a
bölcsőde és az óvoda intézménye.
Manapság a bölcsődei gondozás kérdése egyre több ember életét
érinti hazánkban. Egyrészt a nők mielőbbi visszatérése a munkába
gazdasági szükségszerűség, hiszen a család megélhetéséhez az Ő
keresetükre is szükség van, másrészt nálunk is egyre több az
egyszülős család, ahol a gyermeket nevelő szülőnek mindenképpen
dolgoznia kell. Mostanáig lehetőség adódott az anyák számára, hogy
három évig otthon maradjanak gyermekükkel, azonban a
törvényhozók több médiában is közzétették, hogy a GYES

F AD D I S ZAB AD I D Ő S É S AE R O B I K
EG YESÜLE T
Edzés a hét öt napján a Tűzoltószertárban!
Hétfő
18.15-19.30
Köredzés
Gerendai Mariann
Kedd
18.15-19.30
Aaerobic
Samai Lászlóné
Szerda 18.15-19.30
Sztepp
Gerendai Mariann
Csütörtök 18.00-19.00
Alakformáló óra Gerendai Mariann
Péntek 18.15-19.30
Köredzés
Gerendai Mariann

Szerete tte l vá rjuk a mo zo gni vá g yó lá nyo k a t,
a sszo nyo k a t!

FILMVETÍTÉS A KÖNYVTÁRBAN
A HEGEDŰS LÁSZLÓ BT.
tájékoztatja a falu lakosságát, hogy a
Virágbolt (Fadd, Váci utca 2., tel.: 446-288)
és a temetkezési vállalkozás
ugyanúgy üzemel, mint eddig.

Augusztus 10. (hétfő) 9.30
A Pál utcai fiúk
Augusztus 17. (hétfő) 9.30
Egri csillagok
Augusztus 24. (hétfő) 9.30
A kőszívű ember fiai
Augusztus 31. (hétfő)
A varázsdada

Elérhetőségeink:
Fadd, Rákóczi utca 91.
Tel.: 74/447-362 vagy 30/362-74-87,
illetve a Virágboltban!

2

FADDI HÍREK

2009.AUGUSZTUS
EGYHÁZ

„Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.”
(JN 15,12)

HÍ VÓ SZÓ !
2009. szeptember 6. napjára (vasárnap)

A TEMPLOM NAPJ A FADDON
9 órakor Zarándokok érkezése
10 órakor a katolikus templomban
ÜNNEPI SZENTMISE
Főcelebráns:
GERGELY ISTVÁN
„Tiszti” Székelyföldi Atya
Közreműködik:
a faddi Boróka Ének- és
Néptánc Egyesület énekkara
Lehetőség lesz a 25. és az 50. házassági évfordulót ünneplők részére a szentségi fogadalom megerősítésére.

11 órakor a Keresztmetszet Bonyhádi Gimnáziumi Evangélikus Zenekar műsora
13 órakor Ebéd a művelődési házban
(ebédjegyek elővételben kaphatók augusztus 25. napjáig a művelődési házban 700 Ft/fő ellenértékért,
amelyet a templomfelújítás javára fordítunk), ebéd után SZERETETLAKOMA.
A program a továbbiakban a templomban folytatódik:
15 órától 16 óráig
VESZTERGÁM MIKLÓS tárogatóművész
és a Boróka énekkarának a műsora
faddi óvónők közreműködésével
17 órakor

SEBESTYÉN MÁRTA
jótékonysági koncertje a templom felújításáért.
A nap folyamán velünk lesznek az Assisi Szent Ferenc Leányai
Kongregáció tagjai, valamint a zarándokok.
Mi mindannyian, együtt, szeretetben.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy folytatódik a katolikus templom szépülése. A külső festés megkezdése előtt szükséges
volt a régi, felvizesedett, salétromos vakolatrészek eltávolítása. Erre a munkára kerestek önkénteseket plakátjaikon a katolikus
közösség tagjai. A vártnál többen gyűltünk össze templomunk
javítási munkálatai folytatására. A mintegy 30 fő a munka
nagyobb részét elvégezte. A téglafugák kitisztítására egy
következő alkalommal került sor.
A jelenlévők egy jó hangulatú közös munkában vettek részt s
többen azzal távoztak, bármikor szóljunk, szívesen jönnek
legközelebb is. Jó faddi lakosnak lenni. Mindig reménykedünk,
hogy a templom mellett a faddi lelkek temploma is épül. Többen
megcsodálták a templomunk nagyságát, szépségét, pedig
minden nap látják. A legnagyobb öröm és kegyelmi ajándék
azonban az volt, hogy a segítők közül ketten arról érdeklődtek
miként kereszteltethetnék meg gyermekeiket és önmagukat.
Kísérje áldás minden jóakaratú segítő életét!
Szervezők
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A katolikus templom felújítását adományaikkal támogatták (2009. július 24-ig)
Abonyi Lajosné
Acsádi Attila
Acsádi Józsefné
Acsádi Sándorné
Antal Istvánné
Antus Andrásné
Antus Antal és felesége
Antus István
Antus Mihály
Antus Sándor, Prof.
Antusné Bari Julianna
Aradi Imre
Aradi László
Aradi Mihályné
Asztalos János
Asztalos Lajos
Bácskai testvérek
Bajári Miklósné
Bali Imre és családja
Bali Mihály és családja
Bálint László
Bánfai József
Baptista Gyülekezet
Baranyai Györgyné
Baranyai Istvánné, özv.
Baranyai Józsefné
Baros Attila és Baros
Bence
Baros Gézáné
Baros József és Józsefné
Bartos Ferenc
Béda Lászlóné
Bencze Józsefné
Bencze Józsefné
Benczéné Póti Ilona
Benedek Andrásné
Berki István
Bernáth Istvánné
Berta Ferencné
Bertha Kálmán
Bihari család
Biliczki Rezsőné
Bitay Éva és családja
Bitter Györgyné
Bitter István és felesége
Bitter János
Bitter János
Bitter János ifj
Bitter József
Bogárdi János
Borda Istvánné
Borda József
Boros Andor
Boskó Andrásné
Bóvári István
Búzásné Tanács Mónika
Bűtös Zoltán
Csehák Istvánné
Csibi István
Csige Józsefné Fehér
Magdolna
Csizmadia János
Csonka Lászlóné, özv.
Csöndes család
Csöndes Jánosné
Csöndes Józsefné
Csupity Szvetozárné

Czell Károly
Deme Bertalan
Diabetes Center
Dobos Ferencné
Dohóczki A ndrás
Dohóczki János és
Jánosné
Dohóczki Jánosné
Dohoczki József
Dömény Lajos
Dömötör Károlyné
Dr Hajdinak Péter
Dr Karsay Gábor
Dr. Dobos István
Dr. Katona Tamás János
Dr. Mosonyi Erzsébet
Dr. Soós Lászlóné
Dr. Szabó Zoltán
Dr. Tóth Tamás
Dr. Tóth Terézia
Dr. Ulrich Hedvig
Dr. Vadász Terézia
Dunaszentgyörgyi
Egyházközség
Egyed Sándor
Ezer Endréné
Fadd Nagyközség
Önkormányzata
Faddi Boróka Ének és
Néptánc Egyesület
Falusi Lászlóné
Fanta Ferencné
Fehér Erzsébet
Fehér György
Fehér Györgyné
Fehér Imréné
Fehér István
Fehér István
Fehér István
Fehér Istvánné
Fehér Jánosné
Fehér Jánosné
Fekete György
Fenyvesi Józsefné
Főnix József
Fritz Jánosné
Fülöp János
Gálfiné Vida Katalin
Gangl János és Jánosné
Gáspár Józsefné
Gaszler Mihály
Gasznerné Joó Eszter
Geösel Ferenc és felesége
Grácsik Sándorné
Grósz Antal
Gubatovics Gyula
Gutay János
Gutay Julianna
Gutay László János Prof.
Gyimóthi Kálmánné
Gyimóthy Kálmán
Hága Antal
Halmos Zoltánné
Hamar Istvánné
Haraszti András
Haraszti Anna
Harmat Györgyné

Harmath Istvánné
Heronyányi Istvánné
Heronyányi Istvánné
Heronyányi János
Heszbayer Gyuláné
Himmelné Dr. Ökrös
Magdolna
Honti Csaba
Horváth Istvánné
Horváth Jánosné
Horváth Jánosné
Horváth Jánosné
Horváth Károlyné
Horváth Sándorné
Horváthné Bitter
Magdolna
Horváth-Lang Gábor
Hostyánszki József
Ihos Józsefné, özv.
Illés Sándorné
Jaksa Ferenc
Jelencsik Péter Pál
Joó Mária
Joóné Lukács Margit
Kaiser Ferencné
Kajári Andrásné
Kakas Gyula
Kákonyi György
Kákonyi István és felesége
Kákonyi János
Kákonyi Jánosné
Kalányos Ignácné
Kálmán Lajosné
Kapronczai Jánosné
Károly János
Katz Lajos
Kemény Istvánné
Kertész Józsefné
Kertész Katalin
Kertész László
Keserű Erzsébet
Keserű Józsefné
Kiss Gáborné
Kiss Jánosné
Kis-Tóthné Petróczi
Gizella
Kiszli Józsefné
Kochné-Baloghné
Koczándi Jánosné
Koczándi Jánosné
Koleszár Istvánné
Koleszár Istvánné
Koleszár János és családja
Kolmann István
Komáromi Istvánné
Kovács Imre
Kovács Jánosné
Kovács Katalin
Kovalcsik Antalné
Kozma István
Krebsz György
Kuperczkó Andrásné
Lacza János
Lantos Jánosné
László Istvánné
Lerch és Társa
Loboda József
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Lovasi Sándorné
Lutz István
Magyar Ferencné
Maráczi Józsefné
Mario Manfredi és
családja
Márki Jánosné
Márkus Istvánné és Dr.
Tamás Attiláné
Márkus Jánosné
Marosi Gábor
Mátéka Zoltánné
Matus József
Méhn Imréné
Merfelsz László
Merfelsz Pálné
Mező János
Miskolczi Józsefné
Molnár Jánosné
Molnár Jánosné, özv.
Molnár József
Molnár József
Molnár Károlyné
Molnárné Totola
Magdolna
Morvai Jánosné
Müller Attila
N.N. postai befizető
N.N. postai befizető
Nagy Miklósné
Nagy Sándor
Németh István
Németh István
Németh Mihályné
Németh Mihályné
Némethné Petróczki Erika
Nyárai István - Nyárai
Istvánné
Nyárai Jánosné
Nyigrényi Ilona
Nyigrényi József
Nyirati Csaba és családja
Nyirati István és felesége
Nyirati János
Nyirati Jánosné
Nyírő János és családja
Ódry Károly
Oláh István és Istvánné
Olasz Gyula
Orbán Józsefné
Orgován Vendelné
Ökrös Sándorné
Ötvös Zoltán
Pacskó András, id.
Pacskó Andrásné
Paksi Mérnöki Kft.
Palcsó Gábor
Palcsó József
Pánczél János
Papp Andrásné
Pasinszki Istvánné
Pasinszki Mihályné
Patakiné Pető Mária
Pekár Erzsébet
Pekár Erzsébet és Kornél
Percsi József és családja
Péter Györgyné

Péter Gyula és édesanyja
Petróczi Lászlóné
Ponekker Gyula
Póti Miklósné
Pretz Györgyné
Prokesch Edit
Prokesch Károlyné
Puskás Ágnes
Rábóczki Györgyné
Rábóczki István
Rábóczki Jánosné
Rábóczki József
Rábóczki Mihály
Rácz Jánosné
Ragóné Gárti Mariann
Récsei Józsefné
Rezicska Antal
Rigó Józsefné
Rozgonyi Miklós
Samai Andrásné
Samai Gábor
Samai István
Samai Józsefné
Samai Józsefné
Samai Józsefné
Schiffler Györgyné
Schuszter Györgyné
Schuszter Vilmos
Simon Ferenc
Simon Jánosné
Simon Józsefné
Simon Sándor
Soponyai Györgyné
Soponyai Istvánné
Soponyai Mihály
Strasszer József
Sütő József
Szakó Józsefné
Szaksz Zoltánné
Szalai Andrásné
Szalai Istvánné
Szalontai Józsefné
Szeitert Istvánné
Szekszárd-Paksi
Vízgazdálkodási Kft
Szemelácz István
Szentprónai Lászlóné
Szepesi Sándor
Szerezla Lajosné
Szeri Mihályné
Szilágyi Jánosné, id.
Szőr Ilona
Szuprics Ferencné
Szuprics Vendel
Szuprics Vendel
Szűcs Gábor
Szűcs Ferenc
Szűcs Jánosné
Szűcs József, Szűcs
Józsefné
Takács Istvánné
Takács Magdolna
Takátsné Bertalan Anikó
Tanács Géza
Tanács Géza, ifj.
Tiringer Mihályné
Tóth Ferenc és családja

FADDI HÍREK
Tóth János
Tóth János
Tóthné Keresztes
Zsuzsanna

Tüdő Tibor
Váczi Jánosné
Vadász Jánosné
Varga család
Varga Jánosné
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Varga Vendelné
Varjú István és felesége
Varjú Teréz
Vas János

Vass Károlyné
Végső Sándorné
Vida József
Vida Mihály

Virág Sándorné Pánczél
Mária
Volent János
Vörös Lajosné
Wiedemann Sándor

A templom felújítására sok nagylelkű adomány érkezett. A Faddi Római Katolikus Plébánia könyvtárában
minden adakozó nevét megőrizzük. Természetesen vannak, akik névtelenül jótékonykodnak, hálás köszönet
nekik is minden forintért. Aki 100.000 Ft-ot vagy e fölötti összeget áldoz a nemes célra, annak nevét a
templom falán elhelyezett emléktáblára véssük. Az eddigi adományok alapján a következő nevek kerülnek fel
az emléktáblára:
id. Bitter István és felesége
Fehér Istvánné
Nyigrényi József
id. Bitter János
Fekete György
Ódry Károly
Bonyhádi Zománc Zrt.
Fülöp János
Olasz Gyula
Csöndes család
Gálfiné Vida Katalin
Ökrös Sándorné
Dohóczki András
Gulyás Dénes
Paksi Atomerőmű Zrt.
Dr. Dobos István
Gutay Julianna
Paksi Mérnöki Kft.
Dr. Karsay Gábor
Gutay László János Prof.
Palcsó Gábor
Dr. Katona Tamás János
Himmelné Dr. Ökrös Magdolna
Palcsó József
Dr. Reibling Tamás
Horváth-Lang Gábor
Pálfi Gábor
Dr. Tóth Tamás
Kiss Gáborné sz. Szabó Anna
Schöck Gyula
Dr. Ulrich Hedvig
Lerch és Társai Bt.
Szalontai Józsefné
Dr. Vadász Terézia
Mario Manfredi
Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási Kft.
Eperjes Károly
Molnár M. György
Takátsné Bertalan Anikó
Fadd Nagyközség Önkormányzata
Németh István
Varjú István és felesége
Németh Istvánné Irénke
adomákat, történeteket, melyek még
élvezetesebbé
tették
a
programot.
A jelenlévők többször is vastapssal jutalmazták Udo Groht, aki
örömmel játszott ráadást a lelkes közönségnek.
Mindenki megtalálhatta a számára kedves dallamot. Volt, akiknek a
komolyabb rész tetszett, mások a fülbemászó melódiákat hallgatták
szívesebben.
A koncert végén személyes ajándékkal búcsúztunk a művésztől.
A műsor sikeréhez nagyban hozzájárult az alapos szervezőmunka,
mely már hetekkel az előadás előtt elkezdődött.
Szeretnék ezúton is köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen formában részt vállalt, hogy minél többen tudomást
szerezhessenek erről a rangos eseményről.
Az esti muzsika a templomunk orgonájának felújításáért szólt.
Örömmel tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy adományként
186.690 Ft gyűlt össze, mely már a templom számláján van.
Köszönjük MINDENKINEK aki eljött, és külön köszönet azoknak,
akik adományaikkal segítették, hogy orgonánk egyszer majd újra a
régi, tiszta hangján szólalhasson meg.
Adni jó.....éreztük ezt mi is, akik megszerveztük ezt a különleges
estét, de ugyanilyen jó érzés töltött el mindenkit, akik anyagilag is
hozzájárultak az est sikeréhez. Ezt bizonyítja a figyelemreméltó
támogatásuk.
Különleges este volt, a közönség lelkesedése minden nehézséget
feledtetett.
Köszönet a koncert résztvevőinek.....köszönet a jelenlévőknek.
Kárász Andrea

Adni jó....egy orgonakoncert utóhangjai
2009. július 18-án jótékonysági orgonakoncertre vártunk minden
kedves zeneszerető érdeklődőt a faddi római katolikus templomba.
Udo Groh német orgonaművész szerzett felejthetetlen perceket ezen
a nyári estén.
Műsorán hallgathattunk a klasszikus zeneszerzők művei közül
(Bach, Handel), de ismert filmzenék dallamára írt átiratai is osztatlan
sikert arattak.
Hogy mindenki számára érthető, és élvezetes legyen a koncert, a
felcsendülő művekről Mészáros Zoltán adott rövid téjékoztatót,
érdekes anekdotákat is mesélve a zeneszerzőkről.
Egy-egy zenei blokk után ismerhettük meg a klasszikusokról szóló

Mészáros Zoltán és Udo Groh

TEMPLOM NAPJA – 2009. SZEPTEMBER 6. (VASÁRNAP)
Kérjük, legyen részese Ön is a TEMPLOM NAPJA rendezvényeinek, ha teheti, felajánlásával támogassa a külső
munkálatok befejezését és a folytatást.
Az ebédre várjuk a jelentkezéseket. A szeretetlakomára szívesen fogadunk süteményt, gyümölcsöt, bort, amit az
ebéd után közösen elfogyasztunk. És természetesen várunk önkénteseket a rendezvény előkészítéséhez,
lebonyolításához. Van egy csapat, aki ezt immár negyedik éve lelkesen végzi, de ha valaki szeretne csatlakozni,
örömmel látjuk. Jelentkezhet a művelődési házban személyesen vagy telefonon.
Szervezők
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Beindul Cikó, n öveks zik a s zeméts zá llí tá s i dí j!

Kedves Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a napokban véglegesen eldőlt a térségben jelenleg működő hulladéklerakók bezárása,
üzemen kívüli helyezése. Fadd település tagja a Dél-Balaton-Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Konzorciumnak, amely
komoly beruházás révén, mintegy 13 milliárd forint értékben a környezetük védelme érdekében egy korszerű
hulladékgazdálkodási rendszert valósított meg Európai Uniós támogatással. A szerződés aláírói kötelezettséget vállaltak
arra, hogy a településükön keletkezett hulladékot a szolgáltató az újonnan megépült regionális hulladéklerakó telepen
helyezi el üzembe helyezése napjától. Ennek értelmében 2009. július 16-tól csak a cikói telepre szállítható hulladék,
lerakási díj ellenében.
A program indulásával a szolgáltatási díjak növekednek, ezt kismértékben az üzemelési költségek növekedése
okozza, ami a lerakó távolságával függ össze, azonban a jelentős mértékű növekedést a lerakási díj változása
okozza, amely a jelenlegi 0,18026 Ft/I-ről 0,8444 Ft/I-re nő. Ez az Alisca Terra Kft-től független tényező. Az
Alisca Terra Kft. a jelenlegi díjnövekedés során csak a költségnövekedést vette figyelembe, nyereség tartalma nincs. A
lerakási díj keretén belül valósul meg az eszközök, berendezések újra pótlási alapja, amely a program egyik célkitűzése is
volt.
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lerakó beindulásával járó többletkiadások miatt
módosította az 1/2005. (II. 01.)Kt. rendelet 2. számú mellékletét a szolgáltatási díjak vonatkozásában, mely
2009. július 16-tól az alábbiak szerint módosul a településükön:
110 I-es edény ürítése: 302,- Ft + ÁFA/ürítés, azaz 3.926,- Ft + Áfa/negyedév, az ALlSCA Terra Kft.
emblémával jelzett műanyag zsák (70 l) 280,- Ft + ÁFA.
Köszönjük a megértésüket!
Fadd Nagyközség Önkormányzata
Alisca Terra Kft.
helyben történő fogyasztásra az Idősek Klubjában, valamint
otthoni elfogyasztásra, melynek kiszállításáról a gondozónők
gondoskodnak.
A másik alapszolgáltatási forma az Idősek Klubja, amely
nappali ellátást nyújtó intézmény. Elsősorban a saját
otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk
vagy idős koruk miatt szociális, mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre,
társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető
higiéniai szükségletek kielégítésére.
A klubban lehetőség nyílik arra, hogy a változatosan
összeállított ebédekből ízlésének megfelelően válasszon, azt
helyben elfogyaszthassa.
A megújult épületben tisztálkodásra alkalmas fürdőhelyiség
található, ami mozgáskorlátozott személyek igényeinek is
megfelelően van felszerelve, kialakítva.
Rendelkezünk televízióval, Internet hozzáféréssel. Lehetőség
van folyóirat, illetve napilap olvasására. Szabadidős
programjainkat a tanyagondnoki szolgálat járművének
igénybe vételével kirándulásokkal tudjuk színesíteni. Jártunk
már Domboriban a Dunánál, valamint az üdülőövezet
központi részén. Legutóbb Decsre kirándultunk, ahol
megnéztük a Babamúzeumot, valamint a Tájházat.
Az Idősek Klubjának hölgytagjai szívesen kézimunkáznak.
Az elkészült munkák egy része színesíti intézményünk falait,
bútorait, amelyek még otthonosabbá teszik a helyiségeket.
Ha úgy érzik, hogy szükségük lenne az intézmény által
nyújtott szolgáltatások valamelyikére, készséggel várjuk
érdeklődésüket. Az intézmény nyitvatartási ideje hétfőtől
péntekig 7.30 órától 15.30 óráig tart.
Intézményvezető és gondozónők

Megújult a Gondozási Központ
Örömmel számolunk be arról a kedvező eseményről, hogy a
Mátyás király utcai Gondozási Központ épületének pályázati
forrásból megvalósult felújítása befejeződött. Az Idősek
Klubjának épülete immár a mai kor követelményeinek
megfelelően megújult, így korszerű, akadálymentes, szép
környezetben várja jelenlegi és leendő igénybevevőit.

A Gondozási Központban az alábbi alapszolgáltatások
biztosítottak: étkeztetés és nappali ellátás.
Az étkeztetés kertében azoknak a szociálisan rászorultaknak
a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk,
akik azt az önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan,
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Lehetőség van az ebéd elvitelére a napközi konyháról, vagy
K i adó : Fad d N ag ykö zs é g Ö n ko r m ányz at a
Sze r ke s zt ő sé g c í m e: M űve l ő dé s i H áz
Sze r ke s zt ő je : Fül ö pné Ze m kó M ár i a
ISSN 2 0 6 0 -4 165
N yo m ás : Bö c z N yo m da

Fe l e lő s ki adó j a: Fül ö p J áno s po l gár m e s te r
7 13 3 Fadd, Bé ke u . 1 . Te l . : ( 7 4 ) 4 47 -4 60
E- m ai l : kul t ur f a@t o l na. ne t
Szeks zár d, Martos F. u. 8. Tel.: 74/417-430
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A hulladék út ja az Alis ca Terr a K ft .-n ke res ztül
Az emberi egészségre és a környezetre is ártalmas szeméttelepek bezárása után holnaptól kizárólag a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő hulladéklerakókban helyezhető csak el a lakossági hulladék.
Magyarországon évente 4,6-5 millió tonna kommunális hulladék keletkezik, amelynek mintegy 75 %-át viszik lerakókba, 10
%-a végzi égetőben és csak 12 %-át hasznosítják újra. A lakossági hulladék mennyiségét ugyanakkor több, mint a felével
lehetne csökkenteni olyan egyszerű és olcsó lépésekkel, mint a szelektálás és a komposztálás.
A hulladékudvar
Szolgáltatási területünkön 5 épül: Szekszárdon telephelyünkön az Epreskert utcában és az ipari parkban a Damjanics utcában,
Szedresen a benzinkút mellett, Bátaszéken a Bát-Grill mellett a Mohácsi úton, Tolnán a Thelena Kft. melletti területen a
Bajcsy-Zs. 72/2. alatt.
A hulladékudvarokba a lomot, és a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékot szállíthatja be a lakosság. A hulladékudvar
az elkülönítetten gyűjtött kommunális szilárdhulladék, valamint a veszélyes hulladék átvételére szolgál. A lakosság által ide
beszállított, szelektíven gyűjtött hulladék átvételétét dokumentálják, majd a további kezelésre történő átadásig szakszerűen
tárolják. A hulladékudvarra beszállított hulladékokat az erre a célra rendszeresített szabványos gyűjtőedényekben vagy
konténerekben tárolják, amelyeken egyértelműen fel van tüntetve a gyűjtendő és abban tárolt hulladékfajta neve piktogrammal.
A konténerek színe is jellemző és messziről jól látható. A Hulladékgyűjtő udvaron a következő hulladékok szelektív gyűjtésére
kerülhet sor:
- háztartási és elektronikai lom,
- műanyaghulladék,
- textíliák,
- fémhulladék,
- zöldhulladék,
- gumiabroncs
- üveghulladék,
- lom és egyéb fahulladék,
- veszélyes hulladékok
Veszélyes hulladékok: A veszélyes hulladék esetén egy lakostól alkalmanként legfeljebb 100 kg mennyiségű hulladék
gyűjthető be. A veszélyes hulladék begyűjtése zárt építményben vagy konténerben, illetve nyílt téren kettősfalú vagy
kármentővel felszerelt, zárható gyűjtőedényben vagy konténerben végezhető.
A lakossági veszélyes hulladékok:
- sütőzsírok,
- festék- és lakkmaradékok
- szárazelem,
- növényvédőszer-maradékok,
csomagolóeszközeikkel,
- akkumulátor,
- fénycső és izzó
- gyógyszer,
A komposztáló üzem
A komposztálás a biológiailag lebomló, szerves hulladék kezelését jelenti, melynek során humuszban gazdag földszerű anyag
jön létre. A szerves hulladékok könnyen lebomlanak, az elbomlott anyagok pedig értékes tápanyagok lehetnek, megfelelő
módon külön gyűjtjük őket. A komposztáló mindhárom területi egységénél – előkezelő, komposztáló, és utókezelő terek –
biztosított a szilárd burkolatú terület és a csurgalékvíz megfelelő elvezetése. Az új komposztálók membrántakaróval takart,
EU-konform, zárt rendszerű, irányított levegőztetésű prizmakomposztáló, ahol automatikus rendszerirányítás szabályozza és
kontrollálja az aerob bomlási folyamatok a hőmérsékletet és az oxigén szintet.
Mivel a hulladékudvarok és a szekszárdi komposztáló üzem csak októberre készül el, a Keselyűsi úton lévő szeméttelep bekötő
útján konténereket helyezünk ki. Ide az érvényes szolgáltatói szerződéssel rendelkező személyek 1köbméretnyi szétválogatott
hulladékot vihetnek ki.
Nem elég elvinni hulladékunkat a konténerhez, meg kell tanulni szelektíven gyűjteni.
Hogyan gyűjtsünk szelektíven?
A legfontosabb: tiszta, egynemű anyagokat dobjunk a kukába, és csak olyat, amit a felirat megenged. Azt hihetnénk, a világ
legegyszerűbb dolga a szelektív hulladékgyűjtés, de a látszat csal. A jó és valóban hasznos hulladékkezeléshez néhány
apróságot a lakosoknak is tenni kell. Az első, talán legfontosabb tanács.
Csak azt dobjuk az adott konténerbe, amit a felirat megenged. A műanyag flakont a műanyagok közé, a papírt a papírba és így
tovább. De vigyázzunk, néhány gyűjtőrendszer különbséget tesz a fehér és a színes üveg, illetve a karton és az újságpapír, vagy
a pet palack és a többi műanyag között.
Figyeljünk tehát oda, mit ír vagy mutat a konténer oldalán lévő felirat. Meglepőnek tűnik, de az a jó, ha tiszta a hulladékunk. A
tisztaság nem csak az anyag egyneműségét jelzi (csak papír, csak fém stb.) hanem fizikai tisztaságot is.
Néhány zöld tanács:
- Mossuk, öblítsük el feleslegessé vált flakonunkat, üvegünket, a ragacsos, félig telt, folyó csöpögő hulladék rengeteg gondot,
felesleges pluszmunkát okoz, ráadásul elszennyezheti a többi hulladékot.
- Az italos flakonok, üvegek kupakját csavarjuk le és külön helyezzük el a konténerbe.
- Az újságköteget is lehetőség szerint szabadítsuk meg a spárgától.
- Törött, sérült üveget se vigyünk a hulladékszigetre.
- A dobozokat, műanyagflakonokat magunk is tömöríthetjük, így legalább kisebb helyen elférnek, lassabban telik meg a
konténer, melynek tartalma így könnyebben szállítható, feldolgozható. A tapossa laposra szlogen a szelektív gyűjtésre is
érvényes.
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(folytatás a 7. oldalról)
Ha nejlonszatyorban visszük a konténerhez a hulladékot, a frakciókat és a tasakot különítsük el, mindegyiket oda dobjuk be,
ahová való. Ha már megtelt az adott konténer, vigyük máshová a hulladékot, esetleg hagyjuk a tartály mellett, de semmiképpen
ne gyömöszöljük másik nyílásba.
Szelektív hulladékgyűjtés
A programban részt vevő településeken gyűjtőszigetek (805 db) alkalmazásával biztosítjuk a szelektív gyűjtés lehetőségét.
Milyen hulladékot dobhat ki a gyűjtőszigeteken?
Dobjuk: a csomagolóanyagot, újságot, kartont, papírt, kiöblített üdítős dobozt.
Ne dobjuk: az élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírt, használt
papír zsebkendőt, szalvétát stb.
Dobjuk: a tiszta, kiöblített italos- és egyéb, a háztartásban már
feleslegessé vált színezetlen – befőttes-, parfümös- stb. – üveget, a színes (zöld, barna, sárga) italos üveget.
Ne dobjuk: Neoncsövet, tükröt, ablaküveget, villanykörtét, szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget, kerámiát, porcelánt.
Az üvegekről távolítsuk el a fémkupakokat!
Dobjuk: az üdítős, ásványvizes PET-palackot, a kiöblített háztartási flakont (samponos, habfürdős stb.)
és lecsavart kupakjukat, tejes, joghurtos poharat, margarinos dobozt (kimosva), a háztartásban előforduló tiszta fóliát (szatyrok,
tasakok, csomagolófóliák stb.).
Ne dobjuk: a háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, zsíros, olajos, élelmiszer-maradványt
tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb, műanyagnak ítélt hulladékot (pl.
nejlonharisnya).
Rekultiválás
A legalább 50-100 évre tervezett új hulladéklerakók kialakítása során úgynevezett kombinált alsószigetelést alakítanak ki a
szemétből szivárgó folyadék (csurgalékvíz) felfogására. A régi telepek kötelező bezárásának első számú oka, hogy ezt a
geológiai (agyag) rétegből és a geomembrán (fóliából álló) réteget nem lehet utólag beépíteni a tároló medencék aljára. Ezért
szűnik meg valamennyi szeméttelep – Szekszárdon, Tolnán és Bátaszéken - szolgáltatási területünkön. A régi szeméttelepek
bezárása után felmérik azok területét és lehetővé teszik annak újraművelését, újrahasznosításra. Ehhez különböző technikai,
biológiai, agronómiai eljárásokat végeznek el, melyek során a természeti, vagy az emberi tevékenység károsító hatására
terméketlenné vált földterület alkalmassá válik mezőgazdasági, vagy egyéb módon történő újrahasznosítására. A bezárt telepek
rekultiválása hamarosan megkezdődik, mivel a napokban írták ki az erre vonatkozó közbeszerzési pályázatokat. A
hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésének befejezésével és működtetésével a rekultiváció lezárulásával a Dél-Balaton Sióvölgye régió látképe és természeti környezete ismét szép és vonzó lesz, ami nagymértékben javítja az itt élők életminőségét is.
Építési törmelék
Az Alisca Terra Kft. segít abban is, hogy mindenki megszabadulhasson a bontások és építkezések során keletkezett
hulladékától, mivel e célra külön telephelyet alakítottunk ki. Ebben az esetben elég, ha telefonon vagy személyesen felkeresi
ügyfélszolgálatainkat és mi rövid időn belül elszállítjuk Önöktől az építési törmeléket.
Ügyfélszolgálati iroda az uszoda épületében:
Ügyfélszolgálat a telephelyen:
Cím: Szekszárd, Toldi u. 6.
Cím: Szekszárd, Epreskert u. 9.
Telefon: 528-858
Telefon: 528-853, Fax: 528-851
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
hétfő, szerda: 8.00-15.00
Hétfő-csütörtök:
kedd: 9-30-17.00
8.00-15.00
csütörtök: 12.30-20.00
Péntek:
Péntek: 8.00-12.00
8.00-13.00
E-mail:ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu
Konténeres szállítás
A hulladékgazdálkodási rendszer átalakulásával változnak a konténeres hulladékszállítás szabályai is. A hét különböző napjain
más-más településekről egyszerre szállítjuk el a konténerekben lévő hulladékot nagy kapacitású járműveinkkel. Konténert az
528-853-as számon rendelhetnek.
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Új influenza-világjárvány?
Ennek nem kórokozója, de előkészítője az influenzavírus,
amely a tüdőt védő nyák- és csillóréteg megbontásával
egyengeti az utat a nyomában járó baktériumok előtt.
A mexikói influenzajárványról érkezett első hírek azt
mutatták, hogy az új vírus viszonylag sok halálos kimenetelű
szövődményt okoz, de más országokban, így az
Európában előfordult megbetegedések azonban nem
voltak súlyosak.
Terjedés, megelőzés
Az újfajta influenzát élő sertéstől elvben meg lehet kapni, de
jól megfőzött vagy megsütött sertéshústól nem. Az újfajta
influenzavírus, miként rokonai, főleg közösségekben terjed,
ahol sok ember van együtt kis helyen: zsúfolt üzletekben,
tömegközlekedési eszközökön, iskolákban, munkahelyeken.
Cseppfertőzéssel adódik át, ez ellen a szájat és orrot takaró
maszk hatásos védelmet jelent. Aki influenzás, ne menjen
közösségbe, feküdje ki a betegséget, a környezete érdekében
is. A személyi higiénés követelmények betartására ügyelni
kell: tüsszentéskor, köhögéskor használjunk papírzsebkendőt, kerüljük a mások „arcába való belebeszélést”,
kézmosás fontossága, kerüljük a tömeges összejöveteleket. A
védőoltás az új influenzavírus ellen készülőben van.
Kezelés
Az új vírus ellen két vírusellenes szer is hatásosnak látszik
(oseltamivir és zanamivir), erre a súlyos klinikai állapotú és
60 év feletti betegeknek van szüksége. Bebizonyosodott,
hogy gyorsabb és enyhébb a betegség lefolyása, ha
valamelyik szerrel rögtön a betegség elején kezelni kezdik a
beteget. A 60 év alatti betegek, valamint akiknek nincsenek
súlyos társbetegségeik tüneti kezeléssel általában 5-7 nap
alatt gyógyulnak. Tüneti kezelés: Fontos a lázcsillapítás, a
megfelelő
folyadékpótlás.
Az
antibiotikumok
az
influenzavírusra
egyáltalán
nem
hatnak,
de
a
szövődményként fellépő tüdőgyulladás megelőzéséhez és
kezeléséhez rájuk is nagy szükség lehet.
Fadd, 2009. 07. 29.
Dr. Dömötör Zita

„a járvány márciusban kezdődött. A betegek kezdetben
hidegrázásról és lázról panaszkodtak. Egészséges, fiatal
felnőttek betegedtek meg, és az első áldozatok is közülük
kerültek ki, halálukat szövődményes tüdőgyulladás okozta.”
A beszámoló 1918-ból származik, de pontosan ráillik a 2009.
tavaszán kitört járványra is. Nem véletlenül, mert az 1918ban (akárcsak 2009-ben) egyfajta sertésinfluenza ütötte fel a
fejét. Másik neve ez volt: spanyolnátha.
Influenza világjárványok
Az 1918-ban kitört spanyolnátha világszerte legalább 20
millió halálos áldozatot szedett, amilyen gyorsan jött, olyan
gyorsan el is tűnt, de a „sertésinfluenza” vírusa –
megszelidülve – köztünk maradt. Új változatai eddig kétszer
okoztak nagyobb riadalmat (1976-ban és 1988-ban), de az
akkor felbukkant vírusok nem vagy alig terjedtek emberek
között. A 2009-ben azonosított vírus viszont képes emberről
emberre átadódni.
A változékony influenzavírus
Az influenza kórokozója a legváltozékonyabb vírusok
egyike. Belsejében az örökítőanyag rendszerint nyolc
különálló RNS molekula formájában van jelen. Ha
történetesen egyszerre több influenzavírus fertőzi meg
ugyanazt a vadkacsát, sertést, vagy embert, újfajta
influenzavírusok keletkezhetnek, amelyekben eredetileg
különálló vírusokhoz tartozó RNS szálak (gének)
csomagolódhatnak be egy közös burokba. A mos feltűnt
vírustörzsben nem kevesebb mint négy vírus genetikai
anyaga találkozott: két sertés, egy emberi és egy
madárinfluenza-vírusé. A most terjedő „mexikói” vírust két
fontos burokfehérjétől H1N1-ként emlegetik.
Tünetek, szövődmények
Hidegrázás, láz, torokfájás, izomfájdalom, fejfájás, köhögés,
gyengeség és általános rossz közérzet jellemzi. A tünetek a
fertőződés után 1-2 nappal alakulnak ki és néhány napig
tartanak. A súlyos szövődmények közül leggyakoribb a
tüdőgyulladás.

Tegyünk a Szívünkért Egyesület
A nyári pihenési időt kihasználva szerveztünk egy kirándulást Balatonfüredre. Mivel tagjaink egy része különböző
elfoglaltságok miatt nem tudott eljönni, igyekeztünk olyan jó ismerősöket, barátokat, szomszédokat hívni közénk,
akik még nem jártak ebben a városban, vagy szívesen körülnéznének ott ismét.
Anna-báli estet megelőző rendezvényeket láthattunk: Debreceni virágkarnevál két kompozicióját: Ludas Matyi
Döbrögivel és a libákkal címűt, és a Szent korona, jogar, országalma – virágokból készült alkotásait.
Klubunk elnöke, alapítója Dohóczkiné Zsuzsa ott várt bennünket – ő
gyógykezelésen tartózkodott a szívkórházban – remek idegenvezetőnek
bizonyult a kórházon belül és a városban. Jól ismeri a nevezetességeket, az
épületek történelmi múltját, a sétány mentén található szobrokat, híres emberek
által ültetett fákat.
A szív- és érrendszeri betegeknek ezúton üzenem, bátran kérjék és vállalják a
szívkórházi kezeléseket, a rehabilitációt, mert nagyban elősegíti a gyógyulást.
Ebéd után a DUNA TV élő adásában a „Jó ebédhez szól a nóta”
kívánságműsorát láthattuk, hallgattuk ismert zenészek és énekesek
előadásában. A nap végén még gyönyörködtünk a fúvószenekar koncertjében,
valamint az Anna-báli szereplők – lovashuszárok kíséretében Csizmadia Aliz tavalyi bál szépe bevonulásában. Őt
kísérték az első bálos hölgyek-urak, a műsoron szereplő táncosok, díszvendégek, rendezők színpompás
bevonulással.
Reméljük mindenkinek kellemesen telt ez a nap, elfáradva bár, de szép élményekkel tértünk haza. Ezúton
közöljük, hogy augusztus 5-én ismét elkezdődik a gyógytornai foglalkozásunk, melyre tagjainkat és új tagokat is
szívesen várunk.
Vezetőség

9

FADDI HÍREK

2009.AUGUSZTUS

NYÁRZÁRÓ CSALÁDINAP

Megyenap kísérőrendezvénye
FADD-DOMBORI
2009. augusztus 30. (vasárnap)
Program:
10:00 "Minden ízében Tolna megye"
- Tolna megyei települések főzőversenye
- Ételek szabadtűzön (bogrács, grill)
10:00 Gyermek programok
- Arcfestés, Bohóc műsor, Játékok, Légvár, Rodeó
- Gokartozás SEGWAY – Egyedi élmény, különleges technológia!
A gyermekek részére a felsorolt eszközök használata ingyenes!
10:00 Kistérségek kispályás labdarúgó tornája
10:00 Megyei zenekarok műsora (Nagyszínpad)
13:00 Ételminták leadása
13:00 Moderntánc együttesek műsora (Kisszínpad)
- Szöcske Akrobatikus Rock and Roll Klub
- Csillag Show Dance
- Iberican Dance
- Titti Corsi Dance
13:45 Főzőverseny eredményhirdetése
14:00 ROSSZCSONTOK – MINIMAX gyermekműsora
14:30 „Rodeo” verseny – felnőtteknek
15:00 Sárkányhajó verseny (20 fős csapatok részvételével)
16:00 Sztárcsináló - Karaoke show
16:30 Varázsolj a labdával! –
Freestyle Football bemutató (www.freestylefoci.hu )
16:45 Hangszeres bemutató
17: 00 A M il l enni umi meg y ez ás z ló át ad ás a
F ad d N ag y kö z s ég s z ámára.
A z ás z l ó t d r. Pus kás Imre,
a T o l na M eg y ei Kö z g y űl és el nö ke ad j a át
F ül ö p J áno s po l g ármes t ernek.
17:15 ISTVÁN A KIRÁLY - Táncjáték
Közreműködik: EuroDance Táncszínház
18:00 WU2 együttes - U2 Cover Band - Élő koncert
19:00 HOOLIGANS - Élő koncert
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Faddi Mini Horgászbolt
AKCIÓK!
Botok: 2.200 Ft-tól
Orsók: 1.600 Ft-tól
Nem akciós termékekre 3.000,- Ft
felett 10% kedvezmény!
* Friss csalik
* Kisállat-eledelek
* Különböző kiegészítők
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-12 és 13-17,
szombaton: 8-12-ig
VASÁRNAP is nyitva: 7-11-ig!
Fadd, Béke u. 1. (Műv.Házban)
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Egy évforduló margójára
kilincset Európa fővárosaiban, s mindenki azt latolgatta lesz e
háború. A nagyhatalmak vezetői nagy beszédekben biztosították
egymást békés szándékaikról, a demokrácia megőrzéséről, a
nemzetek jogainak tiszteletben tartásáról, miközben gátlástalanul
elárulták eddigi szövetségeseiket, elvtelen kompromisszumokkal
a „kis népek” feláldozásával próbálták megvédeni saját
érdekeiket. Az angol és francia kormányok eladták a becsületüket
Hitlernek, hogy jutalmul megkapják a háborút. Az emberek hitték
is meg nem is a szemük előtt kibontakozó drámát. Nem láthatták,
hogy egy új világ peremén állnak, amely végérvényesen eltünteti
a 19. századi Európát.
A II. világháborúban Európát legyőzték. Két nem európai hatalom
hadseregei – a nyugatról előrenyomuló amerikaiak és a keletről
támadó oroszok - találkoztak az Elba menti Torgaunál, hogy a
Németország feletti katonai győzelmet a vén kontinens
kettéosztásával pecsételjék meg. Nyugaton az amerikai
életforma, szokások, divatok váltak általánossá, Közép-Európa
népei számára pedig elkezdődött az „orosz kommunizmus”
végzetes kísérlete.
Sokszor felteszik a kérdést a diákjaim, hogy miért kell ilyen régen
megtörtént dolgokkal foglalkozni. Talán a tisztelt olvasóban is
felmerül a gondolat ezen cikk olvasása közben, hiszen biztosak
benne, hogy ilyen többé nem történhet meg velünk.
Nem történhet meg? Ki gondolta volna, amikor a hetvenes –
nyolcvanas években a jugoszláv tengerparton kempingezett,
vagy a boltokat járta, élvezte az Adriai-tenger hűvös hullámait,
hogy egy évtized múlva a magára oly büszke Európa szeme
láttára ölnek meg középkori kegyetlenséggel 250000 embert az
egymással gyűlölködő nemzetiségek.
Jusson eszünkbe ezekben a forró augusztusi szeptember eleji
napokban, hogy mi történt hetven évvel ezelőtt, de azt se
veszítsük szem elöl, hogy ismét vajúdik a világ.
A történelem az élet tanítómestere? Lehetséges, de rajtunk is
múlik, hogy az legyen.
Márkus György

„ HISTORIA EST MAGISTRA VITAE” - „A történelem az élet
tanítómestere” - mondja a híres latin mondás. 70 évvel ezelőtt
ugyanilyen forró augusztusi napon az öreg kontinens lakói
izgatottan lesték a híradásokat. Politikusok adták egymásnak a

ZÖ LD R OV AT
Öntözővíz-szükséglet, avagy a parkok növényeinek is van víz igénye
Miért öntöztök a parkokban, amikor esett az
eső? - Ezt a kérdést tette fel néhány helyi
lakó.
Az utóbbi években vagy szélsőségesen
aszályos vagy nagyon csapadékos, de
semmiképpen sem kiegyenlített volt az
időjárás. Ezért is döntöttünk úgy 2007-ben
Faddon, hogy kiépítjük a központban az
öntözőhálózatot, hogy a növények ne
legyenek kitéve az időjárás szeszélyeinek.
Napjainkra bebizonyosodott, hogy ez a
döntés helyes volt, hiszen megfelelő
minőségben tudjuk szinten tartani a nyári
kánikulában a parkok felületét.
Az öntözővíz-szükségletet általában is, de
különösen a kert, park létesítése utáni
években a gyep vagy pázsitfelület
vízigényéhez kell igazítani. Miután a fák és
cserjék, talajtakarók egyre nagyobb felületet
befednek, illetve beárnyékolnak, úgy
csökkenhet a vízigény.
Az öntözés szempontjából meghatározó a
talajréteg-vastagság! A szakma az alábbi
értékeket tekinti szentírásnak az öntözések
során.
1. Fűfelület: 20-30 cm a bekapcsolt
talajréteg vastagsága az öntözésbe.
2. Egy- és kétnyári virágzó dísznövények:
20-35 cm.

3. Évelő dísznövények: 35-50 cm.
4. Sövény, díszcserjék: 50-70 cm
5. Díszfák: 80-120 cm mélységben
Látható hogy a 4. és 5. pontban
meghatározott növény kultúrákat akkor is
kell öntözni a nyár folyamán, ha esetleg egy
2 hetes periódusban csapadékosabb volt az
időjárás, hiszen a talajt át kell nedvesíteni a
kívánt mélységig, hogy a növény gyökere
valóban képes legyen hozzájutni a kijuttatott
vízhez, ezzel feltölthessünk mélyebb
rétegeket a növények érdekében. Ezért,
amikor esik az eső nyáron, nem szabad a
cserjék és fák öntözését abbahagyni, hanem
továbbra is rá kell segíteni öntözéssel, hogy a
talaj feltöltődjön nedvességgel.
Ne feledjük, otthon a gyümölcsfáink körül
fatányért alakítunk ki és vizet adunk a
gyümölccsel teli fának, hiszen ilyen aszályos
kánikulában, ami az utóbbi éveket jellemzi,
nem lehet másként megőrizni a fák egészségi
állapotát. A díszfák, cserjék és más
dísznövények ugyanazt a gondoskodást
igénylik, ezért folyamatos kánikula esetén
öntözünk a nyári esők után.

levelét, virágát érintő tűző napon történő
öntözéstől, mert a növényt leforrázzuk.
Többéves parkfenntartói tapasztalataim
alapján kialakítottam egy működtethető és
eredményeket adó rendszert a munkám
során. Gyepet reggel vagy este a legjobb
öntözni. Egy- és kétnyári, valamint évelő
virágzókat, cserjéket az ültetést követően,
intenzív fenntartás mellett 11-12 óráig lehet
tömlőről, szigorúan talajról a kialakított
barázdákba öntözni. Fákat a fatányérokba
juttatott 50-80-100 liter víz adagolása mellett
lehet fenntartani. Fontos a rendszeresség,
mert az aszfaltozott, betonozott területek,
amelyek a fasorokat, egyes fákat határolnak,
éjszaka rengeteg hőt sugároznak ki, elvonva
a maradék nedvességet is a növénytől.

Soha ne feledjük, a növényt gyökérről is
leforrázhatjuk, főleg a homokos talajokon,
ezért a munkaszervezéskor feltétlenül szem
előtt kell tartani a talaj kötöttségét,
minőségét, azt, hogy van e kéreggel terítve
az ágyás vagy nincs. Ezek olyan tényezők,
amik figyelembevétele során meghatározható
az öntözési sorrend a megfelelő időpont
Az öntözés formája szintén fontos. kiválasztása mellett.
Jó munkát és bő pénztárcát a víz pótlásához.
Óvakodjunk a felűről történő, a növény
Benis Brigitta
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Csillagpont Országos Református Ifjúsági Találkozó
Több ezer református fiatal Domboriban – a Csillagpont
Országos Református Ifjúsági Találkozónak idén Tolna
megye adott otthont.
A találkozót előkészítő napokon rendre jöttek a környékben
nyaralók a nagyszínpadhoz, hogy megkérdezzék, meddig tart
ez az éktelen ricsaj, mert ha még napokig, akkor ők inkább
továbbállnak. Megnyugtatásukra mondtam: a hangfalak
bemelegedése után érdemes lesz maradni, mert kiváló
koncertek, megérintő áhítatok szólnak majd kemény rock
helyett a hangszórókból – a fesztiválon, aminek Lelke van.

Miért éppen Fadd-Dombori?
Közel háromezer résztvevőt számlált a Magyarországi
Református Egyház kétévente megrendezett, hivatalos
ifjúsági találkozója, a Csillagpont, amelyet minden
alkalommal más egyházkerület fogad be – ez évben a
Dunamelléki Egyházkerület tette ezt meg, a Tolnai
Egyházmegye aktív közreműködésével és segítségével. A
július 21–25. között lezajló találkozót a vendéglátók részéről

Csillagpont –

„Egy találkozó aminek lelke van”
„Honnan veszed a bátorságot?” - Ez volt a
mottója a református fiatalok nemzetközi
találkozójának, amelyre július 21-25.
között került sor Domboriban. Tényleg,
honnan vesszük a bátorságot? Honnan
vesszük a bátorságot ahhoz, hogy
felvállaljuk, hogy nem csak templomba
járunk, hanem hívők is vagyunk. Honnan
vesszük a bátorságot a mindennapokban,
hogy szeretettel forduljunk azokhoz, akik
az elesettek, akik segítségre szorulnak.
Honnan vesszük a bátorságot, hogy ne
csak mondjuk, hanem higgyük és tegyük
is, amit Isten tanít nekünk. Honnan
vesszük a bátorságot egy olyan világban,
amikor minden összeomlani látszik
körülöttünk,
amikor
az
emberek
gyűlölködve, irigykedve fordulnak egymás
ellen, és amikor a bűn hirtelen erénnyé
kezd változni.
Ilyen gondolatok kavarogtak bennem,
amikor a találkozó mottóját olvastam.
Nagy izgalommal vártam ezt a hetet, de
fenntartásokkal is.

pontosan olyan jeles összefogás kísérte, mint amilyen
szervezői részről: a Csillagpont ötnapos rendezvényfolyama
ugyanis mindig több száz önkéntes fiatal munkájából,
összefogásából áll össze, hogy a résztvevők zavartalanul
figyelhessenek egymásra és az Úr üzenetére.
Egyházi fesztivál?
A sátorrengeteg, a karszalagok, a nagyszínpad zenéje mind
azt mutatták, hogy a fadd-dombori üdülőtelepre egy fesztivál
érkezett meg – azonban aki kicsit jobban megnézte, hamar
rájöhetett, hogy itt kicsit másról van szó. A találkozó
délelőttjein tizenötféle reggeli áhítat közül választhattak a
résztvevők, majd közösen meghallgatták a főelőadást, amit
kiscsoportos beszélgetéseken dolgoztak fel. Az idei év témája
a bátorság volt – nemcsak a főelőadások, hanem a délutáni,
közel száz kulturális, zenei és sportprogram is ezek jobb
megértését célozta.
A sokszínűség dicsérete
A Csillagpont a református egyházban a találkozás pontja,
ahol a fiatalokon kívül megjelennek az egyházi szervezetek,
zenekarok, médiumok is – ilyenkor gyakorlatilag egy helyre
koncentrálódik az egyház, és tagjai közösen, együtt dicsérik
az Urat. Az ember, bármerre lép, azt látja, amit olyan sokszor
nem: hogy összefogásban, egymás közötti szeretetben él az
egyház. Hogy mosolygó fiatalokkal van tele a vízpart. Hogy a
tolnaiak csodálatos segítségnyújtása, vendégszeretete,
támogatása is a hatalmas Isten szeretetét hirdeti, ami mellett
nem lehet csak úgy elmenni. Ami megérint. Nem úgy, mint az
előkészítő napok fülsüketítő decibelei, hanem a szívek
mélyén, mint azt a takarítónőt, aki kiosont munkájából a záró
istentiszteletre, hogy hallja az Igét, és elmondja
munkatársunknak: két év múlva ő is ott lesz a következő
találkozón.
Bagdán Zsuzsanna

El sem tudtam képzelni, hogy hogyan
lehet ennyi ember között érezni és
megtapasztalni, hogy Isten jelen van, ott
van közöttünk.
Mégis milyen volt ez a fesztivál? Felemelő,
magával ragadó, megható és mélyen
érintő.
Felemelő: mert jó volt látni a rengeteg
fiatalt, - fiúkat, lányokat, kisgyerekes
családokat - mert jó volt látni, milyen
sokan vágynak Isten közelségére, mert jó
volt érezni, hogy nem vagyok egyedül.
Magával ragadó: látni, hogy a társadalom
legnehezebb, legmegvetettebb embereit is
meg tudja érinteni a ma is élő Jézus
Krisztus. Hallgatni a Csillag és a Váci
börtön lakóit, ahogy énekeltek, ahogy
bizonyságot tettek arról, hogy hogyan
szabadultak meg bűneiktől és hogy
változtatta meg szívüket és életüket Jézus.
Hogy a börtönben is szabadok, mert
lelkük szabad. Pedig a többi nem hívő
börtönlakó naponként megalázza őket.
Megható: látni, hogy másokat is megérint
az Ige, látni síró és boldog embereket, az
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imasátor céduláit, ahova bűneiket írták le
Istennek a fiatalok.
Mélyen érintő: mikor az Ige neked szól,
amikor
magadra
ismersz, amikor
megragad egy mondat, ami úgy gondolod,
csak neked szól - és neked is szól, nem
csak úgy gondolod.
Amint mindez életre kel lelkedben és
megcselekszi küldetését, tisztít, helyreállít,
megerősít, bátorít, útnak indít.
Bátorít – ez volt a mottója a hétnek. Mert
kell a bátorítás a mindennapokhoz. Mert
ha hazamegyek, és mennek mások is
innen a Csillagpontról, kell a bátorság
minden nap. Mert jönnek a nehézségek,
próbák, kísértések, támadások, lemondások, rágalmazások. Kell a bátorság,
hogy akkor is megállok, kitartok, igazat
mondok, habár én sem vagyok hibátlan,
mert van akire nézzek, aki tényleg igaz
volt és hibátlan, tőle veszem a bátorságot,
Jézus Krisztustól.
Nekem megadta a találkozó, amiért
létrejött. Hitben, lélekben megerősödve,
bizakodással telve jöttem el onnan.
Márkusné Tibai Márta

FADDI HÍREK

2009.AUGUSZTUS
EGYHÁ Z

Református Egyházi Híradás
Felkérést kaptam a Faddi Hírek szerkesztőitől arra, hogy ismertessem a helyi Református Egyházközség templomán és
parókiáján eddig elvégzett, és még elvégzendő állagmegőrző és felújító munkálatokat.
Templomunk több mint 200 éves, paraszt-barokk stílusú, ami a megyében egyedülálló. Természetesen gyülekezetünknek,
községünknek és megyénknek ezt a ránk bízott kincsét minden erőnkkel igyekeztünk eddig is és a továbbiakban is megőrizni,
az idő vasfogának nyomait eltüntetni. Az utóbbi négy évben az életveszélyessé vált tornyot újítottuk fel kívül; sisak-javítást,
festést, falvakolást, meszelést végeztünk a Tóth Ferenc országgyűlési képviselőnk jóvoltából a Paksi Atomerőműtől kapott
állványzatról. Új csatornával láttuk el a templomot és a törött ablaküvegeket kicseréltettük. A fal vakolatát Rácz József
vezetésével presbitereink fáradtságot nem ismerve kitartó összefogással 1 m magasan leverték kívül-belül, a betonaljzattól
megszabadították, így lélegezhet, száradhat a fal, amit a felszerelt két db Aquapol készülék aktívan elősegít. A fal tövéről a
földet kitermeltettük, helyére kavicságy került, a vizet a templomtól két aknába vezetjük el. Belül a fal tövét téglával
burkoltuk, a padokat feljavíttattuk, az orgonát felújíttattuk, sokévi némaság után ismét szól.
A parókia tetőzetét megjavíttattuk, a cserepeket átrakattuk, kerítését a homlokzati oldalon újjáépítettük, új kaput készítettünk
Komáromi Sándor és Tóth Zoltán presbiterek segítségével, két külső ajtót és két ablakot kicseréltünk hőszigeteltre.
Imatermünk padlását presbitereink munkájával leszigeteltük, így télidőben kevésbé hűl ki, valamint kifesttettük. Közös
használatra WC készült kézmosóval.
Mindezen munkák összesen 8.500.000 Ft összegben valósultak meg, amely összeg nagyobbik hányadát a Püspökségtől,
valamint holland testvéreinktől kaptuk. További sürgős feladatunk a templom külső-belső vakolása, meszelése és a parókia
teljes nyílászárócseréje, felújítása.
Fent felsorolt értékmegőrző munkálatokon túl még sokkal nagyobb értéket igyekszünk megőrizni szolgálatunkkal; az emberi
lelkeket, a minőségi emberi lelkeket. Eszembe jut egy történet a romániai Ceausescu korszakból. Egy alkalommal a „Kárpátok
géniusza” az értékes aranytollát az íróasztalán hagyta. Titkára figyelmeztette, zárja el a tollat, mert az nagy érték. Mire a válasz
ez volt: az embereket kell bezárni, azok nagyobb értékek.
Istennek mi mindnyájan nagyon értékesek vagyunk, természetesen más értelemben. Szent Fiát, Jézust adta értünk, hogy őt
követve emberek legyünk, minőségi emberek. Mindent meg kell tennünk, nekünk lelkipásztoroknak, hogy a Mammon
rabszolgája helyett, Jézust követő szabad emberek legyenek mind többen és többen.
Bízva abban, hogy noha mindössze 200 egyháztagunk van, Isten indítására segítséget kap a további elvégzendő munkákhoz is
egyházközségünk.
Fadd, 2009.07.29.
Bereczki Zoltán református lelkipásztor

RE NDHAGY Ó HITTANÓRÁK
„Öt napos klub”

„…engedjétek hozzám jőni a gyermekeket…Márk.10.14b

Nagyon fontos volt, és a mai megbolydult világban különösen az, hogy a gyermekeinket hitre neveljük, mert csak így lehet Isten
előtt megállni és a világban embernek maradni.
Már harmadik éve szervezem Faddon az öt napos klubot a Vasárnapi Iskola Szövetség pécsi munkatársán keresztül. Ő Vágó
Angéla, aki gyerekeknek tart hittan oktatást rendhagyó módon. Az előző években a nevelőotthonban tartottak foglalkozásokat,
de az idén első alkalommal a roma gyerekekhez is eljutottak a munkatársak. Délelőtt a nevelőotthonban, délután pedig a Hősi
liget hűs fái alatt ismerkedtek a résztvevők a Bibliában megfogalmazott örök érvényű erkölcsi igazságokkal. Sok játék, verseny,
éneklés, bibliai versek tanulása révén kerültek közelebb a keresztény tanításokhoz. A legügyesebbek, legaktívabbak –
összesen nyolcan - augusztus harmadikától egyhetes táborozáson vehetnek részt a Dombóvár közelében lévő
Egyházaskozáron. A táborozás költségeit adományokból fedezzük, hiszen olyan gyerekekről van szó, akik önerejükből erre
képtelenek lennének.
Köszönöm Tóth Ferencnek, Himmelné dr. Ökrös Magdolnának, Mihálovics Istvánnak, Katz Lajosnak, Bényi Andrásnak, Bényi
Sándornak, Fodor Józsefnek, Szikhardt Ritának, Márkus Györgynek, a Református Egyháznak, Fadd Nagyközség
Önkormányzatának és a Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy anyagi támogatásukkal lehetővé tették mindezek
megvalósulását.
Márkusné Tibai Márta

13

FADDI HÍREK

2009.AUGUSZTUS

Szeretne még szebb lenni?

VÁRJA ÖNT AZ
ÉVI KOZMETIKA!
Pánczél Éva
FADD, Mátyás király u. 65.
Tel: 30/474-60-01
K&K
EUROKOMFORT
Sport- Műszaki- Horgászcikk- és
Kisállat-eledel Kereskedés
Fadd, Széchenyi utca 21. (volt fényképész sarok)
•

Horgászbotok, orsók, etetőanyagok, szákok,
egyéb horgászkellékek;
• kisállat-eledelek;
• akvárium- és kerti tó kellékek és egyéb műszaki
cikkek
folyamatosan bővülő választékával várjuk a kedves
vásárlókat!

Ugye, Önnek sem mindegy, hogy mennyit költ
energiára? Csökkentse költségeit a fűtésrendszer
átalakításával, megújuló energia
felhasználásával!
Lakóházak hőszigetelése, napkollektor,
hőszivattyús rendszerek kiépítése
30-35 %-os támogatással!
Ingyenes helyszíni konzultácó, tanácsadás!
Keressen bennünket!
EU R OKOMF OR T KF T.
Ka t z La jo s
7 1 33 F add, B éri B a lo g h Á dá m lig e t 3 .
Te l./f a x: 7 4 /4 4 7 -1 57
Mo bil: 3 0 /9 9 45 - 87 2 va g y 7 0 /93 33 -2 3 0

Nyitva: hétfőtől pénte kig 7-12 és 14-17-ig
szombaton 7-től 11 óráig
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