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FALUNAP - aug usztus 19. (vasárnap )

TERVEZETT PROGRAM:
• Horgászverseny gyerekeknek
• Csónakverseny – táv: faddi komp - Volent-öböl - komp
• Foci kupa – a sportcsarnokban
• Főzőverseny – a Bartal-kertben
• Buci bohóc a szabadtéri színpadon
• Habparty – a faddi önkéntes tűzoltókkal
• Kiállítás-megnyitó a műv.házban
• Ebéd – Közben: Mini Borudvar a Kertklub szervezésében
• Köszöntő, eredményhirdetések, elismerések átadása
• A Dunakömlődi Félnótások műsora
• Színpadon: a Csámpai Country Club táncosai
• Aerobic, hastánc, karate, moderntánc, néptánc bemutató,
• A Dunaszentgyörgyi Vadrózsa Néptáncegyüttes műsora
• Falunapi bál
• Zene: Juice Brothers Band (Tolna), a faddi Bráz Máté Milánnal

Ne a kukába dobja
régi, megunt,
használaton kív üli
mobiltelefonját!
Augusztus 19 -é n,
a Faddi Falunapon
célba dobhat vel e!
Fődíj:
egy új telefonké szülék!

A nap folyamán a fák alatt:
arcfestés, kézműves sátor, rodeo bika, ugrálóvár
Események - képekben

Izraelben jártam – dr. Mosonyi Erzsébet háziorvos tartott élménybeszámolót a Tegyünk a Szívünkért Egyesület tagjainak

2012. július 26-án (csütörtökön) 18 órakor Faddon, a művelődési házban
Horváth István, Tolna megye 1. sz. választókörzetének országgyűlési képviselője
fogadóórát tart, amelyre várja az érdeklődőket.
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FADDI HÍREK

2012. JÚLIUS
20 ÉVES A TEIT

EURÓPAI MINTAPÉLDA
Az elmúlt évtizedek gyorsan változó világában a Paks és Kalocsa súlypontú térség egyik stabil és meghatározó együttműködési szervezete a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás, ismertebb nevén a TEIT. A speciális alapokon szerveződött településszövetség ez év június 30-án ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. Ennek apropóján került sor a beszélgetésre
Kováts Balázzsal, az atomerőmű vezető mérnökével, állandó TEIT kapcsolattartóval. Ordas polgármesterével már csak ők ketten
maradtak hírmondói az 1992-ben indult történetnek, mert a településvezetők cserélődtek a hosszú időszak alatt.
Mi volt a TEIT létrejöttének háttere, kiváltó
oka?
A paksi atomerőmű megépítése a hetvenes,
nyolcvanas évek Magyarországának legnagyobb beruházása volt. Az építkezésre vonatkozó meghatározó döntések az akkori
politikai, gazdaságpolitikai és nemzetközi
viszonyok között nem a lakosság bevonásával születtek. Paks környékének települései
kevés információt kaptak, amelyet elsősorban a központi vezérlésű médiák "csepegtettek" számukra. Annak ellenére, hogy az
építkezés ideje alatt a világ nukleáris energiaipara dinamikusan fejlődött, sokan gyanakodva, tudat alatt félve tekintettek a Dunaparton rohamosan növekedő gigantikus
épületre.
Gyökeresen megváltozott a helyzet a nyolcvanas évek végén, amikor a történelem törvényeinek engedve egy markáns demokratizálódási folyamat kezdődött el politikai,
társadalmi és gazdasági téren egyaránt.
Szükségszerűen változott a közigazgatási
rendszer is, új jogokat, lehetőségeket és
kötelességeket teremtve a tanácsi szervezetek
helyett létrejött önkormányzatok számára.
A 90-es évek elején voltak olyan megnyilvánulások (aláírásgyűjtések, egészségügyi
statisztikák készítése, parlamenti felszólalások, stb.), amelyek valamilyen "kompenzáció" kiharcolását tűzték ki célul. Elszigetelt
próbálkozások voltak és nem állt fenn a
lehetősége az átfogó, tárgyalásos megoldások
kidolgozásának. Ugyanakkor az erőmű is
nehéz helyzetbe került, hiszen a lényegesen
tágabb teret kapott sajtó számára az atomenergiával kapcsolatos negatív hírek bizonyulnak "eladhatóbbnak", sok esetben elrugaszkodva a valóságtól. Az erőmű tájékoztatási stratégiájának alapja akkor is és most is a
nyitottság, amelynek leghatékonyabb eszköze a közvetlen információs kapcsolat.
Annak érdekében, hogy eredményes párbeszéd alakulhasson ki, elkerülhetetlenné vált
egy olyan társadalmi jellegű szervezet létrehozása, amely bejegyzett jogi személyként,
önálló egységes programmal, működési
renddel, költségvetéssel rendelkezik, és
hatékonyan képes képviselni a térség lakosságának reális igényeit, érdekeit. Ennek
megfelelően az erőmű kezdeményezésére
alakult meg 13 környező település önkormányzataiból a Társadalmi Ellenőrző és
Információs Társulás (TEIT) 1992. június
30-án, amely tényleges működését pontosan
1992 novemberében kezdte meg.
Miért pont 12 kilométerben húzták meg az
érintettségi határt?
A jogszabály akkor 3 kilométeres sugarú
körben húzta meg az atomerőmű körüli
biztonsági övezetet. Ugyanez a szám szerepel az erőmű biztonsági rendszereinek tarta-

lékaiban, azaz minden a biztonságot garantáló technológiai rendszer három független
egységből áll. Az akkori alapító polgármesterek a 3 kilométert először a háromszoros
biztonsági szorzóval növelték meg 9 kilométerre, amelyet közös bölcselettel megfejeltek
még egy szakasszal, így jött létre a 12 kilométeres kör. Megjegyzem, hogy sem az
induláskor, sem ma nem szerepel a TEIT
tagjaként néhány jogosult település, de ennek
minden esetben külön története van.
Mik a társulás működésének alapvető jellemzői?
Mint az a társulás nevéből is kiderül, munkáját két fő momentum jellemzi. Egyrészt
ellenőrzési tevékenységet végez, másrészt
szorosan együttműködik az erőművel az
információk továbbításában. Célja nem az
erőművel való szembehelyezkedés, hanem az
őszinte párbeszéd, az együttműködés megteremtése és fenntartása, a kölcsönös bizalom
továbbépítése. A TEIT nem az erőmű ellen
szövetkezett, hanem szervezett színtere a
folyamatos információcserének, a bizalomépítésnek, a megalapozott együttműködésnek. A Társulás érdekvédelmi szervezet,
mintegy 60.000 állampolgárt képvisel. Átlagosan kéthavonta üléseznek az érintett települések polgármesterei, amelyen minden
alkalommal részt vesz az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. állandó képviselője.
Izgalmasnak tűnik, hogy a településeket
képviselő társulás ellenőrizheti az atomerőművet és a kiégett fűtőanyag átmeneti tárolóját. Valójában milyen ellenőrzési tevékenységet végez, vagy végezhet a TEIT?
A teljes nyitottság politikája a lakossági
tájékoztatásban komplex tevékenységet
igényel. Ezt a feladatot egy erre szakosodott
szervezet látja el az erőműnél. A TEIT képviselői az alkalmazott technológia bármely
pontjára betekintést nyerhetnek, legyen az a
nukleáris villamosenergia-termelés, a radioaktív hulladékok, az elhasznált nukleáris
üzemanyag kezelése, tárolása, vagy az erőmű
környezeti hatásai. A társulás lakóinak bevonásával (fizikatanár, építész, állatorvos)
ellenőrző bizottságot alakítottak, akik bejuthatnak az általuk megjelölt objektumokba,
betekinthetnek a kapcsolódó dokumentumokba, a lakosság kiemelt érdeklődésére
számító programok, létesítések, műveletek
esetén helyszíni társadalmi kontrollt végezhetnek. Ehhez való jogukat külön megállapodás rögzíti.
Az erőmű csúcstechnikával üzemeltetett
sugárvédelmi környezetellenőrző rendszerének mérési adatait havi rendszerességgel
kérés nélkül megkapják, összevethetik a
párhuzamos hatósági mérések eredményeivel, illetve saját méréseikkel. Az erőmű
szakmai és műszaki-technikai segítségével,
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valamint a katasztrófavédelmi szervekkel
együttműködve a TEIT saját mérőhálózatot
épített ki. Ennek legfontosabb elemei a 13
helyre telepített dózismérők, amelyhez hasonló rendszert működtet az erőmű is, továbbá a Bátya községben létrehozott "vizes
labor", ahol felszíni és talajvizek, csapadékvizek korrekt aktivitásmérése valósítható
meg. Az elmúlt évben az erőmű beruházásában teljesen megújult a lakossági mérőrendszer. A különleges kiértékelő egységből
összesen három példányt készített a Központi
Fizikai Kutató Intézet, amelyből kettőt a
TEIT üzemeltetet, a harmadik pedig a nemzetközi űrállomáson dolgozik.
A tájékoztatással kapcsolatos feladatok és
vállalások milyen területre terjednek ki?
A lakosság közvetlen tájékoztatását szolgálja
az a három sugárvédelmi megjelenítő rendszer, amelyeket Kalocsa, Paks és Uszód
legforgalmasabb helyére telepítettek. A
műszer a pontos idő, a levegő hőmérséklete
mellett a háttérsugárzás pillanatnyi szintjéről,
illetve annak 24 órás és egy hetes változásáról tájékoztatja az érdeklődőket. Ezek a
lakossági megjelenítő rendszerek hitelesítik
az erőműből kapott információkat és szükség
esetén cáfolják a médiában, vagy egyéb
csatornákon terjesztett rémhíreket.
A TEIT önkormányzatok lehetővé teszik a
személyes találkozásokat lakossági fórumok
keretében, amelyhez időt, helyet, megfelelő
hírverést biztosítanak. A Társulás elősegíti és
megszervezi az erőmű megtekintését személyes élményszerzés céljából a különböző
szervezeteknek (iskoláknak, kluboknak,
civilszervezeteknek, intézményeknek stb.). A
TEIT szervezeti felépítéséből következik,
hogy a lakosság köreiben felmerülő félelmek, kételyek nála bukkannak fel először. A
társulástól az erőmű felé továbbított információk így az erőmű tájékoztatási munkáját
segítik. Információs kapcsolatunk tehát
kétirányú. A TEIT segít abban, hogy az
erőmű a szerződéses kapcsolatain túl is
megjelenhessen az önkormányzati tulajdonú
regionális és helyi sajtóban, a helyi rádiókban, televíziókban és egyéb kiadványaikban.
A sokéves TEIT - MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. együttműködés eredményeként jelentősen megváltozott a települések és az atomerőmű viszonya. A helyzet normalizálódott, a
kezdeti félreértések tisztázódtak, a hangulat
alapvetően nyugodt, az esetleges feszültségek tisztességesen kezelhetővé váltak. A
TEIT nyitott minden civil társadalmi szervezet felé, szívesen átadja információit, tapasztalatait és felajánlja együttműködését.
Milyen konkrét eseményhez vagy akcióhoz
köthető sikeres együttműködést tart említésre méltónak?
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Egyik legnagyobb jelentőségű eredmény,
hogy az elhasznált nukleáris üzemanyag
elhelyezésével kapcsolatos problémát sikeresen megoldottuk. A kényszerpályára került
atomerőmű a TEIT-tel közös erőfeszítésben
egy részletesen kidolgozott tájékoztatási
stratégia végrehajtása után 1994 nyarán
megállapodásra jutott egy újabb nukleáris
létesítmény, a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolója (KKÁT) létesítése ügyében. A
célirányos megállapodás csaknem másfél
éves intenzív egyeztető munka eredménye
volt, amelyben megfogalmazódtak az információs kötelezettségek, a lakosságot megnyugtató garancia feltételek és a TEIT helyszíni ellenőrzésének biztosítása. Ez példaértékű az erőmű körzetében, de országosan is.
1998-99-ben a KKÁT bővítése adott újabb
komoly munkát a TEIT-nek. A lakossági
elfogadtatási programot az erőművel együtt
sikeresen végrehajtotta, mind a 13 település
kiadta a tudomásulvételi nyilatkozatot. 2006ban az erőmű blokkjainak üzemidőhosszabbítási törekvése került a nagy nyilvánosság elé, a Duna mindkét oldalán sikeres
közmeghallgatások segítették a program
előrehaladását. Az eredmények mögött természetesen több éves, közösen végzett lakossági tájékoztató munka áll.
2003 áprilisában súlyos üzemzavar minősítésű esemény történt az erőműben. Villámgyorsan terjedtek a rémhírek, félő volt, hogy
kontrolálatlan pánikhelyzet is kialakul a
környéken. A korábban kialakított jó
együttműködésnek, a többszörösen kipróbált
lakossági és polgármesteri tájékoztató rendszerek segítségével sikerült úrrá lenni a
helyzeten. Egyértelműen kijelenthető, hogy
mindez a TEIT segítő együttműködése nélkül
nem sikerülhetett volna.
Komoly megalapozó háttérmunkát és mozgósítást végzett a Társulás a paksi blokkok
üzemidő hosszabbításának engedélyezéséhez
szükséges lakossági közmeghallgatások
területén, amelyek sikeresen zárultak.
Ez az együttműködési forma annyira sikeresnek bizonyult, hogy mintájára és segítségével
hasonló "nukleáris településszövetségek"
alakultak meg a 90-es évek második felében.
A kis-és közepes aktivitású radioaktív hulladék végső elhelyezése szintén neuralgikus
pontja az atomenergetikának, ugyanúgy,
mint az elhasznált fűtőanyag végleges elhelyezése is. Mindkét problémakör a lakosság
érdeklődésének középpontjában áll. A felmerülő félelmeket, bizonytalanságokat csak a
TEIT - erőmű együttműködéshez hasonlóan
lehet kezelni. Így alakult meg a Társadalmi
Ellenőrző és Tájékoztató Társulás (TETT)
Tolna megye déli részén, ahol azóta már a
tároló építése is a végéhez közeledik. A nagy
aktivitású anyagok lehetséges tároló helyének környezetében hat Baranya megyei
település részvételével alakult meg a NyugatMecseki Társadalmi Információs Társulás
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(NYTIT). Az 1976 óta működő radioaktív
hulladéktároló környezetében is megszerveződött az Izotóp Információs Társulás (IIT).
Milyen formai és pénzügyi kapcsolat van a
TEIT és az atomerőmű között?
A térségben vendégeskedő atomerőműnek
elemi érdeke, hogy a környezetében lévő
településekkel jó kapcsolatokat ápoljon,
szövetségesévé tegye azokat. A hosszú távú
üzemben tarthatóság feltétele a kölcsönös
előnyökön és tiszteleten, a hitelességen
alapuló szimbiotikus kapcsolat. A gazdasági
együttműködés kérdései is megkerülhetetlenek. Az erőmű és a társulás között már két
évtizede szerződéses kapcsolat áll fenn.
Ennek keretében kap anyagi ellentételezést a
TEIT, hogy az ellenőrzési és tájékoztatási
feladatait magas szinten, megfelelő eredménnyel tudja ellátni. Az együttműködés
kiterjed önkormányzati beruházások támogatására is. Ennek új megoldása a DunaMecsek Területfejlesztési Alapítvány és a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány, amelyen keresztül jól megalapozott
pályázatok esetén helyi beruházások, vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés valósítható meg. Az elmúlt 20 évben igen jelentős mértékű működési és fejlesztési forráshoz
jutott a térség, így tudott az erőmű hozzájárulni a környezeti életminőség javításához.
A Társulás 20 éves összetett tevékenysége
sikertörténet mindkét fél oldaláról. A kialakult regionális társadalmi béke, a higgadt
hangvétel, a KKÁT megvalósíthatósága, az
üzemzavarok alatti (utáni) lakossági nyugalom
megőrzése,
üzemidő-hosszabbítási
projekt sikere a TEIT nélkül nehezen lenne
elképzelhető. Ez a szimbiotikus együttműködés ma már európai példa is. Több külföldi
polgármesteri grémium jött tanulmányozni
ezt a rendszert. Csaknem 10 éve a TEIT
jelentkezett a Nukleáris Létesítmények Melletti Települések Európai Szövetségébe,
ahová olyan lendülettel érkezett, hogy a
következő évben a szervezet kongresszusát
már a TEIT működési területén tartották.
Nyomdokain a másik három hazai nukleáris
településszövetség is taggá lett. Időközben a
PA Zrt. - TEIT együttműködésért, a tudati
környezetszennyezés felszámolásáért a két
együttdolgozó partner Környezetvédelmi
Aranyérmet kapott, ami nagy meglepetést
váltott ki.
Ön hogyan minősítené a TEIT - PA Zrt.
együttműködést?
Az emberek kezdettől fogva gyanakvással
kezelik a nukleáris energiát, és akik ezen a
területen dolgoznak, saját bőrükön érzik,
hogy ebben a légkörben milyen nehéz eredményes munkát végezni. Sok esetben ez
azzal a következménnyel jár, hogy a nukleáris ipar képviselői bezárkóznak, a gyanakvásra gyanakvással felelnek. A paksi atomerőmű
vezetői éppen ellenkező irányt választottak,
két évtizede vallják és vállalják a teljes nyi-

tottság politikáját. Ebben találtak megértő
partnerekre a környék önkormányzati vezetőiben.
A már említett elhasznált fűtőanyag-tároló
létesítésének kérdése mintegy szakítópróbája
volt az önkormányzatokkal kialakított
együttműködésnek. Ha a korábbi közös
munka során nem alakul ki kölcsönös bizalom közöttünk, sokkal nehezebb, talán lehetetlen lett volna indítékainkat megérteni,
szándékainkat elfogadni. Hiú remény azt
várni, hogy a környék lakói lelkesedjenek az
erőmű szomszédságáért, annyit azonban
sikerült elérni, hogy előítéletektől mentesen,
tárgyilagosan mérlegelik mindazt, ami az
erőműben és közvetlen környezetében történik. Meghallgatják a másik fél érveit, és ha
meggyőzőek, fenntartás nélkül, vagy esetleg
fenntartásokkal, de elfogadják azokat. A
TEIT és a PA Zrt. együttműködése a társadalmi megbékélés, az ésszerű kompromiszszumokra épülő konszenzus kipróbált és
követendő módszerének tekinthető.
A kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködésnek egyik szép példája a Kalocsa városában létrehozott erőműves bemutatóterem,
amely egyúttal a TEIT munkaszervezetének
otthona is. A minden nap látogatható létesítményben egymás mellett lóg a TEIT és az
erőmű zászlaja. Az Atomerőmű c. újság már
sok éve eljut minden TEIT-es háztartásba,
ezen keresztül az erőmű minden aktualitása,
jövőépítő terve megismerhető a környezetben élők számára. Maga a TEIT, illetve
annak települései is gyakori szereplői ennek
a kisrégiós sajtóorgánumnak. Az évente 2-3
alkalommal megjelenő TEIT Hírlevélben
viszont az erőmű szakemberei írnak cikkeket
a legnagyobb érdeklődést kiváltó eseményekről.
Milyen a tervezhető jövő a TEIT életében?
20 éve a TEIT készen kapott egy erőművet,
ami akkor már egy évtizede üzemelt. Reményeink szerint további legalább 20 év van a
működő paksi blokkok előtt, hiszen a negyedik
reaktoregységünk
az
üzemidőhosszabbítás eredményeként 2037-ben fejezi
be működését. Messzire mutató tervei vannak a MVM Magyar Villamos Művek Zrt.nek új, korszerű blokkok létesítésére a paksi
telephelyen. Komoly feladat lesz a TEIT
számára az új partnerrel való kapcsolatfelvétel és együttműködés, a társulás helyének és
szerepének megtalálása ebben a grandiózus,
az ország számára nélkülözhetetlenül fontos
programban.
Megnyugtató és fontos mindannyiunk számára, hogy sikerült bebizonyítani az elmúlt
két évtizedben: békésen, nyugalomban,
egészségben és fejlődésben élhet együtt a
felelősséggel és hozzáértéssel működtetett
erőmű és a körülötte lévő, nemes hagyományokkal, szívmelengető népművészettel,
jellegzetes termékekkel és dolgos emberekkel rendelkező kultúrtáj.

Faddi Falunap 2012. augusztus 19-én a Bartal-kertben!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Japánban jártak tanulmányúton a TEIT-es polgármesterek

Cunami sújtotta terület

Hirosima – ennyi maradt a lebombázott városból

KÖ ZÉ RDE K Ű IN F ORM Á CI Ó
2012-ben uniós támogatásból új munkagép beszerzésére nyílt lehetősége a
faddi HER-WI Fuvarozó és Kereskedelmi Bt-nek. A vállalkozás 13 millió
forint vissza nem térítendő támogatást kapott „Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
2011-től nyújtandó támogatás” keretében.
Projekt:
A támogatásból megvásárolt új Caterpillar 432E árokásó-rakodógép univerzális
munkagép.
Tömege: 9415 kg
Kotrási mélység: 5840 mm
Rakodókanál emelés: 2668 mm
Rakodókanál térfogata: 1,03 m3
Motor: CAT® C4.4 turbófeltöltött dieselmotor
Hasznos teljesítmény: 74,5kW/101 LE
Környezetvédelmi minősítés: EU Stage IIIA fokozat
Felszereltség:
Robotokkal hegesztett, nagy torziós merevségű homlokrakodó gém, nyitható
homlokrakodó kanál körmökkel, teleszkópos kanálszár, állítható gondozásmentes
csúszó-betétekkel, 2 db árokásó kanál, 1db 1600mm-es rézsű kanál, kanál
gyorscsatlakozó, raklapvilla, H65Ds bontókalapács.
Hidraulika:
Terhelésérzékelő, nyomáskompenzált; egyetlen hidraulikusan működtetett joystick vezérli a homlokrakodó funkciókat, rakodókanál szintezés, automatikus
kanál visszavezetés, gémlengés csillapító, két hidraulikusan működtetett joystick
vezérli az árokásó szereléket, a fülkében átkapcsolható árokásó vagy exkavátor
joystick-működés, csillapított árokásó-gémfordítás, egyirányú segédhidraulika
kiépítés a bontókalapács üzemeltetésére.
Elektromos berendezés: nagyteljesítményű, karbantartásmentes Caterpillar
akkumulátor; közúti közlekedési felszereltség, sárga forgó villogó; 8 db állítható
munkalámpa, hátrameneti hangjelzés.
Hajtáslánc: Power-shuttle sebességváltó, 4 fokozat, menet közben kapcsolható
összkerék meghajtás,
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az első két fokozatban menet közben is
bekapcsolható differenciálzár, 40 km/h
maximális sebesség.
Kormánymű: szervókormány, állítható
kormányoszlop.

Fékberendezés: Mind a négy kerékre
ható hidraulikus, karbantartást nem igénylő olajos-kevlártárcsás rendszerű üzemi
fék, és mechanikus, kézi működtetésű
rögzítőfék.
A beruházás célja részben a cég szolgáltatásának fejlesztése, ügyfélkörének bővítése, részben új munkahely teremtése
volt.
A HER-WI BT. bővebb szolgáltatásairól
a +36-30/986-1959-es telefonszámon
adnak felvilágosítást.

FADDI HÍREK

2012. JÚLIUS

5

FADDI HÍREK

2012. JÚLIUS

FADDI RO MA NEMZ ET ISÉG I ÖNKORMÁNYZ AT

A Faddi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
május-júniusi tevékenysége
2012. május 17-én tanulmányi kiránduláson vettünk részt Pécs-Abaliget-Orfű
útvonalon 35 fő hátrányos helyzetű roma
gyermekkel. A busz reggel 8 órakor
indult a Mátyás király utca végéről, majd
a napközi-otthonos konyhában felvettük
a gyerekek ételét. Pécsen első utunk a
Rácz Aladár Közösségi Házba vezetett,
ahol Rácz Aladár Kossuth-díjas cimbalomművész festményeiből nyílt kiállítást
és amatőr festők alkotásait tekintettük
meg. A festmények, rajzok mellett láttunk fafaragást és hangszereket is a galériában. A Közösségi Ház munkatársai
nagyon segítőkészek és kedvesek voltak.
Ezt követően Gázi Kászim pasa dzsámiját látogattuk meg. Mindenkinek nagyon
tetszett. A Széchenyi téren át folytattuk
sétánkat, mely a város egyik központi
elhelyezkedésű, emlékművekben gazdag
tere. Megtekintettük a tér főbb látványosságait, majd a Sétáló utcán további
érdekességeket néztük meg . A Nemzeti
Színház előtt csoportképet készítettünk.
Rövid sétával már az Ókeresztény emlékek birodalmába léptünk, ahol elődeink
nyughelyeit láthattuk. Ez után a pécsi
székesegyházat látogattuk meg. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ott
jártunkkor orgona koncertet adtak, így
nem csak szem-, hanem fülgyönyörködtető élményben is volt részünk. Innen
Abaligetre kanyarodtunk, ahol tiszta,
friss levegőt szívtunk a cseppkőbarlangban, és sok érdekességet tudtunk meg a
barlangról a túravezetőtől. Ebéd után
Orfűre látogattunk. Tettünk egy erdei
sétát a Vízfő-barlang és forrásig és közben tanulmányoztuk a Mecsek élővilágát. Majd a malom múzeumban megismerték a gyerekek a régi állati erővel
hajtott búzaőrlés és olajgyártás fortélyait,
valamint elindították részünkre a gépi
őrlőt is. A sok-sok élménynek köszönhetően a gyerekek hazafele a buszon dalra
fakadtak és énekverseny vette kezdetét,
majd közösen elénekelték a cigányhimnuszt, Junior "örökzöld" slágerét (összetart a dal minket) és a mostani toplisták
élén járó cigánydalokat. Erre a kirándulásra is azon gyermekek kaptak meghívást, akik a korábbi kiránduláson nem
vettek részt, valamint azokat, akik a
helyi cigánykultúra és hagyományainak
ápolásában aktívan részt vesznek. Megköszönjük Soponyai Mihályné Erzsikének (Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete Fadd Nagyközségi Vö-

röskereszt tagjának) a szervezésben és
lebonyolításban nyújtott önzetlen segítségét, továbbá valamennyi pedagógusnak és Mátyás Erzsikének kíséretét és
segítségét, igazgató úrnak a támogatását.
Május utolsó hetében vette kezdetét a
multikulturális hét a faddi Gárdonyi
Géza Óvoda és Általános Iskolában. Az
osztályoknak plakátot kellett készíteniük
a cigány szokásokról, hagyományokról,
ételeikről, kultúrájukról, melyen majdnem minden osztály részt vett, valamint
Multikulturális totót kellett kitölteniük.
Nagyon szép plakátok készültek, amelyeket az iskola előterében állítottunk ki.
Kákonyi Páltól próbababákat kaptunk
használatba, így cigány népviseletbe
öltözött párt helyeztünk ki az iskola
előterébe szemléltetésképpen.
Kedden hagyományos cigány leánykérést mutattunk be lovári nyelven, majd
csütörtökön bemutattuk a cigány lakodalmat, melyet közel félórás táncház
kísért. Mindenki nagyon jól érezte magát. A cigánylakodalmakon régen torta
helyett kaláccsal kínálták a vendégeket,
amely most sem maradt el, Geősel Ferencné Klári néni, Aradi Józsefné Margit
néni és Mosonyiné Cziráki Ági sütötték
meg a napközi otthonos konyhában,
amelyet köszönünk szépen. A multikulturális hét műsorában fellépők csillebérci
jutalomkirándulást kaptak a nemzetiségi
önkormányzattól. Június 12-én került sor
a multikulturális hét befejezésére, a
totóverseny eredményhirdetésére. A hét
eseményei megjelentek a Tolnai Népújság hasábjain, valamint felkerültek a
www.gardonyisuli.hu iskolai weboldalra,
melyet ezúton is köszönünk.
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a Gárdonyi Géza Óvoda és
Általános Iskola diákjai részére "A faddi
kurdi sarok" címmel meghirdetett rajzpályázatra nagyon sok pályamű érkezett
be. Kiderült, hogy a kurdi sarok, nem
egy hely, hanem egy életforma. A zsűri
legjobbnak Szőke Zsófia munkáját vélte,
második lett Horváth Rózsa, III. lett
Lakatos Bianka; Szűcs Máté egy gyönyörű cigány embert rajzolt, őt különdíjjal jutalmaztuk.
Részt vettünk az iskolai tanévzárón és
ballagáson. A Gárdonyi Géza Óvoda és
Általános Iskola tanévzáróján a nemzetiségi önkormányzat a 3,5 feletti példás
magatartású roma gyermekeket az osztályfőnöke ajánlásával elismerésben
(könyvjutalommal) részesítette.
Romadíjat kapott: Boros Rajmund 1.a,
Farkas Arnold 1.a, Patai Erzsébet 1.b,
Ulbert Renátó 1.b, Benke Roland 2.a.,
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Kolompár Valentina 2.a, Ignácz Zsuzsanna 2.b, Orsós Anikó 2.b, Tarjányi
Szabolcs 3.a, Bogdán Roland 3.a, Kovács Dóra Erzsébet 3.b, Horváth Márk
3.b, Orsós Tímea 4.a, Petrovics Vaneszsza 4.a, Lepp Szintia 4.b, Ignácz Barbara
4.b, Kolompár Martina spec.alsó, Alföldi
Tamás spec. alsó, Benke Csaba 5.a,
Orsós Kevin 5.b, Orsós Vivien 7.a, Bolgár Szabina 7.b, Frigur Noémi 8.b.
Munkájukhoz, tanulmányi eredményükhöz gratulálunk!
2012. június 30-án 40 fő halmozottan
hátrányos helyzetű faddi roma gyermek
részére egy napos siófoki kirándulást
szerveztünk, melyre sajnos pár gyermek
nem jött el. Kihasználva a nyári nap
melegét egy busznyi gyermek élvezhette
a magyar tengerpart hűsítő vizét. Nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek a
Balaton elénk táruló szépsége, tiszta,
áttetsző vize, talpunkat simogató puha és
egyben csillogó homoktengere. A fürdés
előtt minden csemetét bekentünk napolajjal és felhívtuk figyelmüket az UV
sugárzás és a kánikula veszélyeire, valamint arra, hogy folyamatosan kell
pótolni a folyadékot. A nap során biztosítottuk az ásványvizet, szörpöt, szendvicset, vagy éppen lekváros kenyeret. A
szabadtéri
elfoglaltságokhoz
vízipisztolyt, frizbit, többféle labdajátékot
(tollas, labdafogó játék szett, gumilabdák, röplabda) vásároltunk, melyeket
nagy örömmel vettek birtokba a gyerkőcök. Rendezvényeink sztárvendégei,
Soponyai Misi bá és felesége, Erzsike
egy félórás vízi-biciklis csúszdázással
lepték meg a fürdőző társaságot, ami
szintén fergeteges élményt jelentett
valamennyiük számára.
Az ebéd utáni pihenő időben egy egygombócos fagyira is hivatalos volt lelkes
kis csapatunk, melynek elfogyasztása
után szintén a lubickolásé volt a főszerep. A nap eseményei között említhetjük
a „Siófoki fagyasztott, vagy műanyag
fogas” kihalászását, mely főként ifjú
legénykéink között örvendett nem kicsi
népszerűségnek. Feledhetetlen nap volt,
telis-tele örömteli élményekkel, de mit is
szaporítom a szót, aki nem hiszi, az
nézzen utána a Faddi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat és Fadd Nagyközség
fényképei közt. (www.fadd.hu)
A Rencz Kereskedelmi Kft. Rencz Hotel
& Motel & Bungalow Gemenc Erdei
Iskola térítés-mentes szállás biztosításának felajánlásával 20 fő faddi roma tanuló részére 4 napos jutalomtábort szerveztünk 2012. június 26-29. között.
(folytatás a következő oldalon)

FADDI HÍREK
A gyermekeket Soponyai Mihályné
Erzsi néni az Ifjúsági Vöröskereszt területi segítője, valamint Fodor Ágnes elnökhelyettes kísérte. 6-8 ágyas szobákba
kerültünk elhelyezésre, azt követően
ismerkedtünk a tábor adta lehetőségekkel. Kezdetét vette az őrangyaljáték: aki
nem kedves és segítőkész az őrség ideje
alatt, azt azzal büntetjük, hogy kikötözzük a fához és összekenjük lekvárral. A
jó időt kihasználva többször meglátogattuk a strandot. Az esti órákban a tv-ből
jól ismert és népszerű „1 perc és nyersz”
ügyességi játékban jeleskedtek a gyerekek, valamint különböző memóriafejlesztő játékokban – Piránya, Activiti, Ki
nyer ma?, székfoglaló és csoki-evő vetélkedőben – mérték össze tudásukat a
táborozók.
Mindenki jól aludt, reggel derűsen ébredtek a gyerekek. A program idején volt
aszfalt-rajzverseny, melyen igazán kreatív, szép alkotások születtek. Napközben
gyöngyből csodaékszerek készültek,
köszönjük Erzsi néni segítségét, kreatív
ötleteit. A jelmezbáli hangulat most sem
maradt el, a fellépők között volt macska,
boszorkány, bohóc, hercegnő, lánynak
öltözött fiúk, Drakula kisasszony, csontváz, és még sorolhatnánk.

2012. JÚLIUS
Fergeteges volt a hangulat, amely fokozódott az azt követő Dombori karnevál
címhez méltó táncos mulatsággal. Az
estére a koronát a szalonnasütés tette fel,
a táborlakók jóízűen fogyasztották a jól
megérdemelt falatokat. A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete a
nyári dombori táboroztatásban részvevő
20 fő halmozottan hátrányos helyzetű
faddi roma gyermek részére strandpapucsot és használt ruhát adott át. Köszönjük Soponyai Mihályné Erzsikének és
Misi bácsinak a tábor szervezésében,
lebonyolításában nyújtott önzetlen segítségét.
A nemzetiségi önkormányzat 2012.
július 10. napjára közmeghallgatást
hívott össze, melynek meghívóját plakátokon, a település honlapján és a
www.facebook.hu-n is közzétette. Sajnálattal vettük észre, hogy közmeghallgatásunkra a meghívott vendégeinken túl egy
fő sem jött el.
Önkormányzatunk a Csatkai zarándok
útra pályázatot nyújtott be, melyre
100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk az utaztatás költségeire,
így 45 fő halmozottan hátrányos helyzetű roma lakost tudunk eljuttatni a kegyhelyre. Tekintettel arra, hogy csak 45 fő

Multikulturális hét az iskolában
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tud részt venni a programon, azon jelentkezők előnyt élveznek, akik a napközi-otthonos konyha konyhakertjében egy
napos segítséget felajánlanak. Mindig jól
jön egy-két segítőkéz. A zarándok út
2012. szeptember 8. (szombat) napjára
esik, 13 órai indulással, 02.00 órai hazaindulással, az éjféli körmenetet követően. Felhívásunkat augusztus hónapban
plakátokon és a település honlapján
közzé tesszük.
Valamennyi megjelenő pályázati lehetőséget kihasználunk, illetve az ösztöndíj
pályázatok kitöltésében közreműködünk,
és nemzetiségi önkormányzat támogató
nyilatkozatát adjuk.
Kérjük Fadd Nagyközség Lakóit,
amennyiben vannak feleslegessé vált
gyermek és felnőtt ruhák, cipők, játékok,
lakberendezési tárgyak, kályhák és más
egyéb eszközök, melyek további használatra alkalmasak, azt személyesen Fodor
Ágnes elnökhelyettesnek, vagy telefonon
06/70/377-8069-es számon jelezni szíveskedjenek. Felajánlásukkal nagyon
sok rászoruló családnak segíthetnek.
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.
Fodor József elnök

FADDI HÍREK

2012. JÚLIUS
GYERMEKEINK VÉDELMÉBE N

Itt a vakáció! - Hogyan kerülhetők el a leggyakoribb fertőzések és a gyermekbalesetek?
Az iskolai szünet kezdetével a gyerekek
megszokott életrendje megváltozik.
Lazul a fegyelem a mindennapok és a
higiénia területén is, melynek következményeként gyakoribbá válnak bizonyos hasmenéses megbetegedések, de a
gyerekbalesetek is.
Többségük azonban kis elővigyázatossággal megelőzhető, illetve elengedhetetlenül
szükséges a szülők odafigyelése. Erről volt
szó az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és
az Országos Gyermekegészségügyi Intézet
tájékoztatóján Budapesten.
Nagyon fontos az élelmiszerek helyes
tárolása
A nyári időszak járványügyi szempontból
komoly veszélyeket rejt magában, ez az
időszak
a
különböző
hasmenéses
(enterális) megbetegedések szezonja. Az
élelmiszer eredetű fertőzések megelőzéséhez különös gondot kell fordítani a hűtést
igénylő termékek tárolására. A kényes (pl.
tojással készült, alig hőkezelt) ételeket
frissen fogyasszuk vagy azonnal hűtsük.
Kirándulások után kullancsvizit!
Ha kirándulni, erdei túrára indulunk, fontos a zárt ruházat viselése, ami a kullancscsípés elleni védekezés egyik legegyszerűbb módja. Hazaérve, de akár napközben
is tartsunk kullancsvizitet, vagyis vizsgáljuk át a bőrünket. Ez – az un. Lyme-kór
miatt – még azoknál is fontos, akik a kullancsok által terjesztett agyhártyagyulladás
ellen védőoltást kaptak.
Külföldi utazásra oltásokkal készüljünk!
A külföldi utazásra érdemes egészségügyi
szempontból is felkészülni. Magyarország
járványügyi helyzete kiváló, így nálunk

szinte teljesen ismeretlenek, vagy nagyon
ritkák az afrikai és ázsiai régiókban mindennapos, akár halállal is végződő betegségek: hastífusz, különböző hasmenéses
tünetekkel járó betegségek, kolera, malária, dengue-láz vagy a leggyakoribbnak
számító fertőző májgyulladás. Éppen
emiatt fontos, hogy az utazó még indulás
előtt látogasson el szakemberhez, aki
nemcsak felkészíti a nyaralásra egészségügyi szempontból, hanem ellátja a szükséges védőoltásokkal és gyógyszerekkel,
tanácsokkal. Ha valaki a nyaralásról hazatérve betegszik meg, forduljon orvoshoz,
mert lehet, hogy egy egyszerű náthának
vélt betegség sokkal komolyabb fertőzést
takar.
Több gyerek az utcákon, fokozottan
figyeljünk rájuk!
A nyári szünidőben nem csak egyes fertőzések, de a gyermekbalesetek is megszaporodnak. Ennek oka, hogy a család gyakran nem biztosít olyan felügyeletet, ami az
adott életkorban szükséges volna. Nyáron
a gyermekek és fiatalok többször végeznek
olyan tevékenységet (sport, játék, kirándulás, táborozás, nyári munka), amiben nincs
még elég tapasztalatuk, gyakorlatuk. Utazáskor a környezet is ismeretlen számunkra, ezért a nyaralóhelyeken, főleg a megérkezést követő napokban, gyakoribbak a
balesetek.
A magyar gyermekbiztonság
Magyarország a gyermekbiztonság tekintetében az Európai Unión belül a középmezőnyben helyezkedik el. Örvendetes azonban, hogy azon országok közé tartozunk,
ahol az elmúlt 5 évben javult a helyzet: az
elérhető 60 pontból 2007-ben 32, 2012-

ben pedig 37,5 pontra értékelték hazánk
teljesítményét. Ugyanakkor a balesetekből
eredő gyermekhalálozások több mint 40%a megelőzhető volna, ha nálunk is olyan
lenne a gyermekbiztonság helyzete, mint a
jelenleg legbiztonságosabb európai országban, Hollandiában.
Hogyan előzzük meg a gyermekbaleseteket?
Az Európai Gyermekbiztonsági Szövetség
koordinálásával 2012-ben már harmadik
alkalommal készült gyermekbiztonsági
helyzetelemzés. 31 európai országban
vizsgáltak meg mintegy száz olyan, bizonyítottan hatékony eljárást, melyek átvételével, bevezetésével és megvalósításával a
véletlen gyermekbalesetek száma, azok
súlyossága csökkenthető.
Néhány fontos tennivaló a szülők számára:
1. Vízparton, fürdőhelyen, otthoni kerti
medence vagy tó környékén az úszni nem
tudó gyermeket percekre sem szabad
egyedül hagyni.
2.
Vegyszereket, permetezőszereket,
gyógyszereket, lőszereket, tűzgyújtásra
alkalmas eszközöket a gyermekek elől
gondosan el kell zárni.
3. Gépjárművekben a biztonsági gyermekülést, a rövid utakon is használni kell.
4. Kerékpározáskor, lovagláskor védősisakot kell viselni.
5. Nyílt tűz (bográcsozás, szalonnasütés,
grillezés) környékén a gyermeknek folyamatos felnőtt felügyeletre van szüksége.
6. A felnőttek a személyes példamutatásukkal hatnak legerősebben a gyermekek
viselkedésére!
Forrás: ÁNTSZ

AUGUSZTUS 1. – A SZOPTATÁS VILÁGNAPJA
A WHO (Egészségügyi Világszervezet) kezdeményezésére 1992. óta, napjainkban már a világ 120 országában ünneplik a Szoptatás
Világnapját.
Magyarországon is különböző rendezvényeken, médiában hívják fel a figyelmet a csecsemők anyatejes táplálásának jelentőségére.
A védőnőknek is egyik fontos feladata a családok, anyák felkészítése, segítése, hogy gyermeküket minél tovább tudják szoptatni,
ezáltal elősegítsék egészséges fejlődésüket.
Ezen tevékenységünket családlátogatások és szülésre felkészítő foglalkozások során végezzük.
A csecsemők legősibb és legtermészetesebb tápláléka az anyatej.
Volt idő, amikor ennek ellenére az anyák szívesebben adtak tápszert a babáknak. Ma már tudjuk, hogy ennek következtében az allergiás és egyéb betegségek is gyakoribbá váltak.
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a szoptatás előnyeit:
Az anyatej megfelelő mennyiségben és arányban tartalmazza mindazon tápanyagokat, amire a csecsemőnek az első 6 hónapban
szüksége van a fejlődéshez.
Könnyen emészthető, ezért ritkább a hasfájás.
Elegendő folyadékot tartalmaz, így teáztatásra nincs szükség.
Az anyatej fertőzés ellen védő anyagokat is tartalmaz, szoptatott csecsemők ritkábban betegszenek meg és hamarabb felgyógyulnak.
A szoptatás erősíti az anya-gyermek kapcsolatot, ami az egészséges lelki fejlődést segíti.
Az anyatej tiszta, nem romlandó, megfelelő hőmérsékletű, olcsó, könnyen hozzáférhető.
A szoptatás kedvező hatású az anya szervezetére is, pl. fogyasztó hatású, a későbbiekben kisebb a mellrák kockázata.
Tapasztalataink szerint az utóbbi időben egyre több anya szoptatja csecsemőjét, nekik ezúton és a gyermekek nevében is köszönjük!
Guld Ágnes és Rózsáné Benedek Erzsébet
védőnők

8

FADDI HÍREK

2012. JÚLIUS
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Vetélkedő a felső tagozaton
Május 3-án délután a Föld napja és a Madarak és fák
napja alkalmából vetélkedőt szervezett az iskola felső
tagozatának reál munkaközössége.
Az osztályokat négy fős csapatok képviselték a megmérettetésen, melyre már előzetesen végrehajtott feladatokkal érkeztek. Minden csapatnak előre el kellett
készítenie egy térbeli alkotást hulladék anyagokból,
valamint beleszámítottuk az értékelésbe a szemétszedési napon való részvételt. A vetélkedőn ezek értékelése után további öt feladat várta a tanulókat környezetvédelem és természetvédelem témakörökben: puzzle
kirakása, keresztrejtvények, igaz-hamis állítások, hulladékok csoportosítása és madár-felismerési gyakorlat.
A legügyesebb és legtájékozottabb csapat a 7.b osztály
volt, második helyen a 8.a osztály végzett, a harmadik
helyre a 7.a került nagyon szoros versenyben.
A tanulók az oklevél mellett tárgyjutalomban is részesültek, valamint minden résztvevő ötöst kapott a szaktárgyból. A gyerekek jutalmazását a Paksi Atomerőmű ZRT ajándéktárgyakkal segítette.
A vetélkedő feladatait Rábóczki Dóra állította össze, a lebonyolításban segített Szemerei Eszter, Pánczélné Csöndes Magdolna
és Dursztné Palásti Gabriella.

Versenyek – eredmények
Eredmények:
Kazinczy szép kiejtési verseny: 5-6. évfolyamon első helyezett
Kalcsu Vanessza, második helyezett László Nikoletta, harmadik helyezett: Kósa Dorina, 7-8. évfolyamon első helyezett
Totola Gréta, második helyezett Antus Antónia, harmadik
helyezett Bráz Bianka

2012. május 21-én két csapattal vettünk részt a bonyhádi
Solymár Imre Könyvtár által szervezett versenyen. A 6. évfolyamról két csapat küzdött egész évben a bejutásért. A „Toldi
lányai” csapatának tagjai: Acsádi Virág, Horváth Diána, Szekeres Virág, az „Egri vár védői” csapat tagjai: Németh Alíz,
Szőke Zsófia, Udovisits Barbara. Mind a két csapat eljutott a
végső megmérettetésig. Az eredmények a kitartó és szorgalmas munkát tükrözik. A „Toldi lányai” első helyezést értek el,
az „Egri vár védői” harmadik helyezettek lettek!
A hagyományokhoz híven, idén is megrendezésre került iskolánkban a Magyar nyelv hete és a Könyv hete programsorozat.
Tanulóink helyesírásban, versmondásban, szép kiejtésben
mérettették meg magukat. Felső tagozaton irodalmi vetélkedő
csábította a csapatokat. Figura Ede ismét nem mindennapi
produkcióval érkezett hozzánk. Kicsik és nagyok felhőtlenül
szórakoztak együtt.

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny: 5. osztály első helyezett Kósa Dorina, második helyezett Pap Gabriella, harmadik
helyezett Benke Csaba, 6. osztály első helyezett Acsádi Virág,
második helyezett Németh Alíz, harmadik helyezett Szekeres
Virág, 7. osztály első helyezett Vesztergombi Fanni, második
helyezett Fodor Bianka, harmadik helyezett Feidt Norbert, 8.
osztály első helyezett Pukli Csilla, második helyezett Ferkelt
Nikolett, harmadik helyezett Budi Gábor
Humán munkaközösség

3 nap alatt megtanulhat rajzolni! – Fénykép alapján portrét!

1. nap: tanulás előtt - fotó alapján, a másik képet 3. nap ugyanaz a kéz készítette, ugyanarról a fotóról
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FELHÍVÁS KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
a Pécs, Szántó Kovács János utcában lévő kollégiumban
A rangsorolásnál figyelembe kell venni:
a pályázó hallgató családjának valós jövedelmi és
vagyoni viszonyait. Ezen belül ismerni kell a családban
az egy főre jutó havi jövedelmet, a szociális körülményeket;
- ismerni kell a pályázó családjának körülményeit
abban a tekintetben, hogy van-e másik továbbtanuló
hallgató, illetve tartósan beteg, gondozásra szoruló
személy;
- ismerni kell a család rendszeres havi kiadásait;
továbbá
- figyelembe kell venni azt, hogy a hallgató eltartója
egyedülálló-e.
A kollégiumi férőhelyekre beérkező kérelmeket a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslata alapján a képviselőtestület áttekinti és rangsorolja a hallgató családjának
szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyai, a hallgató
tanulmányi eredményei alapján. A rangsorolásnál figyelembe kell venni azt, hogy a kérelmező hallgató nyújtott-e be kérelmet az oktatási intézmény kollégiumában
való elhelyezésre, és a kérelem elutasítását követően
élt-e fellebbezési jogával.
A képviselő-testület a kérelmek rangsorolása után dönt
a három férőhely elosztásáról, melynek eredményéről
minden kérelmezőt értesít.
Polgármesteri Hivatal

A
szociális
ellátások
szabályairól
szóló
8/2006.(VI.28.)Kt. rendelet 32. §-a rendelkezik az önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási
területén a Szántó Kovács János utcában lévő kollégium három férőhelyéről. A kollégiumi férőhelyek a
Pécs városában felsőoktatási intézmények nappali
tagozatán tanulmányokat folytató, faddi állandó
lakóhellyel rendelkező hallgatók elhelyezésére
szolgál.
Az önkormányzat rendelkezési jogosultságába tartozó
kollégiumi férőhelyek elosztásával összefüggő feladatokat a képviselő-testület látja el az alábbiak szerint:
A kollégiumi férőhelyekre történő jelentkezés,
kérelem beérkezésének határideje:
2012. augusztus 10. 12:00 óra
A kérelemnyomtatvány átvehető a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán, melyhez csatolni kell:
- a kollégium elutasító határozatát (hiánya nem kizáró ok);
- hallgatói jogviszonyának igazolását (hiánya nem
kizáró ok);
- jövedelemigazolásokat;
- a kiadásokról szóló számlamásolatokat,
- vagyonnyilatkozatot.

C I V I L S ZE R V E ZE T E I N K É L E T É B Ő L
Nyugdíjasoknál történt…
Ugyanebben a hónapban meghívó érkezett számunkra. Kulturális seregszemlét rendeztek, melynek házigazdája Tamási
városa volt. A város polgármestere meleg szavakkal köszöntötte az ott megjelent hölgyeket és urakat. Közel 30 szereplő
nevezett be a bemutatkozásra. Hihetetlen energia, tettvágy és
szeretet jellemzi ezt a korosztályt. Köztük volt a mi csoportunk is 2 fővel (Schifflerné Maca, Horváthné Ági), egy magyar nóta csokorral és egy novellával. Előadásunkat nagy
taps és elismerő szép szavak dicsérték. Sajnos, csak két fő
kísért el bennünket, pedig elég nagy létszámmal vagyunk.
Irigykedve néztük, hogy más csoportokat milyen sokan elkísértek, bíztatva fellépőiket. Műsor után, ami a délutánba
nyúlt, megvendégelés következett. Gyönyörűen megterített
asztal várt bennünket. Bizony késő este értünk haza, bár
fáradtan, de tele élménnyel és szép emlékekkel.
Következő kimozdulásunk az unokatúra lesz. Itt az idő nagyik, hogy unokáitokkal egy napot ismét lubickolással töltsetek! Gyertek, hogy együtt örülhessünk.
Horváthné Ági

„Halljátok, hogy kattognak a csontjaim?” – kérdezte egyik
nyugdíjas társunk a májusi fogadónapon. Értettük kérdését és
azonnal cselekedtünk. Kiírtunk egy időpontot egy jó gyógyvizes fürdőbe. Tamásit választottuk, ahol már az új fürdőrészben lubickolhattunk. Nagyon szépre sikerült ez a gyógyfürdő. Tele szebbnél szebb virágokkal, pálmafélékkel és
természetesen különböző formájú és hőmérsékletű medencékkel. Ezen a napon mindent használhattunk, értve itt
sóbarlangot, Knepp-járót, szaunákat, gőzfürdőket… Délben
csoportunkat finom ebéd várta. Nagyon jól telt el ez a napunk.
Júniusban Szigetváron rendezték meg a 3 megye (Somogy,
Baranya, Tolna) nyugdíjasainak találkozóját. Természetesen
mi is ott voltunk 44 fővel. Ezek az összejövetelek nagyon jó
alkalmak ismerkedésre, eszmecserére, műsorok nézésére,
nem utolsó sorban fürdésre, kikapcsolódásra. Nyugdíjas csoportok ügyes és szép műsorokkal mutatkoztak be. A délutáni
órákban már közös nótázás alakult ki közöttünk a medencékben ülve. Nagyon szép emlékekkel értünk haza.
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Ajándék a könyvtárnak
Pop Mária, aki 1994 óta hűséges olvasónk
volt, 117 doboz puzzle-t ajándékozott
könyvtárunknak azzal az ajánlással, hogy
tegyük pénzzé a kirakós játékokat, és a
befolyt összegből vásároljunk könyveket.
A puzzle-k megtekinthetők a művelődési
házban: hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig,
szombaton 12-től 18-ig, vasárnap 16-tól
18 óráig.
Érdeklődni lehet a 74/447-460 és a
70/377-80-91-es telefonszámon.
A képen látható puzzle-t, Leonardo da
Vinci: Az utolsó vacsora című festményét
13.200 db-ból kell kirakni!
Köszönetünket, amelyet a Faddi Hírek
hasábjain is szerettünk volna közzé tenni, Pop Mária már nem olvashatja. Június 26-án hoztuk el Tőle a puzzle-kat, Mária július 11-én reggel súlyos betegsége következtében elhunyt. Nyugodjon békében!

Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár – IKSZT - FADD
Fadd Nagyközség Önkormányzata az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Címbirtokos pályázatban vállalta, hogy a beruházás látogathatóságát biztosítja hetente 7 nap 42 órában. Az intézmény nyitva tartása ennek megfelelően módosult:

MŰVELŐDÉSI HÁZ
hétfő
10 – 18
kedd
10 – 18
szerda
10 – 18
csütörtök
10 – 18
péntek
10 – 21
szombat
12 – 18
vasárnap
16 – 18

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

Szolgáltatásainkat (fénymásolás, nyomtatás, internet- és számítógép-használat) a könyvtár nyitva tartási idejében biztosítjuk. A
pénteki meghosszabbított nyitva tartás idején főként a fiataloknak szeretnénk lehetőséget nyújtani szabad idejük eltöltésére:
játékainkkal (csocsó, darts, ping-pong, kártyák, társasjátékok) szeretnénk becsalogatni őket a művelődési házba, hogy azután
igényeik szerint programokat szervezzünk nekik. Klubfoglalkozásokat olyan témákkal, amik őket érdeklik; filmvetítéseket, hiszen
egy közös filmélmény is lehet közösségformáló, generálhat érdekes, izgalmas beszélgetéseket.
Természetesen továbbra is várjuk a civil szervezeteket, helyet adunk számukra; amennyiben szükség van rá, például technikai
eszközökkel, segítjük a munkájukat.
Tervezzük és szervezzük a különböző kisebb és nagyobb rendezvényeket, igyekszünk a legjobb tudásunk szerint kiszolgálni az
igényeket, de ez kevés a sikerhez. Munkánk akkor lesz eredményes, ha a programjainkon részt vesznek mindazok, akiket
megszólítunk: fiatalok, idősek egyaránt. Ha nem megfelelő a kínálatunk, kérjük, jelezzék, és persze azt is, hogy mire lenne
igény, mit várnak a megújult Integrált Közösségi és Szolgáltató Tértől és munkatársaitól.
Elérhetőségeink: tel.: 74/447-460, 74/676-515, tel./fax: 74/546-002, e-mail: kulturfa@tolna.net, ikszt.fadd@gmail.com
Programjainkról tájékozódhat a facebookon is!
Bedekovityné Pál Magdolna
Bényi Anrásné

Fülöpné Zemkó Mária
Kovácsné Hostyánszki Terézia

INTENZÍV, JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM FADDON,
AZ ÓDRY GALÉRIÁBAN!
3 nap alatt megtanulhat rajzolni! Akár fénykép alapján portrét is!
A tanfolyam fejleszti a kreativitást, a személyiséget és az önismeretet.
Időpont: 2012. augusztus 14-15-16.
Részvételi díj: 15.000 Ft
Bejelentkezés és info: 74/447-549 vagy 06-20-233-7322
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Párizsban jártunk
Az első nap nagyon szép eredményeket produkált: minden
versenyzőnk a 8-as döntőbe jutott, csapat formagyakorlatban
pedig a legjobb 4 közé.
A verseny másnapján – hasonlóan az előző napi szervezési
káoszhoz – nehezen indultak el az események, sok bizonytalanság volt még a levegőben a versenyszabályok értelmezésében (hozzáteszem: 2004 óta, az első korosztályos EB óta nem
volt még ekkora káosz, mint az európai nagyvárosban idén.)
Szervezési problémákra nem odafigyelve versenyzőink a
maximumot hozták ki önmagukból, és mind a 7 karatékánk
legjobb formájában küzdve érte el helyezését:
Helyezések:

A Faddi SE Karate Szakosztályának és a tolnai Tanren Karate
Sportegyesület versenyzőinek a tavaszi versenyidény június
első hétvégéjén véget ért. Utolsó eseményünk óta – diákolimpia – 2 versenyen diadalmaskodtak karatékáink.
JKA Országos Bajnokság
Törökbálinton megrendezett JKA Országos Bajnokságon 26
klub 200 versenyzője lépett tatamira egyéni kata és kumite
versenyszámokban. A faddi és tolnai karatékák 13 versenyszámban voltak érintettek – sajnos a versenyző csapat tagjai
közül Kiszli Viktor sérülése után még lábadozik, így nem
teljes a létszámunk.
Minden karatékánk haladó kategóriában volt érdekelt, így
keményen meg kellett küzdeniük az eredményekért.
Országos bajnok: Berta Dániel (felnőtt egyéni küzdelem),
Radics Tamás (egyéni küzdelem), Bogárdi Barbara (egyéni
küzdelem)
2. helyezett: Veres Ádám (egyéni kata), Bányai Kitti (egyéni
kata), Feidt Roland (egyéni kata)
3. helyezett: Veres Ádám (egyéni kumite), Schubert Dániel
(egyéni kata), Bogárdi Mónika (egyéni küzdelem)

1.helyezett: Feidt Roland (14 éves egyéni kata), Bogárdi Mónika (16-17 éves csapat küzdelem)
2.helyezett: Bányai Kitti (13 éves egyéni kata), Bogárdi Mónika (16-17 éves egyéni küzdelem), Bányai Kitti (13 éves
csapat kata)
3.helyezett: Bogárdi Barbara (14 éves egyéni küzdelem),
Bogárdi Barbara (14 éves csapat küzdelem),
4.helyezett: Kósa Evelin (14 éves egyéni kata), Schubert Dániel (16-17 éves csapat kata)
6.helyezett: Feidt Norbert (13 éves egyéni kata)
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az itthon maradottaknak, akik szorítottak nekünk és drukkoltak versenyzőinknek,
különösen a fogadó bizottságnak, akik nagy meglepetést
okoztak nekünk.
Továbbá köszönet illeti a Faddi Sportegyesületet, mely anyagilag hozzájárult versenyzőink költségeinek lefaragásához.

Korosztályos Európa-bajnokság, Párizs
A versenyt követő hétvégén még egy válogatott edzésen vettek részt sportolóink, mely a párizsi Korosztályos EB utolsó
állomása volt.
Hosszú buszozás után érkezett meg a 48 versenyzőből, 3
edzőből és 4 bíróból álló magyar delegáció Franciaország
fővárosába. Hűvös fogadtatás, nemtörődöm viselkedés, rendszabályozás fogadott minket a szállodában, mellyel nem kis
meglepetést okoztak. A verseny előtti napon az átmozgató
edzésen még fáradtan mozogtak a versenyzők, reméltük, hogy
a következő két hosszú napon elmúlik a fáradtság és a teljesítmény felülkerekedik rajta.
Tolna megyéből 7 versenyző és 1 edző kísérte a csapatot,
nagy reményekkel és sikerre éhesen.

Boróka-hírek
A Pünkösdi és a Templom napi fellépésekkel zárult az énekkar első féléve. Egy hónap szünet után, július 10-én kezdtük
meg a felkészülést a nyárvégi fellépésekre.
Augusztus 11-én tolnai felkérésre részt veszünk kórusművekkel Sudár Sarolta fotókiállításának megnyitóján, délután
pedig kiemelt fellépői leszünk a tolnai Nagyboldogasszony-ünnepi Búcsúnapnak a római katolikus templomban, Máriaénekekkel.
A tánccsoport első próbája augusztus 18-án, szombaton 14 órától 17 óráig lesz a Művelődési Házban. Várjuk régi
tagjainkat, de örömmel vesszük új, népi tánchoz kedvet érző fiatalok részvételét is.
A csoportot Koncz Antal vezeti, aki több éven át aktív tagja volt a tánccsoportunknak.
Ádám Imréné
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Templom napja – 2012. június 3.
A szervezők idén is árgus szemekkel figyelték az időjárási előrejelzéseket, de a valóság minden várakozást felül
múlt. Ragyogó idő volt, pedig az időjósok nem ezt prognosztizálták erre a napra.
Közel ötszázan vettek részt az idei eseményen. Az alapos előkészítő munkának és a sok-sok segítőnek,
támogatónak köszönhetően nagyszerűen sikerült a Templom napja. A visszajelzések szerint a részvevők
elégedettek voltak a programokkal, az ebéddel, a körülményekkel, a szervezéssel… mindennel. Ha mégsem
gondolja mindenki így, várjuk jövőre a szervező csapatba, építő jellegű kritikájával együtt.
Nem szeretnénk a neveket felsorolni, mert abból óhatatlanul is sértődés lenne, mert egészen biztos kimaradna
valaki. DE! Mindenki, akit illet: minden segítségért, támogatásért – legyen az anyagi, erkölcsi, természetbeni,
tevőleges! – nagy-nagy köszönet és hála, mert enélkül ez a nap nem sikerülhetett volna! Magánszemélyek, civil
szervezetek, intézmények, felekezetek – köszönünk mindennemű segítséget!
Szervezőbizottság

Zarándokok érkezése

A Szent Korona Lovagrend tagjai idén is elhozták a korona
másolatát

SPORT
Horgászegyesületi hírek
Az idei tagi horgászversenyünket 2012. május 19-én tartottuk
a Volent öböl béli horgásztanya és a strand közötti
vízszakaszon. A versenyre 27 fő nevezett be. A verseny 7
órától 10 óra 30 percig tartott. A verseny utáni mérlegelést
követő eredményhirdetésen Schmelcz Lajos elnök és
Rábóczki József titkár, valamint Soponyai Mihály, a verseny
aktivistája átadták a díjakat, az ajándékcsomagokat és az
emléklapokat a versenyen résztvevőknek.
A Horgászegyesület nevében szeretném megköszönni a
számunkra mindig segítőkész Fodorné Ivók Henriettának a
közreműködését, de ugyanígy a mindig aktív Mihálovics
Istvánné és a Schmelcz lányok közreműködését is a
versenyről készült képek, videók és a finom ebéd
elkészítésével és felszolgálásával kapcsolatban.
Visszatérve a versenyre: 7 fő kivételével minden résztvevő
fogott valamilyen halat.
A következő horgásztársak nyerték a versenyt:
I. ifj. Acsádi Sándor
4,56 kg
II. Herczig Rudolf
3,85 kg
III. Nyirati Balázs
3,85 kg

(A második és harmadik hely vonatkozásában sorsolás
döntött az azonos fogási eredmény miatt.)
Halasítással kapcsolatban: az idei évben a hideg időszakban
20 q fehérhal került telepítésre. Pontyból pedig tavasszal 46 q,
a mostani nyári időszakban 50 q hal került a vizünkbe.
Horgászaink is egyre sikersebben próbálkoznak a halfogással,
több nagy méretű halat sikerült zsákmányolniuk.
Az egyesület elnöke pl. 59 kg-os harcsát fogott, Máté Sándor
23,70 kg-os pontyot, Takács György 28 kg-os amurt, a cikk
írója szintén amurt fogott, melynek súlya 26,6 kg volt.
Németh Istvánnak 19,70 kg-os amur akadt a horgára.
A továbbiakban is sok sikert kívánunk minden horgásztársunknak!
Rábóczki József titkár

Schmelcz Lajos 59 kg-os harcsája
Ifj. Acsádi Sándor átveszi a jutalmat az egyesület elnökétől
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Gratulálunk!
Kosztolányi Lászlót és feleségét, Pasinszki Veronikát házasságkötésük 67. évfordulója alkalmából köszöntötte az imaházban Papp Barnabás lelkész és a faddi baptista közösség.
Veronka néni és Laci bácsi 1945. július 14-én Miskén kötött
házasságot. Keveseknek adatik meg, hogy ilyen hosszú időt
eltöltsenek együtt hitben, szeretetben, békességben. Veronka
néni azt kívánta, hogy legalább még három évig így legyen,
hogy a szép, kerek évfordulót is megünnepelhessék. Valamennyi olvasónk nevében kívánjuk, hogy ez teljesüljön, ehhez
sok erőt és jó egészséget mindkettőjüknek!
Szerk.

ZÖLDROV AT
Add már Uram, az esőt!
Dög meleg van! Ember, állat és növények izzadják nedveiket.
Elnézést, de ez a legjobb jelző. A munkahelyeken finn szauna és feszültség,
otthon a lakásban száraz szauna. A
kertben tojást lehetne sütni a földön
annak, aki nem tud öntözni.
Elnézem a környék művelt kertjeit.
Hááát! Pedig szép, zöld és ígéretes volt.
Sokat dolgoztak Ők is. A víz fontosságát most lehet igazán érezni, most látni
azt, hogy megváltozott az időjárás.
Hiába „túrjuk a földet”, víz nélkül kisebb a siker vagy semmi.
Most látják be szomszédjaim, hogy egy
jól megfúrt kút igenis jó befektetés.
Középtávon megtérülő, a téli élelmiszer
alapanyagunk felének, háromnegyedének garanciája.
Ha van víz, van szép borsó, bab, egészséges petrezselyemzöldje, és a burgonya
is meghálálja a virágzás alatti nagyobb
adagú árasztást a bakhátak közé. Ha van
víz, a másodvetésű bab gyönyörű –
remélve, hogy többet terem, mint a
fővetés termett. Ha van víz, a kukorica
nem csak furulyázik, csévéje szép kifejlett lesz. Ha van víz, a téli élelmiszer
árak nem szöknek az egekbe, nem úgy,
mint az idei évben. Biztosan a csillagokat verik majd az árak. Sokan panaszkodnak, hogy a bab nem hozott annyi
termést, amit szokott. Én sem vagyok
elégedett, az öntözés ellenére sem. Nem
csak a hideg rossz, de a rendkívüli meleg sem jó.
A bab fejlődési küszöbértéke 10°C.
Hőigényes növény, virágai nulla fokon
elfagynak, másodvetés esetében tartós
kánikulában lesülnek. Közepes a fényigénye, ezért fejlődik jól a kukorica
sorok közözött, gyümölcsfák alatt. A
generatív szervek fejlődéséhez 20-25 °C
szükséges.
A bab életében a vízre két kritikus szakaszban van a leginkább szükség (10-30
mm). Először amikor csírázik. Amíg
nem bújt elő a földből, addig lehet szó-

rófejes öntözéssel a vetéstől számított 45 napig naponta kétszer (reggel-este),
közepes adagban öntözni. Miután előbújt és nincs hőség, tűző nap, mehet a
szórófejes öntözés. Abban az esetben,
ha kánikula van – másodvetés esetében
– csak árasztással szabad öntözni. Esetleg éjjel, amikor hűvösebb van vagy
hajnal 3 óra tájékán. A bab szereti a
párás környezetet, ezt egy alapos árasztással elősegíthetjük, főleg ha a lombos
rész már zárt a sorok és tövek között.
Nagyon vigyázzunk az árasztáskor a
kútvízzel. A víz és kinti hőmérséklet
között akár 25°C különbség is lehet. A
homokon, de más talajokon a bab gyökérzete hőgutát kaphat, hideg sokkot.
Leforrázzuk a gyökerét és elhal. Főleg,
ha csontszáraz talajt akarunk öntözni.
Ez más növényi kultúrára is érvényes.
A második vízigényes szakasz a virágzás ideje. Bokor és futós babnak ekkor
itatni kell a talaját.
Ebben az esetben is az öntözés módját a
vetés ideje - fő vagy másodvetésről van
e szó - a kinti környezeti körülmények
milyensége határozza meg – hideg/meleg/kánikula jellemzi-e az időjárást.
Fő vetéskor még nincs tartós 40 fok, és
aki áprilisban korán vetett, tud jó körülményeket biztosítani, így mehet a
szórófejes öntözés. Viszont a másodvetéskor, mint most, nagyon résen kell
lenni. Még annyira sem szereti a virágzó
bab a fenti locsolást, mint a máskor.
A túlzott melegben, vagy mondjuk, 2
naponként öntözünk, a bab virágait meg
vagy leforrázhatjuk. Miként vessünk
másodvetésként babot, vessünk-e ebben
a melegben?
Csak akkor, ha tudunk öntözni!
Én a másodvetést az alábbiak szerint
csináltam. Törekszem arra, hogy másodvetés idején is működjön a vetésforgó, valamint a talajban termést hozók
(vörös-és fokhagyma) után a talaj felett
termést hozó kerüljön! Mehet borsó,
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végszükség esetén önmaga után is a
bab. Ezek azok a fővetésű fajták, amelyeket előbb tudunk betakarítani.
Leszedem a szármaradványokat. A talajt
gyommentessé teszem. Ezt egy menetben lehet egy nagykapával történő talajlazítással vagy 10 cm-es ásással beforgatni. NEM szabad mélyen ásni, mert a
másodvetések nem szeretik, ha kiszárítjuk a talajszerkezetet. Mit mondjak, az
ősszel duggatott hagyma után a föld
olyan volt, mint a beton. Tehát, fellazítom, majd jó alaposan beárasztom a
földet. Vettem a csávázatlan bokorbabot, beáztattam (amíg ráncos nem lett)
15-20 percre langyos eső- vagy kútvízbe, (van mindkettő), és 6-8 szemet vetettem fészekbe. Miután kész volt, elgereblyéztem, úgymond lezártam a talajt
és ismét szórófejjel jó alaposan beöntöztem. Ezután este 9-10 után és hajnal 3kor megöntöztem. 4 nap alatt kikelt a
babom, igaz napi kétszer öntöztem a
csírázás érdekében. Én a legtöbbször
árasztok. Nagyon strapás, sáros, és a
pocok lyukakban el lehet süllyedni akár
térdig is, de a vízzel feltöltött talajon
növő növény hálás lesz. Ha már átnedvesedett a föld, akkor reggel 8 órakor is
áraszthatok még ilyenkor, kánikulában
is.
Kiváló fejteni való babfajta a Rocco.
Sárgahüvelyűben a Bodor, Budai piacos, Cherokee. Mindegyiket lehet fő, és
másodvetésként használni.
Fontos! A babot nem szabad fogasolni,
mélyen kapálni csak finoman, vékonyan
nyeselni!
Igaz, hogy a nagykönyv szerint a másodvetés utolsó ideje a bab esetében
július 10. Mégis, 1 hét csúszással még
érdemes vetni, mert a fejteni való bab
igen finom csipetkével a télen.
Kedves kertészkedők, várjuk az esőt,
addig a kútból jön a termést hozó víz!
Üdvözlettel:

Benis Brigitta
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A Dumbó Családi Napközi Alapítvány a tolnai székhelyű Zafír Alapítvány együttműködő partnereként részt vesz
egy európai uniós (TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0133) támogatású projekt megvalósításában, melynek hosszú távú
célja a család társadalmi szerepének erősítése, a családi kohézió, a családon belüli bizalom és összetartozás fejlesztése. A 2012. december 31-ig tartó projekt tevékenységei a családon belüli kezeletlen konfliktusok és válások számának csökkentését, a nevelési kultúra fejlődését, a generációk közötti együttműködés erősítését szolgálják. A fenti
célok megvalósításának érdekében a program Tolnán, Bogyiszlón, Faddon, Fácánkertben, Gerjenben és Szedresben
élő családok számára nyújt ingyenes szolgáltatásokat (tanácsadások, tréningek, családi napok). Ősszel induló tanácsadások területei: jogi-, gazdálkodási-, szociális-, addiktológiai- (szenvedélybetegségek felismerhető jelei, kezelésük lehetséges módjai), lelki-, konfliktuskezelési-, álláskeresés- önfoglalkoztatási tanácsadás, továbbá segítségnyújtás speciális nevelési igényű gyermekeket nevelő családok számára. Tréningek főbb témái: gyermeknevelés
segítése, női szerepek és kihívások, önismeret – társismeret, kommunikáció – konfliktuskezelés. Az ősszel induló
tréningek és tanácsadások ideje alatt ingyenes gyermekfelügyeletet biztosítunk Tolnán, a Zafír Alapítvány székhelyén (Bercsényi u. 31.). A programról és szolgáltatásokról bővebb információ Faddon Szuprics Lászlóné 30/55209-06 www.dumbofadd.hu/aktualitások, illetve a Zafír Alapítvány honlapján www.zafiralapitvany.hu.
A napközi továbbra is szeretettel várja a szülőket gyermekükkel, továbbá megkezdtük házi gyermekfelügyeletünket.
Érd.: Szuprics Lászlóné 06/74/446-127, 06/30/55-0906

SPORT
Faddi Focikedvelők figyelmébe
A 2011-2012. évi labdarúgó bajnokság befejeződött. Csapataink mindkét
korosztályban a MB-II. osztály Keleti csoportjának „középmezőnyében”
zárták szereplésüket. Ez a „produkció” természetesen jobban is sikerülhetett volna, ha néhány játékos komolyabban veszi a megmérettetést.
Tudjuk, az ilyen szintű bajnokság a
szórakozásról, a szórakoztatásról, és
a játék szeretetéről kell, hogy szóljon. De az eredmények magukért
beszélnek. Néhányan nem tettek meg
mindent a csapatért, társaikért, a
szurkolókért. Ezúton is kérjük őket, a
továbbiakban próbáljanak meg ezen a
hozzáálláson változtatni!
Az elmúlt bajnoksággal „dióhéjban”
csak ennyiben foglalkoznánk.
Elérkezett a 2012-2013. évi megyei
megmérettetésekre történő nevezések
ideje. A Faddi SE labdarúgó szakosztálya felkérést kapott az MLSZ Tolna
megyei Igazgatóságától. Az igazgatóság versenybizottsága a Tolna megyei I. osztályú bajnokság bővítése
miatt nem csak a megyei II. osztály
bajnokainak biztosít játéklehetőséget,
hanem azon csapatok, egyesületek is
lehetőséget kaphatnak, akik megfelelő utánpótlás bázissal rendelkeznek.
Vannak, akik még emlékeznek rá,
egyesületünk a megyei II. osztályban

való szereplési lehetőséget is így
szerezte meg. Azóta megkapaszkodtunk a bajnokságban, helyezéseink
rapszodikusak voltak, hiszen a dobogótól a 8-10. helyezésig minden megtörtént az elmúlt időszakban. Az
egyesület vezetősége hosszan tartó
megbeszélések, tárgyalások után, az
önkormányzattal, mint fő támogatóval arra az elhatározásra jutott: él a
lehetőséggel.
Örömmel közölhetem tehát a labdarúgást kedvelő faddi szurkolókkal a
már biztos tényt. A Faddi SE a 20122013. évi bajnoki évadban a Tolna
megyei I. osztályba nyújtotta be nevezését, amit a versenybizottság befogadott. Szinte egy emberöltőnyi
időszak telt el azóta, hogy településünk ebben az osztályban szerepelhetett. Bízunk tehát a szakosztály játékosainak jó szereplésében, a szakemberek felkészültségében, és abban,
hogy gyökeret verhetünk a Megyei I.
osztályban. A fenti döntésben nagy
szerepet játszott az is, hogy az utánpótlás korosztályban egy korcsoport,
a 12-16 év közöttiek szerepeltetése
igen korlátozott volt. Jelen körülmények között a bajnokságban „serdülő” csapatot is kell indítani. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy 12 éves
kortól a gyerekek Faddon folytathas-

sák a focit. Erre eddig nem volt lehetőség. A 12-14 éves gyerekek vagy
befejezték az „aktív” játékot, vagy
Paksra, Szekszárdra, Tolnára igazoltak. Most szeretnénk nekik is biztosítani a hazai csapatban való szereplést.
Kérjük tehát a fiatalokat 12-21 éves
korig, valamint a szülőket, nagyszülőket, biztassák a gyereket, unokákat
egészséges életmód folytatására.
Nem „labdazsonglőrökre” van szüksége az egyesületnek, csak olyan
fiatalokra, akik szeretik a mozgást, a
focit. Akik megbízhatóak, lehet rájuk
számítani a bajnokság során. Kérünk
tehát minden érdeklődőt, jelentkezzenek a sportpályán vagy a következő személyeknél: Nagy Zsolt, Vörös
Viktor, Gerendai Ferenc. Mindenkit
szeretettel várunk!
A sikeres szereplés érdekében természetesen felnőtt gárdánk is erősítésre,
bővítésre szorul. Tervek, kiszemelt
játékosok már vannak, de konkrétumokról még nem tudunk beszámolni.
A bajnokság várható kezdete 2012.
augusztus 18-19.-i hétvége. Várjuk
jelenlegi és leendő szurkolóinkat,
segítőinket, támogatóinkat, a sikeres
szereplés reményében.
Hajrá Fadd!
Tisztelettel:
Gerendai Ferenc

Falunapi Foci Kupa 2012. augusztus 19-én (vasárnap)!
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Véradás

2012. július 24. (kedd) 12-től 17 óráig a
művelődési házban!
Az önkormányzat támogatásával a véradókat
sörrel és virslivel várjuk!
Legyél különleges, legyél rendszeres véradó!
Szeretne m egtanulni ang olul? Felfrissítené nyelvt udását ?
Angol nyelvt anítást vállalok kezdőt ől a nyelvvizsg aszintig,
augusztus 1-jétől. Érdeklődni a könyvt árban lehet .
FADDI FALUNAP A BARTAL-KERTBEN
2012. augusztus 19-én!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horgászverseny
Csónakverseny
Foci kupa
Főzőverseny
Buci Bohóc
Habparty
Kiállítás-megnyitó
Ebéd – Közben: Mini Borudvar
Köszöntő, eredményhirdetések, elismerések
átadása, utána kulturális műsor
Falunapi bál

Mindenkit szeretettel várunk!
Info: 74/447-460, 74/676-515, 546-002,
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