
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 

2012. október 23-án (kedden) 18 órakor a faddi művelődési házba,

ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc  évfordulójára emlékezünk.

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

Ünnepi beszédet mond:
Tóth Ferenc kormánymegbízott, országgyűlési képviselő

Közreműködnek a Gárdonyi Géza Óvoda és 
Általános Iskola 8. osztályos tanulói

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2012. október

Utána:

Atomerőmű a művészek szemével
Az AlternArt Művészeti Egyesület és a Szálkán a Művészetért Alapít-
vány együttműködésében rendezett kiállítást megnyitja:
Venczel László, az AlternArt Művészeti Egyesület elnöke

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 
MEGHÍVÓ

Szüreti Nap 2012.
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OKTATÁS

Navracsics Tibor: a végéhez közeledik a járási rendszer kialakításával kapcsolatos jogalkotási folyamat

Néhány technikai jellegű jogszabály 

megalkotása szükséges ahhoz, hogy le-

záruljon a járási rendszer kialakításával 

kapcsolatos jogalkotási folyamat - kö-

zölte Navracsics Tibor közigazgatási és 

igazságügyi miniszter sajtótájékoztatón 

szerdán Nyíregyházán.

A miniszterelnök-helyettes tájékoztatása 

szerint a személyzeti kérdésekben a munka 

„dandárja” viszont csak most következik, 

mivel jelenleg is zajlik a járási hivatalveze-

tők kiválasztása. Az ezzel kapcsolatos ja-

vaslatokat a megyei kormánymegbízottak 

gyűjtik össze, a kinevezéseiket pedig a ter-

vek szerint december első felében vehetik 

át a szaktárcától az új hivatalok vezetői.

Navracsics Tibor elmondta: a járási hi-

vatalok elhelyezése kapcsán már elkezdő-

dött az egyeztetési folyamat az önkormány-

zatok és az illetékes kormányhivatalok 

között. Az erről szóló megállapodást eddig 

Bonyhádon és Nagykőrösön írták alá a fe-

lek, október 31-ig pedig több ilyen megál-

lapodásnak kell megszületnie - tette hozzá 

a miniszter.

Ha nem születik megállapodás, akkor 

a kormányhivatal dönt a infrastrukturális 

feltételek megteremtéséről, a kormány-

megbízott által meghozott döntés a bíróság 

előtt azonban megtámadható – emlékezte-

tett Navracsics Tibor. A cél az – folytatta a 

miniszter, – hogy ne húzódjon sokáig a va-

gyonmegosztás és az infrastruktúra körüli 

esetleges vita, és lehetőség szerint év végéig 

tiszta kép alakuljon ki a fennálló helyzetről.

A járási hivatalok részeként 300 hely-

színen jönnek létre kormányablakok 2013 

év végéig, és egységes arculattal, több 

mint kétezer ügycsoportban, egyablakos 

ügyintézés keretében fogadják majd az 

állampolgárokat - közölte a tárca vezető-

je. A kormány döntése értelmében január 

1-jétől 175 vidéki járási és 23 fővárosi ke-

rületi hivatal kezdi meg működését, Tolna 

megyében 6 járást alakítanak ki összesen 9 

kormányablakkal. 

A járási rendszer kialakításának lénye-

ge, hogy ne az állampolgár menjen az ügy 

után, hanem a kormányablakok révén az 

ügyintézés legyen egyszerűbb és könnyeb-

ben elérhető az emberek számára - fűzte 

hozzá a közigazgatási és igazságügyi mi-

niszter.

Navracsics Tibor az MTI kérdésére el-

mondta: az új rendszer kialakításakor fi-

gyelmet fordítanak a járások, valamint 

többek között a helyi bíróságok és a ka-

tasztrófavédelmi kirendeltségek illetékes-

ségi területeinek összehangolására is.

A következő időszakban lépésről lépés-

re igazítja egymáshoz a szaktárca ezeket a 

rendszereket, illetve azok illetékességi te-

rületeit - tette hozzá a miniszter.

Szekszárd, 2012. október 4.

Tisztelettel: 

Tóth Ferenc kormánymegbízott

A Tolna Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága érte-

síti minden kedves ügyfelét, hogy 2012. október 8-tól a Tormay Béla u.  

18. szám alatti irodaépület 1. emeletén érhető el. 

A Földművelésügyi Igazgatóság telefonszámai:

Titkárság: 74/529-353 

Vadászati és Halászati Osztály: 74/529-350

„Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi.” (Einstein)

2012. szeptember 21-én Faddról indult a Gárdonyi Géza Isko-

la elől a busz 16 szenvedélyesen kíváncsi, a természettudo-

má-nyok iránt érdeklődő tanulóval.

A paksi Vak Bottyán Gimnázium tanárai és diákjai régi is-

merősként sok szeretettel vártak bennünket erre a rendhagyó 

programra.

A kutatók éjszakáján kicsik és nagyok egyaránt kipróbál-

hatták magukat a fizika varázslatos, álomszerű, csodálatos, ám 

olykor meghökkentő, megfoghatatlan és láthatatlan világában.

A leleményes és a jól helyezkedő tanulóink megleshették a 

látványos kémiai kísérleteket és robbantásokat.

Sakkszimultán: tízen egy ellen programban három tanuló is 

kipróbálta magát, eredményesen.

„Bezzeg az én időmben!” program a lányok körében volt a 

legnépszerűbb.

Megismerkedhettek a retró ruha- és hajviselettel. A kínálat-

ból népszerű volt a hennafestés és a karkötőkészítés. Filmrészle-

tek memóriatotóval, filmes puzzle, retró reklámok és a térképes 

kvíz játékok jutalmaival mehettünk a Retró teaházba. 

A zene mellett fogyaszthatták el tanulóink a forró különle-

ges teákat és mellé a finom süteményeket. A színes programot látványos 

retró koncert zárta a díszudvarban.

Köszönet Nyigrényi Editnek, a kísérő tanárnőnek, aki valamikor a ven-

déglátó intézmény diákja volt.

Külön szeretnék köszönetet mondani az iskola vezetőjének, hogy ebben a 

tanévben is eljuthattunk e nemes összejövetelre és a résztvevő gyerekek 

maradandó élménnyel gazdagodva térhettek haza.

  Dursztné Palásti Gabriella

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS
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LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS – 2012. OKTÓBER 31. (SZERDA)

Tisztelt Ingatlan- és Üdülőtulajdonosok!

Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. lomtalanítási akciót 

szervez, mely során a lomok gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításá-

ról térítésmentesen gondoskodik.

A lomtalanítási akciók során azok a hulladékok kerülnek elszállításra, me-

lyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített hulladéktároló edény mé-

reteit meghaladják, ún. nagydarabos hulladékok.

Csak az út mellé kihelyezett, fölöslegessé vált használati tárgyak, lomok el-

szállításáról gondoskodunk.

Lomtalanítás alkalmával elszállítható hulladékok: egyéb darabos lomok 

(bútor, doboz, láda, stb.)

Nem kerül elszállításra: zöld hulladék, gumi, mérgező- és veszélyes hul-

ladék, akkumulátor, festék, vegyszer, gyógyszer, elektromos berendezés, 

hűtőszekrény, továbbá építési törmelék, bomló szerves hulladék, trágya és 

egyéb mezőgazdasági melléktermék, illetve egyéb ömlesztve kihelyezett 

hulladék. 

Ezen időpont kivételével tilos mindennemű - a kommunális kategóriákba 

nem tartozó – hulladék kihelyezése.

 Alisca Terra Kft., Fadd Polgármesteri Hivatal

Okmányiroda  
Tel.: 74/540-807 • 7130 Tolna, Hősök tere 1.

Hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
útlevél, forgalmi engedély, rendszám, jogosítvány

Kedd 8.00-12.00, 13.00-16.00 
személyi igazolvány, lakcím igazolvány, vállalkozói igazolvány, parkolási igazolvány, ügyfél-
kapu regisztráció

Szerda 8.00-12.00, 13.00-16.00 
útlevél, forgalmi engedély, rendszám, jogosítvány

Péntek 8.00-12.00
személyi igazolvány, lakcím igazolvány, vállalkozói igazolvány, parkolási igazolvány, ügyfél-
kapu regisztráció

Ügyei intézéséhez időpont kérésre lesz szüksége, amit megtehet online módon is. 
E-mail: okmanyiroda@tolna.hu

Családsegítő Központ

Kérjük, hogy amennyiben még működő-
képes, de használaton kívüli mosógépe, 
tűzhelye, kályhája vagy egyéb háztartási 
eszköze, bútora, ruhája illetve gyerme-
kének megunt játéka van, és azt szívesen 
felajánlaná rászoruló embereknek, jelez-
ze a Családsegítő Központban. 
(Fadd, Templom u. 6., Tel.: 446-692)

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
amennyiben használt bútorra, használt 
műszaki cikkre van szüksége, és azt sze-
rény anyagi körülményei miatt nem tud-
ja megvásárolni, jelezze a Családsegítő 
Központban.

Köszönjük a lakosság részéről eddig 
tett felajánlásokat.

Zenemanó baba-mama klub
Mondókázzunk, énekeljünk együtt a legkisebbekkel! Ölbéli játékok, népdalok, és egy kis beszélgetés várja a 
kismamákat és a kisgyermekeket 0-3 éves korig a művelődési házban szerdánként 10 órakor.

KÖZÉRDEKŰ? KÖZÉRDEKŰ!
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TUDATOS LÉT-ökofalvak, ökoporták, az önellátás lépcsői - Kölesd, 2012. augusztus 31.

A Sárköz-Dunavölgye-Sió-

mente Egyesület augusztus 
31-én, pénteken rendezte meg 
az országos érdeklődést kivál-
tó konferenciáját Kölesden, a 
Kismegyeháza épületében és 
annak udvarában. A helyszín 
kiváló adottságaival, hangulatos épületeivel és 
parkjával megteremtette alaphangulatát az ese-
ménynek.
Vidékfejlesztési szakemberek mellett neves építé-
szek is érdeklődtek az esemény iránt, de túlnyo-
mó többségben olyan résztvevők voltak jelen az 
ország minden részéből, akik saját maguk és kö-
zösségük életén kívánnak változtatni, úgymond 
egy „tudatos lét” életformát felvenni. 

A rendezvény fővédnöke Krizsán András, a 
Falufejlesztési Társaság elnöke volt, aki megnyi-
totta a rendezvényt Berényi István polgármesteri 
köszöntője után. Krizsán András a témakör aktu-
alitásait kiemelve elsősorban a közösségfejlesztő 
értékekre tért ki.

A jelenlegi világban zajló gazdasági-társadal-
mi-természeti folyamatokat egy rendszerelméleti 
előadás keretében ismertette Kilián Imre, a Pécsi 
Tudományegyetem oktatója. Kilián Imre elmé-
leti és gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezik 
az önellátás folyamatában, ökofalvak alapítá-
sában és mindennapi életében. Világossá tette 
mindenki számára, hogy a föld túlnépesedése, 
az ásványkincsek kihasználása, a környezet rom-
bolása visszafordíthatatlan folyamatokat generált 
globálisan.

A tudatosság egyik formája és lépcsője a me-
zőgazdasági földművelés és állattenyésztés ökoló-
giai gazdálkodássá alakítása, amelyről dr. Drexler 
Dóra az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 
ügyvezetője beszélt. A fenntartható és minőségi 
élelmiszertermelés alapja a természeti erőforrá-
sok tudatos használata.

A mezőgazdasági termelés mellett a konfe-
rencia kitért az építészeti kérdésekre is. Dr. Med-
gyasszay Péter, a BME  Magasépítészeti Tanszéké-
nek egyetemi docense a fenntartható építészetről 
tartott előadásában mutatott be összehasonlító 
adatokat, példákat megvalósult alternatív építke-
zésekre, a hagyományos építési elemek mellett a 

vályog illetve szalma épületek alko-
tóelemeinek összehasonlítására.

Ezt a témakört folytatta az 
Energia és Környezet Alapítvány 
részéről Zalatnay László, aki a szal-
mabála építészetről tartott színes 
illusztrációkkal ellátott előadást. A 

résztvevők az udvarban felállított demonstrációs 
anyagokon és fotókiállításon is megtekinthették a 
szalmaépítészet folyamatát.

A Szupervályog és Permakultúra Munkacso-
port részéről dr. Kovács Mónika és Fekete Zoltán 
mutatta be a szupervályog technológiának fel-
használási lehetőségeit, tulajdonságait. Ismertet-
ték a megvalósítás alatt álló Szivárvány Ökofalu 
terveit is, valamint meghívták a résztvevőket 
permakultúrás hétvégi 
tanfolyamaikra is.

Fontos kiemelni 
mind a vályog-, mind 
a szalma-, mind a szu-
pervályog technológiák 
alkalmazásánál, hogy 
rendkívül kreatív meg-
oldások valósíthatók 
meg velük. A kivitele-
zés során a hagyomá-
nyos magyar népi építészet szimbólumai, alko-
tóelemei is megeleveníthetőek, így nem csupán 
fenntartható, környezetbarát, könnyen fűthető 
épületekről beszélhetünk, hanem a szellemi örök-
ség ápolásáról is. Az előadók mindegyike kiemel-
te a kalákás építkezés közösségformáló erejét.

Az alternatív építészeti megoldásokat köve-
tően gyakorlati példák bemutatására került sor. 
Három működő ökofalu mutatkozott be: Gyű-
rűfű alapítója, Kilián Imre beszélt az alapítás 
kezdeteiről, nehézségeiről, örömeiről, jelenlegi 
helyzetéről; az Öko-Völgy Alapítvány részéről 
Rév Szilvia mutatta be a somogyvámosi Krisna-
völgy mindennapi életét, fejlesztési folyamatát, 
majd egy kisebb szünetet követően Gábor Eszter, 
a GAIA Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány 
igazgatója a galgahévízi ökofalut prezentálta. 
Utóbbi két gyakorlati példa is azt mutatta, hogy 
igazán fejleszteni, beruházásokat végrehajtani 
(pl. gyökérzónás szennyvízkezelő, biogáz üzem, 

saját malom, stb.) csak pályázati támogatások út-
ján valósíthatóak meg.

Ezt a fajta tőkehiányt emelte ki Domonyai 
András is, a MonJardin! projekt vezetője és tulaj-
donosa is. Számos kritikával illette a jelenleg élő 
rendszert, főként a rengeteg szabályozást illetően. 
Kiváló példákat hozott a világ minden részéről 
(ausztrál, dán, osztrák, stb.) rendszerekről, saját 
tapasztalatairól az önellátás olyan fokozatairól, 
amelyek pl. afrikai országokban valósulnak meg.

A nap utolsó előadója rendkívül színes palet-
tát mutatott be a nagyvilág ökofalvairól. Livits 
Réka huszonéves fiatalként Fiatalok Lendületben 
program kapcsán járt a németországi Sieben Lin-
den ökofaluban, valamint nemrég tért haza por-
tugál útjáról, ahol szintén ökofalu projektben vett 

részt, tanulmányozta 
a fenntartható fejlődés 
lehetőségeit. 

Az egész napos 
szakmai rendezvényt a 
Sárköz-Dunavölgye-Si-
ómente Egyesület igye-
kezett helyi termék 
bemutatóval is színesí-
teni. A Kismegyeháza 
parkjában felállított 

faházakban a térség helyi termelői árusíthatták 
portékáikat, így a részvevők megismerhették Ve-
csernyés Irén lekvárjait, Hurtony Zoltánné mé-
zeit, Illésné Magasföldi Amarill kecskesajtjait, 
helyi kölesdi borászok borait. Bemutatta kézmű-
ves hagyományőrző tevékenységét Pirisáné Nagy 
Katalin népviseletkészítő, és elhozta helyi termék 
boltját Gyűrűfű ökofalu is. A vendégek nagy örö-
mére a borkútból is helyi fehér-és vörösbort folyt, 
ami igazi kuriózuma lett a szünetben eltöltött be-
szélgetéseknek.

Számos olyan kapcsolat született a nap folya-
mán, amely a téma iránt elhivatott érdeklődők to-
vábbi együttműködését garantálja.

Magunk részéről, mint Leader egyesület meg-
ígérhetjük, hogy mi továbbra is ezen az úton já-
runk.

Az előadások és a rendezvény fotói megtekint-
hetőek az egyesület weboldalán: www.sdse.hu.

 Werner Krisztina  munkaszervezet vezető

„Sose kételkedjünk benne, hogy egy gondolkodó, elkötelezett emberekből álló kis csoport meg tudja változtatni a világot.

Valójában csak ők tudják megváltoztatni.”  - Margaret Mead

A projekt az MNVH Elnökségének értékelése alapján a Nemzeti Vidékfejlesztés Program
Irányító Hatósága jóváhagyásával valósul meg.

LEADER TÁJÉKOZTATÓ
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Hírek a TEGYÜNK A SZÍVÜNKÉRT EGYESÜLET szeptemberi életéből – ADNI és KAPNI

A jelenlegi gazdasági helyzetben mindenkinek nehéz talpon maradni – 

az egyesületeknek is – az emberi kapcsolatok ápolása ilyenkor még fon-

tosabb, mint máskor.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat – támogatóinknak köszönhe-

tően remek lehetőséget kaptunk, hogy mi is adhassunk.

Közösségünk összefogása, a tagság odaadó munkája, lelkesedése ál-

tal a kis „beteg” csapatunk is tudott adni – tudtunk adni egy élmények-

ben gazdag, vidám délutánt a minket meglátogató testvér egyesületnek. 

2012. szeptember 07-én vendégül láttuk a Dombóvárról érkező „SZÍV-

TESTVÉREINKET”!

Programjaink voltak:

Üzemlátogatás
A vendégek fogadása után ellátogattunk fő szponzorunkhoz, a SOLIO 

Kft-be, ahol az üzemlátogatás során tájékoztatást kaptunk az ott előállí-

tott sokféle ét- és gyógyolaj gyártásának menetéről és gyógyhatásaikról, 

felhasználási lehetőségeikről.

A dombóváriak megígérték, hogy otthon maradt társaiknak, roko-

naiknak és ismerőseiknek is tovább adják a hallottakat – viszik a SOLIO 

termékek  „jó hírét”!

Közös ebéd
Nagyon ügyes egyesületi tagjaink sok finom süteménnyel készültek, 

és a két ERZSI – Bütyök és Simon – igencsak bizonyították főzési tudomá-

nyukat. Sok – sok dicséretet kaptak, kaptunk a vendégektől a fenséges 

lakomáért cserébe.

Duna parti séta
A közös ebéd után büszkén vittük jóllakott vendégeinket sétálni a 

Holt-Duna partjára.

A dombóvári egyesület elnöke, aki nyugalmazott vízügyi 

mérnök, szakértő szemmel figyelte, majd dicsérte a tiszta, ren-

dezett, jó levegőjű Volent-öblöt.

Fájós lábú betegek sétálgattak remek hangulatban, kelle-

mes időben, élvezték a szép őszi délutánt – a víz látványát, hi-

szen Nekik nincs Dunájuk.

 Jó volt együtt lenni és együtt örülni a találkozásnak! Elé-

gedettségüket a vendégkönyvünkbe írt szép szavak is bizo-

nyítják!

Ezúton is köszönjük az együttműködést a tagságunknak, 

támogatóinknak, és mindenkinek, aki segített abban, hogy 

egy ilyen pompás vendéglátást sikerült létrehoznunk.

Mi, „szívesek”, köszönjük a Tűzoltó Egyesületnek, hogy ren-

delkezésünkre bocsátották a termet.

Külön köszönjük Wiedemann Zoli – Férc – készenlétét, se-

gítségét! Örömmel osztunk meg még egy jó történést: egye-

sületünkbe új tagok léptek be. Nagyon nagy eredménynek 

tartjuk, hogy fiatal, szorgalmas, magukért komolyan tenni 

akaró, még nem beteg társak jöttek közénk! Ez is bizonyítja számunkra, 

hogy szükség van a mi közösségünkre!

Továbbra is várunk szeretettel mindenkit, – betegeket és egészsége-

seket – a tornáinkra, ismeretterjesztő előadásainkra és természetesen 

tagságunk sorába!

Az egészségünk nagyon fontos – óvjuk, őrizzük! 

A következő idézetet gondoljuk végig, jegyezzük meg és ennek figye-

lembe vételével vigyázzunk Magunkra, vigyázzunk Egymásra!

„Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi.”  
 (dr. Bakanek György)

Az egyesület szervezésében október 29-én 16 órakor Ferge Béla zeneterapeuta
 tart előadást „A zene gyógyító ereje” címmel a művelődési házban.

Hétfőnként fél 6-tól fél 7-ig gyógytorna!

CIVIL SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL
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FADDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat késő nyári-kora őszi tevékenysége

2012. július 30–augusztus 4. között a 
Balatonzánkai Erzsébet-táborban vett 
részt 6 fő halmozottan hátrányos hely-
zetű faddi roma gyermek. A tábort az 
Országos Roma Önkormányzat szer-
vezte, melynek eredményeként Tolna 
megyéből 50 fő gyermek 8 kísérővel, 
ebből Faddról 6 fő gyermek Fodor Ág-
nes elnökhelyettes kíséretével látoga-
tott a Balatonra. 

A szervezés nagyon kezdetleges, 
mert a táborban sem egy papír, sem 
egy labda, semmi kikapcsolódási lehetőség 
nem volt. A programok a tábortól 2 km-re 
lévő strandon voltak, így minden napját ott 
töltötte csapatunk. Összességében jó volt, de 
még jobb lett volna, ha kértek volna peda-
gógustól segítséget a gyermekek napközbeni 
foglalkozásainak megszervezésére. 

2012. augusztus 13-án 16 mázsa II. osztá-
lyú burgonyát osztottunk szét a nemzetiségi 
önkormányzat szervezésében a roma rászo-
rulók között, amit a települési önkormányzat-
tól kaptunk. 74 család 
részesült az adomány-
ból 15-20 kg-ot kap-
tak családonként, 
nagyon szépen meg-
köszönték, nem rek-
lamált senki a mérete 
miatt.

Az idei falunapon 
kisebb létszámban vettünk részt a progra-
mokon. A rendezvényen mindenki jól érezte 
magát.

Csatkai Búcsú, Szentforrás látogatása 
2012. szeptember 8.

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat Csatkai búcsú, Szentforráshoz látogatás” 
című programja megszervezéséhez a Wekerle 
Sándor Alapkezelő Nemzetiségi Támogatá-
sok Osztálya 100 000,- Ft vissza nem téríten-
dő támogatást nyert „Nemzetiségi kulturális 
kezdeményezések (kiadványok, közgyűjtemé-
nyek, anyanyelvű kulturális és hitéleti prog-
ramok, helyi és regionális média, valamint 
tudományos programok 2012. évi költség-
vetési támogatása” címen. Sajnos a többszöri 
felhívás ellenére sem telt be az 50 fős létszám, 

melynek legfőbb oka 
a tanévkezdés miatti 
többletkiadás, a pénz-
hiány. Így a kirándu-
lás helyett a helyben 
és a környékbeli te-
lepüléseken szerve-
zett szezonmunkákra 
jelentkeztek inkább, 
(sokan bodzát, hagy-

mát, paprikát szedtek). 13 fővel indultunk 
Csatkára, ahol első utunk a 2004-ben épült 
magyarországi cigányzarándokok kápolnájá-
hoz vezetett, majd a másik kápolnát is meg-
tekintettük. A kápolna előtti téren végighall-

gattuk a szentmisét, azt követően a 
Szentforrást (Csatkától délkeletre 
fekszik kb. 1 km-re a szentkút, mely 
vizének több száz éve csodatévő erőt 
kölcsönöznek az emberek, egyes be-
tegségekre gyógyító ereje van.) keres-
tük meg és hosszú kígyózó sorokban 
vártuk, hogy meríthessünk vizéből. 
Palackokba töltöttük a Szentelt vizet 
családtagjainknak és az itthon ma-
radóknak. A nap folyamán kegyeleti 
tárgyakat vásároltunk, más cigány 

csoportokkal találkoztunk, beszélgettünk és 
táncoltunk, nagy mulatozás helyszíne volt 
Csatka. A cigányok számára társas összejö-
vetelt, ismerősökkel és távoli rokonokkal való 
találkozást jelent. A kisgyermektől kezdve az 
aggastyán korig minden korosztály ellátoga-
tott ide.

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat ezt a projektet azért hozta létre, hogy a 
magyarországi cigányság kultúráját tovább 
ápolja, és megismertesse a településünkön 
élő emberekkel. A projekttel segíteni tudjuk 
az utazás finanszírozását a hátrányos helyze-
tű embereknek, hogy ők is eljussanak a kegy-
helyre. 

Lelkes csapatunk jól érezte magát, átita-
tódtunk népünk kultúrájával, hitélettel telt 
eseményeivel. Az ember egy évet vár az alka-
lomra és ripsz-ropsz elrepül az ott töltött idő.

A szüreti felvonuláson önkormányzatunk 
nem szervezett fellépést, a cigánytánc szakkör 
tagjai az iskola szervezésében adtak elő éne-
kes-táncos műsort. A résztvevő gyermekek-
nek gratulálunk, ügyesek voltak.

 Fodor Ágnes elnökhelyettes

Hagyományápolás
A nemzetiségi önkormányzat hagyományaink ápolását, kultúránk to-

vábbvitelét a cigánytánc szakkör működtetésével és a Faddi Fiúk Ha-

gyományőrző Zenekar létrehozásával, fenntartásával szerette volna 

megvalósítani. Sajnos az előadások előtti felkészülő időben egyre gya-

koribbá vált a lemorzsolódás, a szó nélküli távolmaradás, ami váratlanul 

érte a szervezőket, „nehézségek elé állítva” a csapatot. Elszomorító, hogy 

az ember önzetlenül, lelkiismeretesen, szabadidejét nem sajnálva végzi, 

„próbálja végezni” roma nemzetiségünkért hagyomány- és csapatépítő 

tevékenységét, és a mese vége mindig ugyanaz. Felnőtt fejjel ugyan ne-

heztelünk a társait cserbenhagyó gyermekre is, de nagyobb részben a 

szülő okolható gyermeke magatartásáért. Valamennyi kirándulást úgy 

szerveztünk meg, hogy aki korábban még nem vett részt, az került fel az 

utazólistára. Igaz, itt is van olyan szülő, aki ettől elzárkózott. De szeretném 

hangsúlyozni, hogy a nemzetiségi önkormányzatot nem csak akkor kell 

megtalálni, mikor „kell valami”, hanem akkor is meg kell találni, mikor a 

közösségért teszünk, mikor büszkén nézhetjük, hogy csemeténk milyen 

jól szerepelt, megérte a sok próba, az úgymond „sok munka”. Ez még sen-

kinek nem okozott bármiféle negatívumot. 

A hagyományápolásért tett küzdelmünket nem adjuk fel ilyen köny-

nyen! Kérem azon fiatalokat, akik heti 1, maximum 2 alkalommal, fellé-

pések előtt 2-3 héttel pedig szinte mindennap tudja vállalni és szeretne 

cigánytáncot tanulni. Várjuk azon cigánytáncot tudó felnőtt jelentkezé-

sét, aki vállalná a gyermekek térítésmentes oktatását. Jelentkezni: Fodor-

né Ivók Henriettánál lehet FRNÖ
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Dumbó Családi Napközi 
Aktualitások

A Családi napközi életében min-

den szeptember az elválást, búcsúzást 

jelenti. Az idén is elindítottuk a gyer-

mekeket, hiszen kinőtték a napközit. 

Azon dolgoztunk, hogy segítsük a szü-

lőktől való elválást, (amit a szülőnek 

is meg kell tanulni), megtanuljanak 

egymás mellett játszani, egyéni törek-

véseiket támogatva önállóságra ne-

velni, és kialakítani egy napi rendet, ami segíti a zökkenőmentes óvodába indulást. 

A szülői visszajelzések szerint jól dolgoztunk és igazi kis „közösségi” gyermekeket 

indítottunk útnak. Szép és boldog óvodás éveket kívánunk nekik!

A napközi továbbra is sok szeretettel várja a szülőket gyermekeikkel felügye-

letre, illetve napközbeni ellátásra. Már elindult a házi gyermekfelügyeletünk, (ha 

beteg a gyermek vagy a szülő), ami történhet a saját otthonban, de nyitvatartási 

időn túl a napköziben is.

Mi történt a nyugdíjasok 

háza táján?
A nyarat mindig bearanyozza az 
unokatúra. Az idén Tamásiban jár-
tunk. Az elkészült új fürdőrész na-
gyon szép. Különböző mélységű és 
hőmérsékletű medencék kellemes 
környezetben, virágokkal tele ágyá-
sok között várják a fürdőzőket. A 
gyerekek kedvében is járnak a kü-
lönböző csúszkálókkal, forgókkal. Az 
ebéd kérdése is megoldódott. A cso-
port kedvező áron léphetett be a für-
dőbe, a belépőben pedig már az ebéd 
is benne volt.

A nyáron került sor a Templom nap-
ra és a Falunapra. Mind a kettőn so-
kan vettek részt. A Falunapon (aug. 
19-én) a nyugdíjasok finom ebéddel 
várták tagjaikat. A műsorok is sok ér-
deklődőt vonzottak.
Nagy érdeklődéssel készültünk a de-
csi sportnapra. A megye nyugdíjas 
küldöttei játékos sportvetélkedőn 
vettek részt. A csapatunk jól szere-
pelt, a 4. helyet szerezte meg (12 csa-
patból). A versenyt ebéddel zártuk.
Idén a faddi szüreti nap és a megyei 
dalos találkozó egy napra esett. Ezért 
a nyugdíjas énekesekből kialakítot-

tunk egy kis kórust, akik Bonyhádon 
képviselték Faddot, (a többiek pedig 
itthon álltak helyt a szüreti felvonu-
láson). Az összegyűlt nyugdíjasokat 
a város polgármestere köszöntötte. 
A fellépők nagy izgalommal, de fe-
gyelmezetten adták elő műsoraikat. 
Ilyenkor derül ki, hogy a nyugdíja-
sok korukat feledve még mindig mi-
lyen szépen énekelnek, szerepelnek. 
A napot az ebédlőben folytattuk. Itt 
emlékeztünk meg az idősek napjáról, 
és egy-egy pohár itallal köszöntöttük 
egymást. Ezután feltálalták a finom 
vacsorát. A vacsora alatt és után is 
szólt a zene, amely táncba hívta az 
ünnepelteket. Jókedvűen köszön-
tünk el egymástól és várjuk a követ-
kező összejövetelt.

Köszönjük a rendező nyugdíjasok-
nak ezt a kellemes délutánt. Köszö-
nettel tartozunk a faddi polgármester 
úrnak is, mert a rendelkezésünkre 
állt a kisbusz, amellyel eljutottunk a 
helyszínre.
 Schiffler Györgyné elnök

Boróka hírek

A Faddi Boróka énekkara egy igen kellemes, élményekben 
gazdag napot töltött el a tolnai Búcsúnapon. Sudár Sarolta 
fotókiállításának megnyitóján nagy sikert arattunk. Sokan 
ismerősként üdvözölték kórusvezetőnket, Koleszár István-
nét, mivel ő is tolnai születésű, s szülőhazájában ismét fel-
lépésre hívta a könyvtár.
Az itt eltöltött nap sok érdekességgel szolgált. Idegenve-
zetővel, aki tősgyökeres tolnai, egy Duna-parti sétán meg-
ismerkedhettünk Tolna nevezetességeivel. Részt vettünk a 
német nyelvű misén, s előadásokat hallgathattunk meg az 
egyháztörténetből. Majd ezt finom ebéd követte a Katolikus 
iskola ebédlőjében. Ez után a katolikus templomban kóru-
sunk Mária-énekeket énekelt a helyi kórussal, és a hívekkel 
együtt. Igen színpompás volt a helyi és a vendég német 
nemzetiségiek felvonulása. A rendezvény az esti búcsúi mi-
sével zárult.
Örömmel vettük Papp Éva egyházi házasságkötésére való 
meghívást. Úgy gondoljuk a visszajelzésekből, hogy sikerült 
ezt a nevezetes napot még ünnepélyesebbé tenni a kórus 
énekével.
Tánccsoportunk igen aktívan, de megfogyatkozva készült a 
helyi szüreti vigadalomra. Fáradtságot nem ismerve próbál-
tak, hogy a tőlük telhető lelkesedéssel számot adjanak egy 
hónapos munkájukról. Úgy gondolom, elismerést érdemel-
nek, hogy a négy új táncostársat is megismertették a tánc 
tudományával. Az elkövetkező időszakban többek között a 
mozgások finomítása lesz a fő feladatuk. Jó lenne, ha faddi 
fiatalok is bekapcsolódnának a táncosok munkájába, s nem 
fogyna el ismét a csoport.

Énekkarunk a tánccsoporttal közös színpadi produkciója 
mellett önálló „Szüreti csokrot” nyújtott át a közönségnek, 
amit a Bartina zenekar kísért. Igen jó hangulatú fellépés 
volt, amit a zenekari kíséret is fokozott. Jó lenne, ha ezeket 
a népdalokat fellépések alkalmából zenekar is kísérhetné, 
de sajnos a Boróka költségvetéséből ezt nem tudtuk volna 
megoldani. Ádám Imréné

Várunk mindenkit szeretettel.
Érdeklődni:  

Szuprics Lászlóné  
0674/446-127, 30/552-0906, 70/776-7552

CIVIL SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL
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SPORT

Őszi karate szezonnyitó események
„Itt van az ősz, itt van újra…” és természete-
sen ismét beindult az aktív karate élet. Míg so-
kan a nyár utolsó kellemes pillanatait töltötték 
el a hűs vízparton, addig bizony faddi és tolnai 
karatékáink rótták a köröket, intervallokat, 
fartlekkeket, és az elmaradhatatlan 200-400-
800… még leírni is fárasztó lenne.
De tőlük megszokott dolog ez, hiszen minden 
szezont a már jól bevált 6 hetes alapozás indít-
ja. A sportcsarnok felújítási munkálatai miatt 
ideiglenesen kiszorultunk a TSZ irodaházba, 
melyet Mihálovics István bocsátott rendelke-
zésünkre, ezért neki és közvetítő karatékánk-
nak, Berki Tamásnak mindenképp köszönet 
jár. Hamar megszoktuk és megkedveltük az 

„új otthonunkat”, mely nyugodt teret ad a 
munkánkhoz.
Természetesen a kisebbek sem maradhat-
nak ki életünkből. Kezdő karatékák számára 
indítottunk tanfolyamot – hétfőn és kedden 
17.00-18.00 –, melyre új jelentkező kevés jött, 
de a tavalyi kis lelkes csapat és szüleik hűsége-
sek maradtak klubunkhoz, így tovább járatják 
karate edzésre gyermekeiket.
A legkisebbekre is gondoltunk: idén újdonság-
ként ovis csoporttal igyekeztünk fellendíteni a 
falu sportéletét – kedd 16.15-17.00 –, melyre 
meglepően nagy az érdeklődés. Egyelőre heti 
1 alkalommal, játékos keretek közt ismertet-
jük meg a karate alapokat, ahova lelkesen és 
hatalmas mosollyal jönnek a picik. Edzéseink 
helyszínét a fad-
di Tűzoltószer-
tár biztosítja, és 
Wiedemann Zoli 
bácsi, az örökös 
kulcsember segít 
a problémák gör-
dülékeny megol-
dásában.
Első versenyün-
kön is túl va-
gyunk, mely 
ezúttal a 2012. 
évi Tolna Megye 
Karate Bajnoksá-
ga volt. A hely-
szín ismételten 
Tolna volt, hi-
szen a Faddi SE 

és a Tanren SE közös szülői és sportolói ösz-
szetartása biztosította a verseny színvonalas 
megrendezését. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy kezdő karatékáink is bekapcsolódtak a 
versenyzésbe és szép eredményekkel zártak.

Magam nevében szeretnék még egyszer kö-
szönetet mondani az áldozatos munkáért, 
melyet mindannyian belefektettetek!
Az őszi idény folytatódik, reméljük, hogy a 
következő számban hasonló lelkesedésről és 
még fényesebb eredményekről számolhatunk 
be Fadd Nagyközség minden kedves lakójá-
nak és nem utolsó sorban fő támogatónknak: 
Fadd Önkormányzatának!
 Bali Ervin

Eredmények
TMKSZ Kupa

kata kumite
Bányai Kitti 3.

Bogárdi Barbara 2.

Feidt Norbert 3.

Feidt Roland 1.

Horváth Krisztián

Horváth Róbert 2.

Kósa Evelin 1. 3.

Radics Tamás 1.

Schubert Dániel 3.

Koleszár Patrik 2.

Bátori Kamilla 3.

Szászi Kata 3.

Szászi Kinga 2.

Kaiser Anna 2.

Veres Ádám 3.

Ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy tájékoz-

tassuk Önöket településünk labdarúgásáról. 

Mint azt a Faddi Hírek előző számában leír-

tuk, a Sportegyesület labdarúgó szakosztálya 

felkérést, és egyben lehetőséget kapott arra, 

hogy szerepelhessen a Tolna megyei I. osztályú 

bajnokságban. A szakosztály szakmai és tech-

nikai vezetésének célja a tisztes helytállás volt. 

Nem is táplálhattunk hiú reményeket, hiszen 

legutóbb 16 évvel ezelőtt szerepelt csapatunk 

ezen a szinten. A bajnokság annak rendje és 

módja szerint megkezdődött. Augusztus 18-

án hazai környezetben csaptunk össze Őcsény 

csapatával, az eredmény 2:2-es döntetlen, ami 

nem volt rossz egy „újonc” egyesülettől. A má-

sodik forduló idegenben zajlott Tevel ellen. Itt 

az ellenfél igazi „acélos” 

Megyei I. béli gárda, 

éremesélyesnek tekint-

hető. Rutintalanságunk-

nak betudhatóan a 

második félidő elején 5-6 perc alatt kaptunk 

három gólt, „beleszaladtunk” egy 6:0-ás vere-

ségbe, bár az eredmény kissé túlzott a Tevel 

szemszögéből nézve. Harmadik ellenfelünk 

hazai pályán a Kakasd együttese. Az eredmény 

2:1 lett a Fadd javára, de akár nagyobb arány-

ban is nyerhetett volna csapatunk. Következő 

héten szintén hazai környezetben játszhattunk 

a Megye I. másik újoncával, a Megye II. Nyugati 

csoportjának nyertesével, Kisdoroggal. A Ka-

kasd elleni mérkőzés feldobta a csapat játéko-

sait, és 5:1-es győzelmet értünk el. Könnyűnek 

tűnhet a mérkőzés az elért gólok alapján, pe-

dig nehéz, pörgős meccs volt. Ezt követően Ta-

másiba látogattunk el, ahol fiatal, lelkes ellen-

fél várt ránk. Az első félidő egyértelműen Fadd 

irányítása alatt telt el. A második játékrészben 

gólt „talált” a hazai gárda, és lelkesen végig tá-

madták a mérkőzés hátralevő részét. Az ered-

mény végül nekünk kedvezett, a mérkőzés 1:2-

es faddi győzelemmel zárult. 

Szeptember 22-én, szombaton a tavalyi Me-

gyei I. osztályú Bajnokság „felső házában” 

végzett Szedres együttesét láttuk vendégül. 

Az eredmény 2:2, döntetlen lett, ami Szedres 

számára hízelgő, hiszen a második játékrész-

ben rengeteg hazai helyzet kimaradt. A szep-

tember 29-i soros ellenfél a „szomszédvár” 

Dunaszentgyörgy gárdája volt. Az első félidő 

kiegyenlített erők küzdelmét hozta, a második 

félidőben azonban magára talált a vendéglátó 

Dunaszentgyörgy, és 3:1-es végeredménnyel 

megérdemelten nyerte a találkozót. 

A faddi csapat nem „harapott” úgy, ahogy az 

előző mérkőzéseken.

Tisztelt Focirajongó 
Faddiak!

folytatás a következő oldalon
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ZÖLDROVAT

Összességében nézve az eredményeket és a 

bajnoki táblázatot, ha nem is teljes mérték-

ben, de elégedettek lehetünk elért eredmé-

nyeinkkel. Az őszi idény félidejénél csapatunk 

11 ponttal úgy 9., hogy kettő 11, illetve egy 12 

és egy 13 pontos gárda van előttünk. Csak így 

tovább, kitartással, lelkesedéssel még számta-

lan szép eredményt érhetünk el a későbbiek 

folyamán.

U-19-es ifjúsági csapatunk a vártnak megfele-

lően szerepel a bajnokságban, nem „pofozógé-

pek”. Beda János keze munkája már látszik a fi-

atalok játékán, néha csak a szerencsével állnak 

hadilábon. Összesen 2-3 „túlkoros” játékosunk 

van. Létszámhiányos mérkőzést még nem ját-

szottunk. A csoport a felnőttekhez hasonlóan 

9. a tabellán. A megyei I. osztályú bajnokság-

ban szereplés egyik feltétele az U-19-es serdü-

lő csapat indítása volt. Ezt sikeresen megoldot-

ták az illetékesek. A szövetség két csoportba 

sorolta a serdülő bajnokság résztvevőit. Csapa-

tunk az északi csoportba került, ebben a baj-

nokságban 7 együttes szerepel. Jelenleg Fadd 

ifjú labdarúgói a negyedik helyen tanyáznak, 1 

győzelemmel és 1 vereséggel. Csapataink sze-

repléséről jelenleg ennyi adattal szolgálhatok.

Élve a lehetőséggel, még szeretném megkérni 

azokat, akiket érint. Ha hétvégi, hazai mérkő-

zésekre kilátogatnak a pályára, tegyék félre 

sértettségüket, kishitűségüket, ne hangos be-

kiabálásokkal, és ellenszurkolással hívják fel 

magukra a figyelmet. Adva volt a lehetőség, 

hogy ők is felvegyék a versenyt a jelenlegi játé-

kosokkal. Nem éltek vele. Kérem őket, hagyják 

otthon keserűségüket, a „sörös flaskájukat”, és 

sportszerűen bíztassák csapatunkat.

Köszönöm türelmüket. Hajrá Fadd!

 Gerendai Ferenc

Sírok kialakítása, beültetése  

mutatósan, egyszerűen, szeretettel

A népi kalendárium október 
havát mindszent havának, 
magvető havának is nevezi.

Tekintettel arra, hogy hamarosan halottainkról emlékezünk 
meg, néhány hasznos tipp a síremlék, sírhely kialakításához, nö-
vényfajták alkalmazásához.

A sírhely fogalmába egyaránt beleértjük a síremléket, a sírhalom 
szegélyét, a sírfelületbe ültetett fásszárúakat, évelő növényeket, ta-
lajtakarókat, az évszakok virágait.

Halottaink végső nyughelyét vagy a család megváltásában ta-
lálható meglévő, vagy újonnan megváltott, kialakított temetkezési 
parcellarészen alakítjuk ki.

Nem kell, hogy kényszeresen törekedjünk súlyos százezrek, mil-
liók kiadása mellett az emlékhely kialakítására. Szerencsére lehető-
ség van a hagyományostól eltérő, a helyi szokásokat nem követő, íz-
léses, szolidabb, a természetbe olvadó kialakításokra. Néhány olcsón 
kivitelezhető ötletet osztanék meg Önökkel.

Annak, akinek nincs lehetősége a sírhelyen márványból, egyéb 
kőféléből, betonból kialakított keret és idézetekkel ellátott lap fel-
állítására, az a meglévő sírhalmot egy széles, lehetőleg kemény-
fából összeállított, szépen megmunkált, lefestett fakerettel körbe 
vonhatja. A magasságot arányosan, ízlésesen a szomszéd határait 
figyelembe véve kell kialakítani. Termőföldet hordunk bele, majd a 
szélei beültethetők pl.: kúszó örökzölddel (Juniperus sabina, Buxus 
sempervivens, Berberis fajták, Mahonia, Ilex örökzöldekkel) vagy 
borostyánnal (Hedera). Metszhetőek, keretet adnak a sírhelynek, 
megtartják a keretet, a halom földjét és könnyen fenntarthatók. Ke-
retet készíthetünk nagyobb ködarabokból is. Malter nélkül, szépen 
beforgatva akár több színű és típusú követ használva. A kövek, szik-
ladarabok közét beültethetjük kövirózsákkal, varjúhájfélékkel (Se-
dumokkal), vagy ültethetünk hagymásokat, kukackát, stb.

A köveket tehetjük síkba is, de szépen elforgatva, némi fantáziá-
val kis mini sziklás kertrészt vagy tájrészt szimbolizálva alakíthatjuk 
ki a halom tetejét, majd beültethetjük a nap járásához (árnyékos, 
napos, félárnyékos) igazodva. Ez a megoldás igen szép a környezet-
be olvadó hatást eredményezhet. Az előbb felsorolt kereteket le is 
süllyeszthetjük a földbe, és csak 10-20 cm magasan van a szegély. 

Használható még nagyméretű bontott tégla állítva, vastag járdala-
pok akár használtak is, szépen összeillesztve. Csak fantázia kérdése, 
milyen anyagot használunk. Ne idegenkedjünk ezektől a megoldá-
soktól, higgyék el, igen meghitt, kegyeletteljes megoldásokat lehet 
létrehozni, személyes jelleget, „egyéniséget” kölcsönözhet a sírem-
léknek, nem mindig a magasság és szélesség számít!

A nagyobb barkácsáruházak Szekszárdon, a város végein találha-
tó faiskolák árulnak a növények mellett köveket is.

A faddi temetőre a naposság jellemző, a terület nagyobb részét 
egész nap éri a tűző napsütés, ezért érdemes szárazságtűrő fajtákat 
használni, és a beültetésnél törekedjünk a teljes fedettségre, így a 
talaj nem szárad ki olyan hamar, zártabb a növényállomány, jobban 
tarja a földet és esztétikusabb is. Csereberélhetünk ismerőseinkkel 
a bevált fajtákból.

Szárazságtűrő fajták: Kövirózsák (Sempervivum), varjúhájfélék 
(Sedumok), puszpáng (Buxus), törpe mandula (Prunus), parlagi ró-
zsa, egyéb törpe parkrózsa fajták, mini rózsák is! Párnás törpefenyő 
(Pinus mugo Pumilio), törpe nőszirom (Iris pumila), levendula (La-
vandula angustifolia), petúnia, verbéna hibridek, vadárvácska, fü-
lesternye, gyöngyike, stb.

Télen virágzó növények: sáfrány (Crocus fajok), hangafajták 
(Eica carnea), hóvirág, bokros bogyóspuszpáng (Sarcococca confu-
sa), téli jázmin (Jasminum nudiflorum), árvácska, stb.

Szoliter cserje a sírhely közepére: a megfelelő méretre figyel-
jünk, csak alacsony és metszéssel alakítható fajtákat válasszunk a 
fenntartás érdekében! Spirea fajták, törpe juharok, Ilexek, somok, 
kecskerágó fajták, bokros loncok, tiszafa, annak kúszó változata 
(Taxus baccata Repandens), Cotoneasterek, stb. Csak a képzeletük-
re van bízva, mit mivel ültetnek össze. Természetesen igazodva a 
hely méreteihez. Minél változatosabb színű és formájú növényeket 
alkalmaznak, annál szebb lesz a sírhely. A túlzásoktól, polgárpuk-
kasztástól tartózkodjunk. Ha évelőeket, örökzöldeket és magvetést 
alkalmazunk, tízezreket spórolhatunk meg. Aki belenéz a faddi te-
metői szemétlerakóba, láthatja azt a pazarlást, temetőbe történő vá-
sárlási kultuszt, amit a helyi közösség követ, pedig nem a kihordott 
mennyiség számít, hanem az ízléses, fenntartható, rendezett sírhely.
 Üdvözlettel: Benis Brigitta

folytatás az előző oldalról
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1 éves az IKSZT!

2011. szeptember 24-én, a szüreti napon avatta fel, adta át települé-
sünk lakosságának Tóth Ferenc kormánymegbízott és Fülöp János 
polgármester a megújult Művelődési Házat, az Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Teret. Eseményeinket megnézhetik a faddi honla-

pon (www.fadd.hu) és a facebook-on is (Béri Balogh Ádám Műve-
lődési Ház és Könyvtár). 

Alább az elmúlt egy év fényképes beszámolója – a teljesség igé-
nye nélkül.

KÖZÉRDEKŰ? KÖZÉRDEKŰ!

Idősek napja – 2011.

Gyermekszínház

Pályázati tanácsadásRegionális Leader HACS értekezlet

Előadás Szent 
Erzsébetről

Gáti Mariann 
könyvbemutatója

Terménybetakarítási hálaadó 
szentmise a szüreti napon

Ódryné Horváth Krisztina 
kiállításmegnyitója
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Sírhelygondozás faddi módra
A minap a temetőben elégedetten szemléltem, 

hogy a falu közösségének nagyobb része ismét 

a kellő tisztelettel és kötelességgel gondozza 

halottai végső nyughelyét, sírhelyeikhez tarto-

zó mezsgyéjét.

Számos ízléses, nem hivalkodó sír-
hely került, kerül kialakításra. Sok igazán 
szép, évszázados, évtizedes sírkövet, egyéb 
megoldást találunk temetőinkben. Ahogy 
az életben, úgy a holtak birodalmában is 
eltérő a környezet kialakítására fordított 
anyagi és egyéb tárgyi kellék mennyisége 
és minősége. Eltérő a hozzátartozók rend-
rakásról, szeméthordásról alkotott képe is.

Az önkormányzat is nagyobb gondot 
fordít a lerakók tisztántartására és végre 
a stációt övező fákat is elkezdték ifjítani, 
alakítani. Feltételezem, a jövőben egy bát-
rabb csonkolással megújítják a következő 
20 évre a Celtiseket (nyugati ostorfákat). 
Megérdemelnék a fák!

Eltűntek a stáció körül a lerakók is. A 
jövőre nézve szerencsés lenne a nyugati ré-
szen 1-2 lerakót kialakítani távolabb a sír-
helyektől, mert így, akik átjárnak a keleti 
lerakókhoz, azok végigszórják a szemetet 
azokon a helyeken, ahol már valakik össze-
takarítottak, és akik igen bosszúsak emiatt.

Gondolom és hiszem, ez egy technikai 
kérdés, amit meg fog tudni oldani a jövő-

ben az önkormányzat a temetőpásztorral 
karöltve.

Tehát rengeteget fejlődött a közössé-
günk, de némi árnyékot vetnek azok az 
emberek erre az idillre, akik azt gondolják, 
ha hozzátartozóik sírhelyén kikapálják, 
majd elgereblyézik a területet, akkor azt 
minimalista stílusban kell elvégezniük és a 
világ minden kincséért sem hajlandóak a 
szomszédaikkal közösen fenntartani a holt 
tereket. A kriptával rendelkező hozzátar-
tozók némelyike elfelejtette, hogy Faddon 
íratlan szabály, hogy nagyobb területet 
kell, hogy gondozzanak. Hogy nem törik le 
a kezük, ha a 40 cm-es gaztengert kikapál-
ják arról a területrészről, ahol le kell majd 
menni a családjuk kriptájába. A közlekedő 
utakat, a közösség tulajdonát képező bok-
rokat, egyéb tárgyakat felváltva kell/kelle-
ne rendben tartanunk.

Persze tudom és hallom is. Fizetjük a 
kommunális adót! Igen!

„Mindannyian” fizetjük, de ez nem 
ment fel bennünket az alól, hogy legalább 
a temetőben, annak területén található 
közterületeket kicsit jobban a magunké-
nak érezzük, nem esik le a gyűrű az uj-
junkról, ha tisztességesen rendet teszünk. 
Nem gereblyézzük, seperjük, dugdossuk, 
temetjük be földdel az általunk kihordott 

kegyeleti tárgyakat, elszáradt virágainkat, 
hanem elballagunk vele a lerakóig és oda 
dobjuk.

Vannak emberek, akik, miután szom-
szédaik összefogtak és elhordták a kisebb 
sírhalommá nőtt évtizedes szemétből álló 
dombocskát, megmetszették a bokrokat, 
rendbe tették a közös használatú utat, ők 
vagy vidéki rokonaik a nagy sietségre hi-
vatkozva csak úgy felnéznek a kapálás és 
gereblyézésből, és hoppsza, máris bedob-
ták a törött mécsest a bokor alá, és hopp-
sza, átgereblyézték a szomszéd sírhelyére a 
szemetüket.

Vannak emberek, akik más sírhelyeken 
lévő örökzöldekből minden látogatás al-
kalmával seprűt vágnak maguknak, majd 
a levágott növényi részeket, a saját vízhor-
dó flakonjukat bedugdossák mások sír-
helyére, ha legközelebb jönnek, a világért 
se kelljen nagyobb energiát fordítaniuk a 
fenntartásra. Felháborító és elfogadhatat-
lan. Ha a puccos autónkkal, körömcipő-
ben, fehér selyemnadrágban kijöttünk a 
temetőbe, akkor viselkedjünk a demonst-
rált színvonalhoz méltóan, így biztosan 
megmarad és tovább fejlődhet temetőink 
tisztasága, rendezettsége. 

 Benis Brigitta

KÖZÉRDEKŰ? KÖZÉRDEKŰ!

2012 november 24-én

20 órakor a Művelődési Házban

Mindenkit szeretettel várunk
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Alma vásár
Vásároljon közvetlenül a termelőtől! 

Kiváló minőségű alma, mérsékelt áron!

Jonagold, Idared, Starkrimson, Mutsu 
140–200 Ft/kg

SZOMBATONKÉNT A PIACON,

HÉTKÖZNAP ESTE A KOSSUTH U. 6-BAN

10 KG-TÓL HÁZHOZ VISZEM

Megrendelhető: Kovácsné Hostyánszki Teréz
Fadd, Kossuth u. 6. • Tel.: 30/531-04-00

Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata

Felelős kiadó: Fülöp János polgármester

Szerkesztőség címe: 

Művelődési Ház

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

Szerkesztő: Fülöpné Zemkó Mária

E-mail: kulturfa@tolna.net

ISSN: 2060-4165

Nyomdai munkák:  

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

Nyomdaüzem

Felelős vezető: Gergely Judit Etel


