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Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2010. február 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Március 5-én (pénteken) 19 órakor a művelődési házban       
                                                     

                                        DALOK SZÁRNYÁN 
                                                     operett-musical műsor 
                                                      
                                                                Közreműködik: 
                                                     FERENCZ ORSOLYA 
                                                     a kaposvári Csiky Gergely 
                                                                Színház művésze és 
                                                     KOLLÁR PÉTER ERIK 
                                                                az Interoperett szólistája 
 
                                                                Zongorán kísér: 
                                                                BLUM JÓZSEF zeneszerző 
 
Szeretettel várunk minden kedves faddi hölgyet!  A belépés díjtalan! 
 
 
 

 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT 
március 15-én (hétfőn) 17 órakor Faddon a művelődési házban! 
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-i 

megemlékezésre. 
Ünnepi beszédet mond: TÓTH FERENC országgyűlési képviselő 

Közreműködnek  
a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola tanulói. 

A megemlékezés után 
IFJ. KISS ALBERT fotókiállításának a megnyitója. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Március 26-án (pénteken) 18.30-kor 
VÁSÁRI KOMÉDIÁK 

színház felnőtteknek 
Belépődíj: 1.000 Ft Nyugdíjasoknak: 800 Ft 

 

Gyerekszínház március 26-án 
(pénteken) 15.30-kor a műv.házban! 

 

TÜDŐSZŰRÉS 
 

február 25. – március 9. 
között Faddon a 

művelődési házban. 
A szűrés 14 és 30 év 

közöttieknek nem 
kötelező, de ha részt 

vesznek rajta, számukra 
is INGYENES! 

 

  

VVÁÁLLAASSZZTTÁÁSS  22001100..  
  

OOrrsszzáággggyyűűllééssii  vváállaasszzttáássookk    
eellssőő  ffoorrdduullóó::  

22001100..  áápprriilliiss  1111..  
mmáássooddiikk  ffoorrdduullóó::  
22001100..  áápprriilliiss  2255..  
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TBC (tüdőtuberkulózis, tüdőgümőkór) betegséggel kapcsolatos  
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Faddi Lakosok! 
A TBC kórokozó köhögéssel, köpettel kerül a külvilágba. A terjedése nem azonos az influenzára jellemző cseppfertőzéssel. A 
környezetét az a tbc-s beteg fertőzi meg, akinek a köpetéből közvetlenül kimutatható a baktérium. Legveszélyeztetettebbek azok, akik 
a beteg ember közvetlen környezetében élnek. A betegség visszaszorításában a lakókörnyezet rendben tartása, a gyakori kézmosás és 
a tisztaság hatékony eszköz. 
A fertőzés terjedésének megakadályozása szempontjából első feladat a baktériumot ürítő beteg ember elkülönítése, kórházba utalása. 
A gyógykezelés legtöbbször tabletták szedésével történik. Ha a beteg már nem fertőz, köpetével nem üríti a baktériumot, otthonába 
bocsátható. A végleges gyógyuláshoz általában hónapokig tartó gyógyszeres kezelés szükséges.  
Második feladat azoknak a személyeknek a felkutatása, akikkel a beteg szoros családi, baráti kapcsolatban él. Ez azért történik, mert 
ők azok, akik elsősorban elkaphatták a betegséget. A felnőtteknél tüdőszűrő vizsgálat, a gyermekeknél a „próbaoltás” segítségével 
lehet megállapítani, hogy megbetegedett-e valaki. Egyes esetekben szükség lehet további vizsgálatra is, amit csak kórházban lehet 
kivitelezni.  
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a településükön a közelmúltban történt megbetegedések kapcsán a szűrővizsgálatra kötelezettek közül 
néhány személynél a fertőzést kimutatták, vizsgálják a fertőzőképességet is, kezelésük fekvőbeteg osztályon zajlik. A 14 év alatti 
személyek a kórokozót nem ürítik, hatékony az újszülött kori BCG oltás, ezért a gyermekközösségekben nem kell szűrővizsgálatot 
végezni. Amennyiben a közösségi szűrés indokolttá válna, az ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete a szükséges 
járványügyi intézkedéseket elrendeli. 

A szűrővizsgálaton átesett, otthonukba bocsátott személyek egészségesek, a fertőző betegséget nem terjesztik. 
Mivel a fertőződés, a kórokozó bekerülése a szervezetbe és a betegségre jellemző tünetek kialakulása között hetek, hónapok telnek el, ezért  

2010. február 25-től – március 9-ig  folyamatosan várja a településre kihelyezett szűrőállomás a lakosságot.  
 

A fentiek alapján értesítem, hogy tüdőszűrés a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN az alábbi időpontokban lesz: 
 

2010. február 25. (csütörtök)  1100-1200 - 1230-1800   
2010. február 26. (péntek)          1000-1200 - 1230-1600   
2010. március  1. (hétfő)  1000-1200 - 1230-1600    
2010. március  2. (kedd)  1000-1200 - 1230-1600    
2010. március  3. (szerda)  1100-1200 - 1230-1800   
2010. március  4. (csütörtök)  1000-1200 - 1230-1600    
2010. március  5. (péntek)  1000-1200 - 1230-1600    
2010. március  8. (hétfő)  1000-1200 - 1230-1600    
2010. március  9. (kedd)  1100-1200 - 1230-1800   

 

A vizsgálathoz TAJ-kártya szükséges! 
 

A szűrésen való megjelenés azon 30 éves és ennél idősebb lakosok számára kötelező és ingyenes, akik Faddon huzamos 
jelleggel tartózkodnak ! 

 

Amennyiben nem vesz részt a szűrővizsgálaton, úgy a szükséges egyéb intézkedések megtételén felül a 2004. évi CXL. törvény 61. §-
a alapján eljárási bírság kerül kiszabásra, melynek legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint, 
mely egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.  

 

Együttműködésüket tisztelettel köszönjük. 
 

Fadd, 2010. február 9.         Herczig Gáborné jegyző 
 

A t ü dős zű r é s  1 4  é s  3 0  é v  k ö z ö t t i e k n e k  n e m k ö t e l e ző .  
K é r j ü k ,  h o g y  s a j á t  é r d e k ü k b e n  ők  i s  v e g ye n e k  r é s z t  a  

s zű rőv i z s g á l a t o n ,  a mi  s z á mu k r a  i s  I N G Y E N E S !  
 

 
 
 

Fadd, Váci Mihály utca 2. 
 
FODRÁSZCIKKEK ÉS ILLATSZEREK 

• Hajfestékek, körömlakkok, műkörmök, tusfürdők, desodorok stb. 
PAPÍR ÉS ÍRÓSZEREK 

• Füzetek, tollak, ceruzák stb. 
MŰANYAG ÉS VEGYI ÁRU 

• Babakád, ételhordó, ételdobozok, ruhaöblítők, tisztítószerek stb. 
ÉS MÉG SOK MÁS TERMÉKKEL VÁRUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT! 
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K Ö ZÉ R D E KŰ  I N F O R M Á C I Ó  
 

Falugazdász tájékoztató!  
2010. évtől megváltozott az őstermelői igazolványokkal 
kapcsolatos ügyintézés. 
Általában 1000 Ft lett az eljárás díja az alábbiak szerint:  
Érvényesítés adott évre: 1 000 Ft (igazolványba pecsét és egy 
betétlap). Minden újabb betétlap igénylése 1000 Ft. 
Új igazolvány kérése esetén: 2000 Ft (1000 Ft igazolvány - 
1000 Ft betétlap). Igazolványok visszavonása, leadása 
ingyenes. 
Az eljárási díjat a falugazdásznál lehet befizetni, amelyről 
számlát kap az ügyfél. 
Aki adott év március 20-ig érvényesíti őstermelői 
igazolványát, annak visszamenőleg január 1-től érvényes lesz 
az igazolványa. Ez után (március 21-től) az érvényesítés 
napjától december 31-ig. Ez annak lényeges, akinek számlái 
(bevételi, kiadási) vannak és lényeges az egész évre szóló 
igazolvány. 
Adatlapot kell kiállítani, mind az új igazolvány kiadásához, 
mind az érvényesítésnél, amelynek egy másolati hitelesített 
példánya az igazolvány része. 
Az adatlap fontos része a hátlapon lévő gazdálkodási 
adatszolgáltatás, például: földterületről, állatállományról, a 
várható értékesítésről. 
Fontos, hogy közös őstermelői igazolvány esetén, 
mindenkinek alá kell írnia az adatlapot, aki az igazolványon 
szerepel.  

Minden érvényes őstermelői igazolvány 3 részből kell, hogy 
álljon, és mindig együtt kell ezeket a tokban tartani: 
- Igazolvány (zöld) adatokkal, hologrammal, adott évre 
érvényesítve. 
- Betétlap 
- Hitelesített adatlap másolata. 
Felhívom a figyelmét minden őstermelői igazolvánnyal 
rendelkező ügyfélnek, aki adott évben értékesíteni kíván, 
hogy lényeges a március 20-ig történő érvényesítés, de 
legkésőbb az első értékesítés előtt. 
Aki új igazolványt kíván kiváltani, fontos, hogy az APEH-től 
adószámot kérjen a kompenzációs felár érvényesítéséhez. 
Kérem azon őstermelői igazolvánnyal rendelkezőket, akik 
már nem kívánják használni őstermelői igazolványukat, vagy 
a családban elhunyt nevén őstermelői igazolvány van, esetleg 
elveszítette igazolványát, legyen szíves a fogadó órákon, 
leadni és visszavonatni őstermelői igazolványát. Erről egy 
igazolást kap, amellyel megszűnik kötelezettsége az APEH 
felé az őstermeléssel kapcsolatban. 
Minden ezzel kapcsolatos kérdéssel várom ügyfeleimet a 
fogadó órákon: 
 

Faddon, a Polgármesteri Hivatalnál (Dózsa György u. 12.) 
 szerdán   8-16 óráig! 

Elérhetőségem telefonon: 06-70-379-28-06 
Genye Illés falugazdász.  

 
Z Ö L D R O V AT  

 

A természet kincseskamrája, 
ingyen patikája 

A gyógynövények attól különböznek a 
növényvilág többi tagjától, hogy gyógyá-
szati értékük van. Képesek az egészség 
fenntartására, megelőzhetik a kóros folya-
matokat, gátló és gyógyító hatású kémiai 
anyagokkal rendelkeznek. Arra bíztatok 
mindenkit, hogy használja a gyógynövé-
nyeket egészségének megóvása érdekében. 
Ezzel lassíthatjuk a betegségek kialakulását 
és gyógyszeres terápia részeként is alkal-
mazhatunk gyógyteákat. 
Aki teheti, termesszen gyógynövényeket 
kertjében (kakukkfű, bazsalikom, leven-
dula, rozmaring, körömvirág, kamilla. stb.) 
Ma szinte mindenféle vetőmagot be lehet 
szerezni. 
Az Én kamillám ősét Varga nagyapám 
hozta a kertünkbe, immár 80 éve önmagá-
tól szaporodik és ajándékoz meg az egyik 
legértékesebb gyógyító, lúgosító teakeve-
rék alapanyagával. 
Aki nem rest és ismeri az alap füveket -ha 
nem, a könyvtárban biztos talál növény-
határozót-, bátran gyűjtsön a Duna parti 
töltéseken, a Harison vagy olyan erdőkben, 
ahol nincs autóforgalom. 
Ha nincs lehetőség a termesztésre és nem 
tudunk megfelelő füvet gyűjteni, a 
Herbária Patikája magyar alapanyagú, 
gyógyszerkönyvi minőségben forgalmaz 
gyógyfüveket. (Herbária terméke) 

Az ára is elfogadható. Kiváló minőség és a 
zacskókon feltünteti, hogy mi mire jó és 
miként kell elkészíteni a főzeteket. 
Ezért a gyógyteák előkészítéséről most 
nem írnék. Ellenben ismertetnék néhány 
teakeveréket, ami jól jöhet, főleg így 
tavaszi tisztító kúrák előtt. Hasznos 
kiegészítő, a megelőzésben is kiváló. 
Teakeverék összeállításához NE filteres 
kiszerelést használjon! 
 
- Cukorbetegségre való hajlam, cukor-
betegség ellen, esetén ill. vércukorszint 
csökkentésére javasolt teakeverék: 
csalánlevél 10%, feketeáfonya-levél 20%, 
gyermekláncfűgyökér 10%, kecskerutafű 
10%, kukoricabajusz 10%, fehér babhéj 
40%. 
- Fogyasztó, anyagcserét serkentő tea-
keverék: gyermekláncfűlevél 10%, 
bodzavirág 20%, csipkebogyó 10%, 
kukoricabajusz 20%, ökörfarkkóró 10%, 
citromfű 30%. 
- Gyomorpanaszok ellen, emésztést 
serkentő teakeverék, savtúltengés, 
haspuffadás, gyomorfekély esetén: kamilla 
20%, orbáncfű 20%, cickafark 20%, 
feketeáfonya-levél 20% körömvirág 20%. 
Vagy: lenmag 30%, orbáncfű 30%, kamilla 
20%, ánizsmag 10%, édeskömény 10%. 
Utóbbi kiváló szélhajtó hatású is. 
- Vízhajtó, salaktalanító teakeverék: bodza 
virág 30%, gyermekláncfűlevél 10%, 

csalán 30%, zsurló 20%, szederlevél 5%, 
fehér babhéj 5%. 
- Vesevédő, veseműködést serkentő 
teakeverék: apróbojtorján 30%, csalán 
20%, zsurló 20%, aranyvessző 20%, tejoltó 
galaj 5%, fehér babhéj 5%. 
- Májvédő, méregtelenítő teakeverék: 
apróbojtorján 20%, orbáncfű 15%, 
veronika 10%, csalán 15%, kakukkfű 15%, 
katáng 15%, borókabogyó 10%. 
- Tejelválasztást serkentő teakeverék- 
kismamáknak: ánizs 30%, bazsalikom 
20%, édeskömény 30%, csalán 20%. 
- Reumás panaszokat, izületi gyulladást 
enyhítő teakeverék: levendula 20%, 
rozmaring 20%, zsurló 20%, csalán 20%, 
gyermekláncfűlevél 20%. 
A %-os meghatározás az összeállított 
teakeverék, adott fűre történő mennyiségét 
jelenti. Mindig 100%-ot veszünk alapul. 
A gyógyteát ne ízesítsük, ha mégsem 
tudjuk elfogadni a natúr ízt, akkor mézzel 
ízesítsük, de NE cukorral. A gyomor, máj, 
epeteákat étkezés előtt, ½ órával igyuk, 
édesítés nélkül!1-3 csészével. A keringési, 
reumára, vesére, stb. ható teákat bármikor 
ihatjuk, többször, kortyonként. A nyugtató 
teákat mindig elalvás előtt 1 órával 1-2 
csészényit igyunk. 
Gyűjtsön terméseket és termesszen 
füveket, megéri! 
Jó egészséget! 

Benis Brigitta 
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Faddi küldöttség Budapesten 
A Kossuth tér zajos háttere mellett átadtuk az aláírt íveket 
 

Mint az ismeretes olvasóink előtt, 
aláírásgyűjtés szervezésével is kifejezte 
Fadd Nagyközség azt az igényét, hogy a 
faluban végre állandó és megfelelő 
számú rendőri jelenlét legyen. Erről 
bővebben nem kívánok írni. Inkább 
arról néhány gondolatot, milyen is az, 
amikor felmegyünk Pestre az írással, 
miként fogadják a Nép képviselőit. 
Képviselő kollégáim a hivatalos formai 
követelményeknek megfelelően mappá-
ba lefűzve, Nemzetünk háromszínű 
szalagjával átkötve, előkészítették az 
aláírt íveket. Polgármester úr levélben 
megfogalmazta a település igényeit és 
kérését, felvázolta a kialakult helyzetet. 
Reggel 6 órára, a 6 fős delegáció útra 
készen, az alkalomnak megfelelően 
felvértezve, elindult a megbeszélt 
időpontra a fővárosba. 
Száguldás az autópályán. Gyors 
parkolás, fotó a Kossuth téren, háttérben 
az ország háza – ahol nagy a futkosás 
mostanában. Áttörve a járda mellé 
dobált hóakadályokon, megindultunk a 
cél felé. 
Az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium előtt két vidám őr 
társaságában fogadásunkra megjelent 
Dr. Benedek Rózsa osztályvezető 
asszony és kollégája. 
Gyors bemutatkozás az ajtóban. 
Gondoljuk, hogy tán be kellene menni. 
Hiszen hideg van és folyamatos a 
forgalom a járda szélén az ajtóban, ahol 
a fogadásunkra megjelentek. Mi csak 
várunk, várunk a bebocsátásra. Hát 
várhattunk… 
Ugye, itt falun az a szokás, ha vendég 
jön, behívjuk, leültetjük, kávéval vagy 
kisüstivel kínáljuk.  
A vendéget bizony le kell ültetni, 
nehogy elvigye az álmunkat. 
A Pesti ember nem ismeri a falusi 
szokásokat, a Pesti hatalmasságok nem 
adnak a formára. Ugyan… 
Mit gondolunk Mi, adót fizető polgárok, 
hogy ráléphetünk a vörös szőnyegre, 
besüppedhetünk a borjúbőr fotelba és 
elmondhatjuk több éve tartó 
küszködéseinket, hogy idős embereket 
kékre, lilára verhetnek törvénytelen 
emberek, hogy a mai közbiztonság, a 
felelősségre vonás, a büntetés-

végrehajtás, valahogy nem úgy 
működik, ahogy kellene!  
Nekünk nem volt módunk arra, hogy 
magunk mögött hagyva a város zaját, a 
fekete hókupacokat, kulturáltabb 
körülmények között beszélhessünk 

szándékainkról. Maradtunk az utcán. 
De, a falusi ember elszánt és kitartó, 
nem tágít és nem adja alább 
elképzeléseit, igényeit. 
Polgármesterünk dacolva a téli széllel, a 
mínusz 5 fokkal, elmondta jövetelünk 
okát, szándékainkat, és felhívta a 
vendéglátásból egyesre vizsgázott Pesti 
embernek a figyelmét arra, ha nem 
kapunk rendőrt, bizony jövünk 
sátorostól tavaszra, jövünk ki a térre, 
demonstrálunk. 
De, akkor Mi, vidékiek megmutatjuk, 
hogy kell fogadni a vendéget, hogy kell 
tartani egy küldöttséget, Mi beinvitáljuk 
sátrunkba és leültetjük a hatalom 
képviselőit, hogy álmunk megmaradjon, 
teljesüljön.  
Mi nem 15 percet szánunk az ügyre! 

Látja kedves olvasó, így megy ez 
mostanság. Itt senkit semmi nem 
érdekel, mára addig süllyedtünk, hogy a 
legalapvetőbb protokoll szabályokat 
sem tartják be. Milyen komolyan 
veszik, és mennyire tartják fontosnak 

1500-1700 ember aláírásával ellátott 
íveink átadását/átvételét! Milyen 
komolyan, ugye? Csak reméljük, hogy 
legalább beiktatásra került a kérvényünk 
és az aláírt ívek. 
Így ciklus végén, a választások előtt, 
ebben az ámokfutásban, ami Pesten van, 
érdekel valakit a Mi problémánk?? 
Egyátalán, ebben a közpénzt felzabáló 
országban érdekel valakit is valami? A 
hatalom képviselőit - önmaguk 
gyarapításán kívül – érdekli bármi? Van 
még lejjebb? 
Nos, kedves olvasó, ilyen tanulságos 
volt a Mi Pesti Utunk.  

Benis Brigitta képviselő 
(Megjelent a www.fadd.hu-n is! A 
válaszlevelet a következő oldalon 
olvashatják.)

OLVASSUK EGYÜTT A BIBLIÁT! 7 részből álló előadássorozat kedd esténként 18 órakor a művelődési házban! 
                               Február 9. Izrael helyzete a honfoglalás után 1- 2. fejezet 
                               Február 16. Isten bírákat ad Izraelnek; Bárák és Debora története 3 – 5. fejezet 
                               Február 23.  Gedeon elhívása és hitből való győzelme 6 – 8. fejezet 
                               Március 2. Egy önjelölt bíra és Jefte története 9 – 12. fejezet 
                               Március 9. Sámson története, bukása és megtérése 13 – 16. fejezet 
                               Március 16. Mika bálványimádása és a bálványimádás térhódítása Dán törzsében 17 – 18. fejezet 
                               Március 23. Az erkölcsi elfajulás mélysége 19 – 20. fejezet 
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V Á L AS Z É S  V I S Z O N T V Á L AS Z  
 

Fülöp János polgármester úr, és Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részére 
Tisztel t  Po lgármester Úr!  
T isztel t  Képviselő  Testü let !  
Fadd Nagyközség honlapján megjelent egy írás Benis Brigitta képviselő asszony tollából, amelyben joggal kifogásolták, hogy 
a küldöttségüket nem úgy fogadta az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, ahogy az egy helyi települési önkormányzat 
képviselőinek fogadásával kapcsolatban egy kormányzati szervtől elvárható lett volna.  
A minisztérium nevében Fadd lakói, T. Polgármester úr és a T. Képviselő Testület szíves elnézését kérem. 
A minisztérium által követett eljárás a petíciók átvételekor általában szokásos gyakorlatot követte, nem pedig egy helyi 
önkormányzat küldöttségének fogadásakor indokoltat.  
Több hiba történt a minisztériumban, ami ide vezetett, de nem azon munkatársak részéről, akikkel a petíció, és az aláírásgyűjtő 
ívek átvételekor személyesen találkoztak. 
Szíves megértésüket kérjük a történtekkel kapcsolatban. Semmiféle szándékos megbántás, lekicsinylés vagy szándékos 
udvariatlanság nem volt az ügyben, csak az általunk elkövetett, alapvetően szervezési hiba, melynek következményeként 
alakult ki az Önök számára bántó, de a petíciót átvevő munkatársaink, és a tárca számára is rendkívül kellemetlen helyzet. 
Ha Budapesten járnak a közeljövőben, szívesen látjuk Önöket – a Bényi András képviselő úrhoz küldött e-mailünkben írt 
javaslat szerinti helyszínen – a Szalay utca 16-ban, a Társadalmi Kapcsolatok Osztályán.  
Kisüsti ugyan itt sincs, valamint süppedő bőrfotelek sincsenek, csak kárpitozott székek, de jó szívvel, és persze kávéval várjuk 
Önöket egy beszélgetésre, mint ez eredeti terveinkben szerepelt, és amire készültünk is január 28-án, pénteken. 
Minden jót kívánok Önöknek, tisztelettel: dr. Vörös Edit osztályvezető 
 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Koordinációs és Belső Fejlesztési Főosztály 
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
dr. Vörös Edit osztályvezető asszony részére 
Tisztel t  Osztá lyvezető  a sszony!  
Nagy örömömre szolgál, hogy látogatója Fadd Nagyközség honlapjának. Elnézés kérését elfogadom és méltányolom 
válaszlevelét. Bízom abban, hogy a jövőben ki tudják javítani a minisztériumban történt hibákat és nem fognak hasonló - 
szervezésből adódó- kellemetlenséget elkövetni. 
Minden jót kívánok Önöknek, tisztelettel: Benis Brigitta önkormányzati képviselő 
 

FIZETETT HIRDETÉS 
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H Í R E K  -  E S E M É N Y E K  
 

Visszatekintés az elmúlt évre 
Magunk mögött hagytuk a 2009-es esztendőt. Kezdtünk egy 
újat, új célokkal, tervekkel.  
Visszatekintve az elmúlt évre minden tekintetben azt 
mondhatjuk el, hogy a Gondozási Központunk eredményes 
évet zárt. Ami minden lakosnak szemmel látható, hogy az 
épület kívül belül megújult. A mai kor követelményének 
megfelelő akadálymentes, szép környezetben fogadja tagjait, 
és várja leendő igénybevevőit. 
Programjaink szintén megújultak, színesedtek. A teljesség 
igénye nélkül az alábbi eseményeket említenénk. Állandó 
programjaink mellett a jó idő beálltával rövid kirándulásokat 
szerveztünk, melyek a környező településeket vették célba. A 
kirándulásokat a tanya gondnoki kisbusz igénybevételével 
valósítottuk meg, amelyek vidáman és jó hangulatban teltek. 
Az első utunk településünk közvetlen környezetét érintette. 
Meglátogattuk Domboriban a Nagydunát és természetesen az 
üdülőfalu központját, ahol megpihenve fagyiztunk is. 
Kirándulóink között akadt olyan is, aki fiatal felnőtt korában 
látta utoljára településünk ezen részért.  
A nyár folyamán ellátogattunk a Decsi Babamúzeumba és 
tájházba, valamint megtekintettük a gyöngyfűző múzeumot 
ezzel is nagy élményt szerezve idős klubtagjainknak.  
Őszi programjaink között szerepelt a Kalocsai 
Főszékesegyház megtekintése. Az egyházat megtekintő 
német csoport jóvoltából hallgatói lehettünk egy rövid 
orgonakoncertnek is.  
Kirándulásaink utolsó állomását a helybéli Gáti Mariann 
Mítosz Mesegalériájában eltöltött kellemes délelőtt zárta.  
Állandó programjaink befejező mozzanata az adventi 
készülődés, a karácsony ünnepe. Mint minden évben az idén 
is megrendezésre került intézményünkben a karácsonyi 
ünnepség. A délutáni üdítőzés és sütizés mellett a jó 
hangulatot fokozta, színesítette az óvodások, illetve általános 
iskolások ünnepi műsora, amit ezúton is köszönünk. 
Ez évben kirándulási terveink között szerepel az Atomerőmű 
Látogatási Központjának megtekintése. Tolna megye 
gyöngyszemei közül pedig a Kékfestő Műhely Tolnán, a 
Mézeskalács Múzeum Szekszárdon, a Bogár-Tanya néprajzi 
magángyűjteménye, vagy a Sióagárdi Hímzésmúzeum 
megtekintése. Kirándulásaink zárásaként ismét ellátogatnánk 
a faddi Mítosz Galériába. A nyugdíjasok egyesületének 
programjába bekapcsolódva színházlátogatás Pécsen, 
kirándulás gyógyfürdőbe, és egyéb eseményeiken való 
részvétel.  

Intézményünk nyitott, továbbra is várjuk azokat a 18. 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk 
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 
ellátására részben képes személyeket, akik kedvet éreznek, 
hogy klubtagjaink legyenek, illetve azokat, akik mindennapi 
életvitelükben segítségre szorulnak. Az Idősek Klubja 
lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, 
társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítésére. 
Az Idősek Klubjában lehetőség van az idő kellemes és 
hasznos eltöltésére. Ennek érdekében a televízió, rádió, 
folyóirat, napilap mindenkinek a rendelkezésére áll. 
Adományként a napokban kaptunk egy DVD lejátszót, 
melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Igény szerint, vagy 
havi rendszerességgel lehetőségünk nyílik régi filmek 
lejátszására, ezzel is felelevenítve klubtagjaink emlékeit. 
 

Az egészség megőrzése érdekében lehetőség van vérnyomás- 
és súlymérésre, egészséges életmódról szóló programokon 
való részvételre. 
 

Visszatekintésünk befejező mondataként az alábbi idézettel 
köszönnénk el. 
„Ne csak éveket adjunk az életnek, hanem életet is az 
éveknek.” 

Intézményvezető: Erős Józsefné  
Gondozónők: Gálfi Sándorné és Póti Miklósné 
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MEGHÍVÓ 
Sok szeretettel hívunk minden kisgyermeket, 

szülőket, nagyszülőket  
AZ ÓVODÁSOK TAVASZVÁRÓ BÁLJÁRA 

2010. március 7-én (vasárnap) 15 órára 
a Sportcsarnokba, ahol jelmezes felvonulás, 
zene, tánc, tombolasorsolás vár mindenkit. 

„Sok-sok éve már annak, hogy együtt bálozunk, 
Kicsi és nagy örül velünk, hogy összetartozunk.” 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel meghívjuk és várjuk az 
ÓVODAI JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA 

2010. február 27-én 20 órakor a Sportcsarnokban. 
Jegyek megrendelhetők az óvodában. 
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HÁTTÉRSUGÁRZÁS KIJELZÉSE HONLAPUNKON 
 
 

Tudományos alapismeretek 
Életünk során szervezetünket sokféle sugárzás éri. Ezek 
nagy részét érzékszerveinkkel érzékeljük: látjuk a 
fénysugarakat, bőrünkön érezzük a hősugarakat. Van 
azonban a sugárzásoknak olyan csoportja, amelyek 
jelenlétét, erősségét egyetlen szervünk sem érzékeli, de 
amelyeknek a szervezetünkre gyakorolt hatása olykor 
mégis megjelenik. 
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének 
követésére épült ki hazánkban az országos sugárzásfigyelő 
rendszer. A rendszer legfontosabb része a több mint 90 
mérőállomásból álló hálózat. Ezek a szabad téren álló 
állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek 
folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti 
dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét. A 
dózisteljesítmény mértékegysége a nanosievert/óra 
(kiejtése: nanoszívert per óra), rövid jele: nSv/h.  
A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 60-
160 nSv/óra körül ingadozik. Ez az érték függ a 
magasságtól, és a talaj típusától. Az ingadozást természeti 
hatások, időjárási körülmények (légnyomás, csapadék 
mennyiség) változásai befolyásolják.  
A mért értékek egy központi adatgyűjtőbe kerülnek, ahol 
folyamatosan figyelik az állomásokról beérkező jeleket. 
Ha valamely esemény hatására a dózisteljesítmény 
jelentősen megnő, akkor azonnal megkezdik a kivizsgálást, 
vagy - ha szükséges - a megfelelő óvintézkedések 
elrendelését. A figyelmeztető szint 500 nSv/óra. (Ez a szint 
- a valós veszélyt jelentő szint töredéke - nem jelenti azt, 
hogy az állomás közelében lévők veszélyben lennének, 
csupán a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás 
megkezdésére.) 

forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu 
 

Az on-line megjelenítés eredete 
Gerjen község vezetése 2002-ben a Környezetvédelmi 
Minisztériumhoz nyújtott be pályázatot egy sugárzásmérő 
műszer telepítésére. 
A műszer 10 percenként mérte a háttérsugárzás mértéket a 
településen. A Paksi Atomerőmű légvonalban, északi 
irányban 8 km távolságban van a falutól. A mért adatok 
első ízben 2004 októberében jelentek meg a gerjeni 
honlapon, illetve a Gerjen Hírek újságban. 
Sajnos a műszer nem bírta a telek szélsőséges hidegét és a 
villámcsapásokat, valamint a napkitöréseket - többször 
javítani kellett. Miniszteri keretből „Mini meteorológiai 
állomás” került telepítésre a gerjeni hivatal udvarán. 
A TVS-3 jelű környezetvédelmi ellenőrző szonda igen 
korszerű - már a meteorológiai adatokat is képes mérni 
(szélirány, szélsebesség, levegő- és talajhőmérséklet, 
páratartalom, légnyomás, csapadék). 
A Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás honlapja 
átvette az állomás adatait, majd Fadd honlapja is 
kiegészült az on-line megjelenítéssel. A közeljövőben a 
szerveren gyűjtött adatokból készült grafikonokat 
honlapokon illetve újságunkban is közöljük. Ódry 

 
 
 

O K T A T Á S  
 

Tartalmas évkezdés az óvodában 
A 2010-es esztendőt is számtalan feladattal, programmal 
kezdtük. 
Januárban az óvoda-iskola átmenet munkaközössége 
szakmai műhely keretében előadást hallgatott, melyet 
Mácsikné Végső Rita tartott. Az óvoda minden 
pedagógusa, valamint az alsós pedagógusok mondták el 
észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a téren. 
Már decemberben is nagyon vártuk az igazi tél 
beköszöntét, végre a hó is megérkezett. Mindkét óvoda 
gyermekei önfeledt hócsatával és vidám hószobrok 
készítésével ünnepelték az első havas napot, amiből azóta 
bőven jutott még. 
Az SzSzK-s szülők részletes beszámolót hallhattak az első 
félévben történtekről és a jövőbeni feladatokról, a közelgő 
jótékonysági és a gyermekbál programjáról. A 
csoportokban tartott szülői értekezletek az ő segítségükkel 
zajlottak, ők tájékoztatták a megjelent anyukákat, apukákat 
a hallottakról. Sajnos, ezek látogatottsága nagyon eltérő 
képet mutatott, pedig ez egy olyan, mindenki számára 
nyitott lehetőség, ahol információt kaphatnak az óvodában 
folyó munkáról, programjainkról, a gyerekek fejlettségéről. 
Reméljük, a jövőben többen eljönnek, ezzel is igazolva, 
hogy érdekli őket gyermekük fejlődése, az óvodában folyó 
munka. 

Ebben az évben 13. alkalommal kerül megrendezésre a 
Jótékonysági bál, melyet február 27-én tartunk a 
Sportcsarnokban. 
A gyermekeket március 7-én (vasárnap) 15-17 óráig hívjuk 
ugyanide, ahol tavaszváró jelmezes felvonulás, zene, tánc, 
tombolasorsolás várja őket. 
Szeretnénk ezúton is meghívni minden kedves olvasót, 
bálozni, táncolni vágyót, hisz a bálok bevétele a 
gyermekek tavaszi kirándulását biztosítja. 
Február 17-én nagycsoportos óvodásaink játékos 
vetélkedőn vesznek részt, ahol az első osztályosokkal 
közösen versenyeznek, oldanak meg ügyességi 
feladatokat. A kicsik és a középsősök a lelátóról hangos 
szurkolással bíztathatják a többieket. 
Ebben az évben is lehetőség van az integrációs program 
keretében pályázat beadására. Kiegészítő bútorok, 
fektetők beszerzése a célunk. 
Óvodánk alapítványa a civil szervezetek által kiírt 
pályázaton próbál sikerrel szerepelni, és munkánk 
könnyítését szolgáló eszközökre pályázik. 
Ahogy a fent leírtak is bizonyítják, eseménydús, tartalmas 
napok, hetek várnak ránk. 

Schmidné Keserű Erzsébet óvodavezető 
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„Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek 
hogy emberek lehessetek!” 
(Wass Albert) 

 

O K T A T Á S  
 

Adventtől karácsonyig 
 

A decemberi Faddi 
Hírekben kolléganőink 
már írtak az iskolában 
folyó sokrétű pedagó-
giai munkáról, mely-
nek keretein belül mi is 
kipróbáltuk a tanfo-
lyamokon megismert 
új metódusokat. 

Megismertük a projektpedagógiai módszert, amit már a tava-
lyi évben is szívesen és sikerrel alkalmaztunk. 
A gyermekek személyiségének fejlesztésében a projektek 
jelentős szerepet töltenek be. A foglalkozások során a tanulók 
gyakorolják, elmélyítik, megszilárdítják a tanórákon szerzett 
ismereteket, egyéni képességeik szerint sokoldalúan fejlőd-
nek. A tevékenységek során a tanulók olyan tudással is gaz-
dagodnak, amelyek a tanórai keretbe nem férnek bele, így az 
azokon elsajátított ismeretek bővítését szolgálja. A változatos 
foglalkozások nagymértékben segítik a tanulók 
kulcskompeteciáinak kialakulását. Ilyen a hatékony problé-
mamegoldás, a sikeres kommunikáció, a gazdag kifejezőké-
pesség, valamint a komplex információkezelés képessége. 
Az előző tanévben első osztályos tanulóinkkal próbáltuk ki az 
új technikát egy nagyszabású „Anyák napi” projekt kereté-
ben. Ennek szervezése március végén kezdődött. Ekkor tájé-
kozódtunk az anyák napja történetéről. 
Az ünnephez kötődő verseket, dalokat, meséket kerestek a 
gyerekek irányításunkkal a községi és iskolai könyvtárban, 
melyeket irodalom- és énekórákon dolgoztunk fel illetve 
tanultunk meg. 
Következő feladatunk meghívók és ajándék tervezése és 
készítése volt rajz illetve technika foglakozásokon. Az elsajá-
tított művekből színvonalas, gyermekközeli műsort állítot-
tunk össze, melyet anyák napján, vasárnap adtak elő tanítvá-
nyaink a művelődési házban, közel 130 vendég örömére. 
A sikeren felbuzdulva határoztunk úgy, hogy az idei tanévben 
két projektet tervezünk.  
Elsőként a karácsony témakörét jártuk körül gyermekeinkkel. 
Célunk volt e jeles ünnep életünkben való szerepének, fon-
tosságának tudatosítása, érzelemviláguk gazdagítása. Lénye-
gesnek tartjuk kihangsúlyozni a nyitottságot hagyományaink-
ra, értékeinkre. 
A karácsony-várás, az advent legjellemzőbb kelléke az ad-
venti koszorú, melyet meghívott vendégeink - Benis Brigitta 
kertészmérnök és Molnár Józsefné volt kollégánk – segítsé-

gével újszerű ötletük alapján készítettünk diákjainkkal és 
szüleikkel. 
Alkotásaink: asztali és ajtódíszek, melyekkel minden alsós 
osztályt és tanítót megajándékoztunk. 
December 13-án, Luca napján búzát hajtattunk – ezzel is 
felelevenítve egy régi szokást - melyet díszes csomagolásban 
ajándékként kaptak a szülők és vendégeink a műsor végén. 
A karácsony elmaradhatatlan édessége a mézeskalács. Segí-
tőkész, lelkes szülőink több kilónyit sütöttek e finomságból, 
melyeket nebulóink díszítettek fel fantáziájuk szerint. Míg az 
egyik csoport a mézeskaláccsal foglalatoskodott, addig a 
másik asztalnál készültek a fenyődíszek, melyek az est végén 
az alsó tagozat karácsonyfájára kerültek. A feldíszített fát 
másnap meglepődve, nagy örömmel fogadták a gyerekek és a 
felnőttek egyaránt.  
A megtervezett, elkészült meghívókkal diákjaink személye-
sen invitálták pedagógus kollégáinkat, igazgatónkat, polgár-
mesterünket, szüleiket és nagyszüleiket a várva-várt végső 
produktumra, a karácsonyi műsorunkra.  
December 19-én, a zord időjárás ellenére teltház várta izga-
tott gyermekeinket. 
A színpadon mi is egy vidám, téli jelenettel nyitottuk műso-
runkat. Ezután egy betlehemes játékkal elevenítettük fel a 
karácsony történetét. A megható előadás után ünnepi dalokat, 
verseket szavaltak a jelenlévőknek. Igyekeztünk minden 
tanítványunkat személyiségének és képességeinek megfelelő 
szerephez juttatni.  
A majdnem egyórás műsort nagy tapssal és elismeréssel 
jutalmazta a közönség. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők segítségét, mely 
abban is megnyilvánult, hogy az előadás után megvendégel-
tek bennünket, ezzel is megköszönve a sok-sok munkát.  
Megköszönjük a művelődési ház valamennyi dolgozójának 
önzetlen segítségét, mellyel az est sikeréhez hozzájárultak.  
Azzal a nem titkolt céllal készítettük ezt a programot, hogy 
ismereteket bővítsünk, hagyományokat ápoljunk, közösséget 
építsünk.  
A tevékenységek sokszínűségének biztosításával művelődés-
re, önművelésre ösztönöztük gyermekeinket, a választási 
lehetőség biztosításával önállóan, alkotó módon szervezhet-
ték szabadidejüket. Bízunk abban, hogy ezeknek a képessé-
geknek segítségével nyitott, együttműködő, a konfliktushely-
zeteket megoldó felnőttek válnak tanítványainkból. 

Flieg Györgyi és Puskásné Dobos Nóra tanítók 
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ÉN  ÉS A GÉP 

 

O K T A T Á S  
 

Gyerekek a közlekedés-irányításban    (Keresztes Katalin tanár) 
 

Az év első hónapja legtöbbször a számadások, az 
elmúlt év értékelésének is az ideje. Különösen az 
iskolákban, amikor a diákok nemcsak tanulmányi 
előmenetelükről, hanem magatartásukról, egyéb 
tanórán kívüli tevékenységükről is visszajelzést 
kapnak. 
Az első félévben a faddi gyerekek egy 
különleges program részesei lehettek. A helyi 
polgárőrség és a körzeti megbízottak 
együttműködésében a vállalkozó kedvű tanulók 
belekóstolhattak a közlekedés-irányításba. 
Szeptembertől novemberig minden hétköznap 
reggel 7 órától ¾ nyolcig Lantos János polgárőr 
felügyeletével segítették a gyerekek a 
gyalogosok közlekedését. 7-8. évfolyamos 
diákjaink a művelődési ház és a templom előtti 
zebránál teljesítettek „szolgálatot”. 
A szervezők nem titkolt célja az volt ezzel az 
akcióval, hogy a fiatalokat felelősségteljes 
feladathelyzetbe hozzák, segítsék a 
ráhangolódást az új tanévre, és felhívják a 
figyelmet a közlekedés veszélyeire. 

A program sikeres és eredményes volt, ahogy 
Hanák Norbert 7.a osztályos tanuló 
élménybeszámolójából is kiderül: 
„Nagyon élveztem a közlekedés-irányítást. A 
mi feladatunk az volt, hogy ügyeljünk, hogy a 
gyalogosok biztonságosan átkeljenek a zebrán, 
és ne történjen baleset. Igaz, kevés ember volt, 
aki valóban figyelt ránk, hogy miért állunk a 
zebra két oldalán láthatósági mellényben. 
Előfordult, hogy néhány ember körbenézés 
nélkül kelt át a gyalogátkelő helyen. Bíztunk 
abban, hogy minden ember szót fogad nekünk, 
megállnak, és körbenéznek. Néhányan 
kinevettek minket, mert a szolgálati 
mellényünk egy kicsit nagy volt.  
Ennek ellenére nagyon jól éreztem magam, és 
ha folytatódna a program, újra jelentkeznék! 
Nem a jutalomért kelnék sokkal korábban, 
hanem azért, hogy segítsünk megelőzni az 
esetleges baleseteket.” 

A közlekedés-
irányítási program 
során végzett kitartó 
és felelősségteljes 
munkájukért igaz-
gatói dicséretben 
részesültek a követ-
kező tanulók: 
Balogh Hajnalka 7.a 
Berger Gábor 7.a 
Csonka Sándor 7.a 
Hanák Norbert 7.a 
Köte Dániel 7.a 
Lovasi László 7.a 
Papp Ivett 7.a 
Haag Tamás 7.b 
Kovács Brigitta 7.b 
Szlanyinka Dóra 7.b 
Böcz Renáta 8.a 
Gilián Norbert 8.a 
Horváth Alexandra 8.a 
Trapp Leila 8.a 

 
A természettudományi munkaközösség projektje   (Pánczélné Csöndes Magdolna tanár) 

Korunk áldása a számítógép, amely sok 
mindent elvégez helyettünk; pillanatok alatt 

kiszámol, lemásol, megtalál, 
szerkeszt dolgokat, ám mégsem 

gondolkodik helyettünk. A gyerekek is nagyon 
sok időt töltenek a gép előtt, sajnos gyakran buta, agresszív játékokkal. Szerettük volna 
olyan programokkal megismertetni a tanulóinkat, amelyek nemcsak szórakoztatóak, 
hanem hasznosak is.  
Programunk még az előző tanévben kezdődött. Felhívásunk után a gyerekek gyűjtésbe kezdtek a 
neten található matematikával kapcsolatos játékok között. Ezekből Nagyné Fodor Irén és Gerendai Mariann 
kollégákkal egy olyan összeállítást készítettünk, amely az alapvető matematikai készségektől kezdve a logikus 
gondolkodásig, számos területet fejleszt úgy, hogy mindez játéknak tűnik csupán. 
Végre elérkezett a kipróbálás ideje. Az alsó és a felső tagozatos számítástechnika szakkörösök tesztelhették 
először a jobbnál jobb fejlesztő játékokat, amelyek között olyan klasszikusok is akadnak, mint az amőba és a 
marokkó. Később nyílt délutánokat szerveztünk, amelyeken már bárki részt vehetett. Jó volt látni a kipirult 
arcokat, amint egy-egy játékba belefeledkeztek. A prezentációt bárkinek szívesen lemásoltuk (lemásoljuk) otthoni 
használatra. 
Ebben a tanévben is folytatódik a munka: már gyűjtik a gyerekek az újabb web címeket, amelyekről az eddig még 
nem ismert játékokat tölthetjük le. Április első hetében szeretnénk foglalkozásokat tartani. Reméljük, hogy ismét 
nagy sikere lesz!                                                                                                
 

Én és a gép Közlekedésirányítók 
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C I V I L  S ZE R V E ZE T E K  É L E T É BŐL  
 
 

Tegyünk a Szívünkért Egyesület 
 

A faddi "Tegyünk a Szívünkért Egyesület" nevében 
köszönjük a Faddi Híreknek, hogy lehetőséget biztosít 
számunkra időről - időre beszámolni tevékenységünkről az 
újság oldalain. Ezáltal a lakosság szélesebb rétegei is képet 
kaphatnak a - magunk között csak "szívklubnak" emlegetett - 
egyesület mindennapjairól és céljairól. 
A Hit és a Szeretet összetartó erejével lettünk "közösség", 
ami egyrészt  Deméné Miksa Zsuzsa ny.református 
lelkésznek is köszönhető, aki havi egy alkalommal a klub 
keretein belül meghitt beszélgetéseket folytat a klubtagokkal 
és más érdeklődőkkel. 
Különböző előadásokat szervezünk annak érdekében, hogy 
felhívjuk a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek 
megelőzésének fontosságára. 
Előadásaink nyitottak bárki számára. 
Itt szeretnénk megemlíteni azokat a nagyra becsült 
előadóinkat, akik már megtisztelték egyesületünket. 
Körünkben üdvözölhettük már a közismert szívsebész 
professzort dr. Papp Lajost, Balla Ágnes dietetikust, dr. 
Zsigmond Árpád kardiológust, dr. Palotás Kinga 
reumatológust és dr. Ligeti Judit bőrgyógyászt is. 
Külön meg kell említenünk községünk fiatal háziorvosát, dr. 
Dömötör Zitát is, aki nem csak előadásokat tart és hasznos 
tanácsokkal lát el bennünket, de foglalkozásainkat is 
megtiszteli jelenlétével. 
2009 decemberében nagy örömmel vette egyesületünk Gáti 
Mariann faddi képzőművész meghívását Tolnán, a 
Galériában megrendezett "Adventi Mese" című kiállításának 
megnyitójára. A kiállítás, illetve a kiállított alkotások 
látványa, közelsége nagy hatással volt ránk. Mi „szívesek” is 
büszkék vagyunk rá, hogy falunkbelinek tudhatjuk az alkotót. 
Nagyon nagy öröm számunkra az is, hogy karácsony előtt, 
mintegy „testvérszervezettel”, kapcsolatba kerültünk a 
Dombóváron működő szívklubbal. A hasonló sorsú emberek 
problémái, egymás tapasztalatai nagyban hozzájárulhatnak 
egyesületünk további működéséhez, jövőjéhez. 
A megható karácsonyi ünnepség után elismerően szólt 
munkánkról dr. Szabados Sándor, a pécsi Szívgyógyászati 
Klinika igazgatója, Patay Vilmos Dombóvár polgármestere és 

dr. Bereczki Mária kardiológus főorvos, a dombóvári 
egyesület helyettes vezetője. Köszönjük. 
Egyesületünk tagjai körében mi is tartottunk kis karácsonyi 
ünnepséget, melyet Deméné Miksa Zsuzsa ny.református 
lelkész nyitott igehirdetéssel. Apró kis ajándékokkal 
kedveskedtünk egymásnak a karácsonyi jókívánságok 
mellett. 
 

A közelmúlt emlékezetes eseménye volt az az Életmód 
tanácsadó rendezvényünk, ahol Tóth Gábor 
élelmiszermérnök (táplálkozás tanácsadó) tartott 
figyelemfelkeltő előadást. Reményeinket meghaladó 
érdeklődés kísérte az előadást, mivel nem csak a klub tagjai, 
de a falu - sőt a szomszédos települések - lakói közül is sok 
fiatal és idős ember jött el. 
 

A rendezvény egyik különlegessége volt, hogy előadás után a 
klubtagok által készített, egészséges alapanyagokból álló 
salátákat, szendvicskrémeket kóstolhatták meg a résztvevők, 
ötleteket szerezve saját konyhájuk számára. 
Klubtagjaink azonban nem csak a saját szervezésű 
programjainkon vesznek részt szívesen, de más kulturális 
rendezvényeken is képviseltetik magukat. 
 

Lélekemelő előadás volt például a 2010. január 24-én 
megtartott "Kiálts a szeretetért" musical opera is, melyet a 
Pécsi Szivárvány Musical Stúdió adott elő. Köszönjük a 
szervezőknek. 
Az idei év programjait illetően említjük meg, hogy ebben az 
évben is  folytatódnak gyógytornáink heti egy alkalommal, és 
havi egy alkalommal vizitorna a paksi uszodában. Mindkettőt 
szakképzett gyógytornászunk Tyukos Anett vezeti. 
Deméné Miksa Zsuzsa ny.református lelkész is hívja, várja 
meghitt beszélgetésekre - havi egy alkalommal az 
érdeklődőket. 
 

Végezetül hívunk - várunk minden gyógyulni vágyót az 
említett tornáinkra. 
Egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásaink - melyeket a 
jövőben is szeretnénk minél többször megrendezni - minden 
érdeklődő számára nyitottak és ingyenesek.  

Dohóczki Istvánné elnök 
 

D U M B Ó  C S AL Á D I  N AP K Ö Z I  AL AP Í T V Á N Y  
 

Dumbó Családi Napközi hírei 
2009 évben a napközi teljes létszámmal működött. Szeptember hónapban óvodába induló gyermekek helye 
feltöltődött. A kritikus időszakban napi fertőtlenítéssel védekeztünk az influenza ellen. 
2009-ben napközink újabb együttműködési megállapodást kötött, a Barátság és Szeretet Alapítvánnyal. 
Megtartottuk télapó és karácsonyi ünnepünket, amit nagy előkészület és várakozás előzött meg. A szülőket egy 
fényképekből összeállított DVD-vel leptük meg, hogy a nálunk töltött napokról, hónapokról maradandót adjunk. 
A karácsonyi műsort a Barátság és Szeretet Alapítvány tagjai adták elő. Énekkel, tánccal és műsorral 
kedveskedtek a gyerekeknek és szüleiknek. Egy igazi nagy családként ünnepeltünk. 
2010 évben szeretnénk a tavalyi programokat szintén megtartani. Az idei évtől kaphatjuk az adó 1 %-át, amit 
lehetőségeinkhez mérten kerti játékra fordítanánk. 
Nem tudjuk elégszer megköszönni az önkénteseink munkáját. Bodonyné Kovács Anikó továbbra is segít minket az 
alapítvány dokumentumait rendezni és a pályázatírást is vállalta. 
Köszönjük fotósunknak, Verőczei Péternek az ünnepek fotózását és a honlapunk frissítését! 
Honlapunk megtekinthető: www.dumbofadd.hu oldalon. 

 
Adószámunk: 18867514-1-17        Köszönjük mindenkinek, aki adója 1 %-ával segíteni tud bennünket! 

 

Szuprics Lászlóné 
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S P O R T  
 

Beszámoló a Faddi Sportegyesület Karate Szakosztályának és a  
tolnai Tanren Karate Sportegyesület 2009-es évi eredményeiről 

Versenyekről: 
A Faddi SE Karate Szakosztálya és a tolnai Tanren Karate 
Sportegyesület igen eredményes évet zárt. 4 nemzetközi verseny, 2 
Magyar Bajnokság, Országos Bajnokság, Diákolimpia és 5 egyéb 
hazai, de pontszerző minősítéssel nem rendelkező versenyen vettek 
részt a sportolók. 3 vizsgát tartottak összesen az egyesületek, 
melyeket 87%-os sikerrel zártak. 
Időhiány miatt a faddi Seiken Kupa sajnos nem került 
megrendezésre, ez a következő év feladata lesz. 
 

Egyesület működése: 
Sikerült növelni a taglétszámot – sajnos csak Tolnán – de ez 
mindenképp ígéretes évet jelent az utánpótlás biztosításában (49 fő 
a két egyesület létszáma, mely 28-ról tornázta fel magát).  
Az anyagi források nagy hányadát továbbra is a faddi és tolnai 
önkormányzat biztosítja a két sportegyesület számára, de a szülői 
közösség továbbra is nagy terheket vállal magára. Külsős 
támogatónk sajnos még kevés van. 
Továbbra is sikeresen működik weblapunk – www.tanren.hu - , 
melyet szintén szülői segítséggel hoztunk létre és töltjük fel friss 
hírekkel, képekkel, karate elméleti anyagokkal. 
 

Versenyeredmények: 
 

Nemzetközi: 
Legjelentősebb versenyeredményt ezúttal is Berta Dániel érte el: az 
ausztriai Welsben megrendezésre kerülő  ESKA EB-n junior férfi 
egyéni küzdelemben 19 nemzet 58 versenyzőjéből az előkelő III. 
helyezést sikerült megszereznie. 
 

Dániel oszlopos tagja volt a Hollandiai Maaschrichtban 
megrendezett JKA EB ezüstérmes csapatának, ahol 10 nemzet 
csapata mérte össze tudását. 
A prágai Gichin Kupa elnevezésű nemzetközi edzőtábor és 
versenyen a magyar csapat 2.helyezést ért el, ahol Dániel szintén 
küzdelemben indult. 
A belgrádi JKA Korosztályos Európa Bajnokságon a Faddi SE 
újabb versenyzői debütáltak nemzetközi színtéren:  
- egyéni küzdelemben Bogárdi Barbara 2., Bányai Kitti, Kósa 
Evelin, Kiszli Viktor 3.helyezett lett.  
- csapat küzdelemben az alábbi faddi és tolnai versenyzők voltak 
tagjai a magyar válogatott csapatának: Bogárdi Mónika – 14-15 
éves lány csapat 1. hely 
 Kiszi Viktor  14-15 éves fiú csapat 1. hely 
 Tóbi Csaba  kadet fiú csapat 1. hely 
 Bogárdi Barbara-Bányai Kitti-Kósa Evelin összeállítású csapat 
3.helyezést ért el! 
 

Hazai Minősítő versenyek: 
WKF versenyszabályban megrendezett Magyar Bajnokságon 
Kiszli Viktor -70kg-osok küzdelmében 3. helyezést ért el! 
 

Az Ippon Shobu Magyar Bajnokságról 3 arany, 4 ezüst és 3 
bronzérmet hoztak versenyzőink: 
1. hely: Bogárdi Barbara, Bogárdi Mónika, Berta Dániel (kumite) 
2. hely: Bányai Kitti (kata, kumite), Horváth Krisztián, Tóbi Csaba 
(kumite) 
3. hely: Feidt Roland (kata), Kósa Evelin, Sebestyén Kinga 
(kumite) 

 

További eredményeink: 
A JKA Karate Szövetség által megrendezett Országos 

Bajnokság eredményei 
 A Magyar Karate Szövetség által megrendezett Ippon 

Shobu Diákolimpia eredményei 
Név Kata Kumite Név Kata Kumite 

Bogárdi Barbara  2. Bányai Kitti 1. 1. 
Bogárdi Mónika  2. Bogárdi Mónika 2. 1. 
Feidt Norbert 1.  Feidt Norbert 1. 1. 
Tóbi Csaba  3. Koleszár Patrik 2.  
Berta Dániel  3. és 3. Kósa Evelin 2. 2. 
 Kiszli Viktor  2. 

Feidt Roland 3.  
Tóbi Csaba  3. 

Egyéb hazai versenyeink eredményeit a 
Faddi Hírek decemberi számában 
közzétettük. 
A mellékelt kép a decemberi évzárónkon 
készült, ahol köszönetet mondtunk 
támogatóinknak és a szülőknek a 
szakosztálynak nyújtott segítségért, 
megjutalmaztuk  a legeredményesebb 
versenyzőinket és a hagyományokhoz 
hűen mindenki kapott karácsonyi 
ajándékot. 
Az ünnepség vendéglátással zárult, 
elfogyasztottuk azt a sok-sok finomságot, 
amelyet a szülők készítettek. Közben 
lehetett beszélgetni, feleleveníteni közös 
élményeinket. Az edző mi mást 
kívánhatott volna, mint jó pihenést a 
szünetre, hogy januárban mindenki újult 
erővel folytathassa a munkát. 
                                      Bali Ervin 
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WOR LD  WA T ER ,  A  T I S Z TA  V Í Z !  
Most igen kedvező 
feltételek mellett 

bérelhet vagy 
vásárolhat 
vízadagolót 

családja, cége 
számára. 

 
Kényelmes, tiszta, 
egészséges, gyors 

megoldás a 
szomjoltásra. 

 
World Water, a 

tiszta víz, amire a 
világon mindenkinek 

szüksége van. 
 

További információ 
és megrendelés: 

7133 Fadd, Kossuth 
Lajos utca 9. szám 

alatt vagy a 
06-70-362-50-95-
ös telefonszámon. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Szerete ttel várom szépülni vágyó 
kedves vendégeimet! 

Pánczél Éva 
kozmetikus 

Fadd, Mátyás király u. 63.  
Bejelentkezés telefonon:  

+36-30-474-60-01 
 

 
ÜSSE 
KI 

A 

SZENVEDÉST! 
 

* Syogra masszázságy 
* Vitalizáló 3D CHI gép 
* MAGNETER pulzálómágnes terápia 
* CrazyFitt kondíció növelő gép 
 

Bővebb információ: 
www.gerincmasszazs-studio.blog.hu 

 
Beváltás helye:   A kupon érvényessége: 
Gerincmasszázs Stúdió 
Fadd, Váci M. u. 2.     
Időpontegyeztetés: 
+36-30-311-22-77 
 
 
 

Ha Ön ezzel a kuponnal meglátogatja Gerinc- 
masszázs Stúdiónkat  és igénybe veszi valamely 
szolgáltatásunkat, ingyenes Talpmasszázs gép 

kezelést kap ajándékba. Várjuk szeretettel! 
 
 

Kedves régi és új vásárlóink! 2010. március 1-jén szociális boltot 
nyitunk Fadd, Öreg u. 7. és Váci M. u. 2. szám alatt.  
Nyitva tartás: 
H – P: 6 – 19-ig   H – P: 6 –18-ig 
Sz – V: 6 – 12-ig (Öreg u. 7.) Sz – V: 6 –11-ig (Váci u. 2.) 
Ajánlatunk márciusra :                                            
Kenyér 1 kg.    185,-Ft 
Kifli – zsemle      18,-Ft 
1 l tej     150,-Ft  
0,5 l tej       90,-Ft 
kakaó 0,5 l    145,-Ft 
túró 250 g    275,-Ft 
tejföl 20% 175 g.         90,-Ft 
Dombóvári liszt 5 kg  678,-Ft 
Dombóvári liszt 2 kg   305,-Ft 
cukor 1 kg    195,-Ft 
Bajai halászlé tészta 500 g   345,-Ft 
Janó halászlé tészta 500 g   325,-Ft 
Janó csipetke 250 g   160,-Ft 
Family Tchibo 250 g  405,-Ft 
Paloma kávé 250 g   390,-Ft 
Wiener extra 1 kg                    1.170,-Ft 
Zsákos burgonya 30 kg            1.800,-Ft (60Ft/kg) 
Zsákos hagyma 15 kg              1.500,-Ft (100Ft/kg) 
Alma       80,-Ft/kg 
Vénus étolaj 2 l    899,-Ft 
Vénus étolaj 1 l    420,-Ft 
Zafir szörp 1 l    375,-Ft 
Dino üdítő 2 l     98,-Ft 
Ásványvíz 2 l      80,-Ft 
Helyben házhoz szállítást is vállalunk.  
Telefonos rendelést felveszünk: 74/ 446 – 983 


