
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2012. december

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves családját a
Boróka Ének és Néptánc Egyesület

ADVENTI MŰSORÁRA,
melyet 2012. december 16-án 
(vasárnap) 16 órakor tartunk
a faddi Művelődési Házban.

Közreműködik:
A Boróka Ének és Néptánc Egyesület Énekkara
és a Tátika tánccsoport, valamint
az irodalmi összeállításban: Beszterczán Ágota, Borda Józsefné, 
Hauszknecht Antalné, Lazányi Józsefné, Németh Éva,  
Ruppert Józsefné, Schiffler Györgyné
Szólisták: Horváth Istvánné, Klopcsik Jennifer, 
Márkus István, Setét Róbert, Szemerei Eszter

A BELÉPÉS  DÍJTALAN!
Felajánlásokat –amit a Boróka fellépései  
finanszírozására fordíthatnak – köszönettel elfogadnak!

Ady Endre:  
Karácsony

Harang csendül,

Ének zendül,

Messze zsong a hálaének,

Az én kedves kis falumban

Karácsonykor

Magába száll minden lélek.

Minden ember

Szeretettel

Borul földre imádkozni,

Az én kedves kis falumba

A Messiás

Boldogságot szokott hozni.

A templomba

Hosszú sorba

Indulnak el ifjak, vének,

Az én kedves kis falumban

Hálát adnak

A magasság Istenének.

Mintha itt lenn

A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,

Az én kedves, kis falumban

Minden szívben

Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város

Durva zaja,

De jó volna ünnepelni

Oda haza.

De jó volna tiszta szívből

Úgy mint régen –

Fohászkodni,

De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent,

Elfeledni,

De jó volna játszadozó

Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel

A világgal

Kibékülni,

Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege

Igaz hitté válna

Óh de nagy boldogság

Szállna a világra…

…Nem volna más vallás,

Nem volna csak ennyi:

Imádni az Istent

És egymást szeretni…

Karácsonyi rege,

Ha valóra válna,

Igazi boldogság

Szállna a világra…

Szilveszteri bál
2012. december 31-én (hétfőn)

20 órától a faddi Művelődési Házban!

Batyus bál

Belépődíj: 2500 Ft/fő.

Jöjjön, köszöntsük
együtt az új évet!

Mindenkit szeretettel várunk!

Információ: kulturfa@tolna.net

06-74/447-460, 06-74/546-002, 06-70/377-8091

Áldott, békés karácsonyt és eredményekben 
gazdag, boldog új esztendőt kívánunk  

településünk minden lakójának!
Fadd Nagyközség Önkormányzata
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KÖZLEMÉNY

Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 

mint I. fokú hatóság közleménye előzetes konzultáció megindulásáról

Az ügy tárgya: Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. által a Paksi Atomerőmű, Paks 8803 hrsz.alatti telephelyére

tervezett két új atomerőművi blokk létesítésének előzetes konzultációja

Az ügy iktatószáma:
8588/2012.
A konzultáció megindításának napja: 
2012. november 10.
Az ügyintézési határidő:
45 nap
A felelős ügyintéző neve és elérhetősége: 
Emesz Tibor, telefon: 72/567-100

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő 
Zrt. (a továbbiakban: Környezethasználó) a 
Paks 8803 hrsz. alatti paksi atomerőmű te-
rületén két, 1000-1600 MW nettó villamos 
teljesítményű atomerőművi blokk létesítését 
tervezi megvalósítani, kereskedelmi célú vil-
lamos energiatermelés érdekében. A létesíté-
si idő 11-12 év, melyből az előkészítési fázis 
5-6 évet vesz igénybe, a kivitelezés pedig 6 
év. Az első új atomerőművi blokk várha-
tóan 2025-ig, a második pedig 2030-ig lépne 
üzembe, a blokkok tervezett üzemideje 60 év.

Az atomerőművi energiatermelés alapja 
az atommagok hasadásán alapuló, szabályo-
zott és önfenntartó láncreakció. A láncreak-
cióban keletkező hőt hűtőközeggel elvezetik 
és átalakítás után villamosenergia-termelés-
re használják.

A tervezett új blokkok esetében – a meg-
levő négy blokknál jelenleg alkalmazotthoz 
hasonlóan – frissvízhűtéses hűtőrendszer 
került kiválasztásra. A frissvízhűtéses hűtő-
rendszer üzemelése során a blokkok mű-
ködéséhez szükséges ipari és kondenzátor 
hűtővízellátás a Dunából vételezett vízzel 
történik.

A jelenleg üzemelő paksi atomerőmű 
négy blokkja, a VVER-440 típusú blokkok 
2. generációs fejlesztésnek minősíthetők, a 
tervbe vett új reaktor típusok a 3. (illetve 3+) 
generációs blokkoknak tekinthetők. A ter-
vezett nyomott vizes, 3. generációs blokkok 
fejlesztése során az egyik fontos cél a hipote-
tikus súlyos balesetek megelőzése és a rend-
kívül kis valószínűséggel bekövetkező súlyos 
balesetek következményeinek csökkentése 
volt. Az alkalmazott tervezési és technoló-
giai megoldások biztosítják, hogy még súlyos 
balesetek során se kerülhessenek radioaktív 
anyagok a környezetbe, így a 3. generációs 
blokkok még súlyos balesetek bekövetkezése 

esetén sem gyakorolnak számottevő hatást a 
lakosságra és az erőmű környezetére.

A számításba vett blokktípusok a követke-
zők:
•	 AP1000 – Advanced Pressurized Water 

Reactor 1000 (Toshiba-Westinghouse),
•	 AES-2006 (Atomsztrojexport, a nemzetkö-

zi piacon a típus neve MIR.1200),
•	 EPR – Evolutionary Pressurized Water 

Reactor (Areva)
•	 ATMEA1 (Areva-Mitsubishi)
•	 APR 1400 - Advanced Pressurized Reactor 

(KEPCO – Korea Electric Power Corpora-
tion)
A tervezett tevékenység közvetlen hatás-

területének vélelmezett határai:
Az új atomerőművi blokkok létesítéséhez 

és üzemeltetéséhez kötődő környezeti hatá-
sok előzetes vizsgálata alapján a teljes hatás-
terület kiterjedését az egyes elemi hatásterü-
letek fedvénybe helyezésével határozta meg 
a Környezethasználó. Az eredő, azaz a teljes 
hatásterületnek a látványhatások táji hatás-
területét kell alapul venni. Vizuális hatáste-
rületként az új blokkok telephelyének közép-
pontja köré írt 20 km-es körként határozták 
meg. A tervezett tevékenység az alábbi tele-
pülések közigazgatási területét érinti:

Tekintettel arra, hogy tárgyi beruházás-
nak országhatáron átterjedő hatásai lehet-
nek, nemzetközi környezetvédelmi hatás-
vizsgálati eljárás van folyamatban.

Az érintettek a dokumentációba, illet-
ve az ügy egyéb irataiba a Dél-Dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben be-
tekinthetnek.

A konkrét ügyben a környezeti hatás-
vizsgálati és az egységes környezethaszná-
lati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII.25.) Kormányrendelet (a továbbiakban 
K.R.) 5/B. § (3) bekezdése alapján a felügye-
lőség az alábbiak szerint zárja le a konzultá-
ciót:

•	 Ha az előzetes konzultáció során a tevé-
kenység környezetvédelmi engedélyezését 
kizáró ok merül fel, véleményében ennek 
tényét rögzíti, és erre felhívja a Környezet-
használó figyelmét.

•	 Amennyiben kizáró ok nem merül fel, vé-
leményt ad a R. 6. számú melléklete és a 
R. 7. számú melléklete figyelembevételé-
vel a környezetvédelmi engedély iránti ké-
relem tartalmi követelményeiről.

A felügyelőség a közlemény közzétételével 
egyidejűleg megküldi a közleményt és a kon-
zultációs kérelmét a tevékenység telepítési 
helye szerinti település jegyzőjének, valamint 
a feltételezetten érintett települések jegyzői-
nek, aki haladéktalanul, de legkésőbb öt na-
pon belül gondoskodik a közlemény közte-
rületen, és a helyben szokásos egyéb módon 
történő közhírré tételéről.
A felügyelőség felhívja az ügyben érintettek 

figyelmét, hogy 
az új atomerő-
művi blokkok 
létesítésével kap-
csolatos kizáró 
okokra, a kör-
nyezetvédelmi 
e nge d é lye z é s i 
d o k u m e n t á -
ció tartalmára 
vonatkozóan a 
közlemény meg-
jelenését követő 
huszonegy na-
pon belül köz-

vetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet 
tenni.

A felügyelőség a közleményt 2012. no-
vember 22. napján a hivatalában, valamint 
honlapján (www.ddkvf.hu) teszi közzé.

Bátya
Bikács

Bogyiszló
Bölcske
Drágszél

Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy

Fácánkert
Fadd
Foktő

Géderlak
Gerjen

Györköny

Kajdacs
Kalocsa

Madocsa
Nagydorog
Németkér

Ordas
Paks

Pusztahencse
Szakmár
Szedres
Tengelic

Tolna
Újtelek
Uszód

Cece
Dunaföldvár

Dusnok
Fajsz
Harta

Homokmégy
Kölesd
Medina
Miske

Öregcsertő
Pálfa

Sárszentlőrinc
Vajta

Előszállás
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Lakossági hulladékudvar Tolnán, a Thelena Kft. telephelye mögött
(Bajcsy-Zsilinszky u. 72/2.)

Az ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatja Tolna és Tolna környéki települések lakosságát, hogy

2012. október 19-én Tolnán megnyitotta kapuit a lakossági hulladékudvar

hozzájárulva ezzel a még tisztább és élhetőbb környezet kialakításához.

A hulladékudvar olyan hulladékok átvételére lett kialakítva, melyek a ház-

tartási gyűjtőedényekben, ill. a szelektív gyűjtőkonténerekben nem helyez-

hetők el, illetve a lomtalanítás során sem lehet elszállítani őket.

Háztartási hulladékok

- Lom, hulladék (pl. Bútorféleségek)

- Üveg hulladék (befőttes, szörpös, italos üvegek)

- Papír hulladék (pl. szórólapok, karton)

- Műanyag hulladék (pl. nejlon zacskó, üdítős palack)

- Italos karton dobozok (tetra pack csomagolás, üdítős, tejes doboz)

- Textilhulladék

- Személyautó gumiabroncs- max. egy garnitúra

- Ömlesztett zöld hulladék (pl. levágott fű, nyesedék, lomb)

- Lakossági építési törmelék- max. egy köbméter

- Fémhulladék

Veszélyes hulladékok

- Fáradt olaj , használt sütő zsiradék

- Festék, oldószer

- Növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei

- Fénycső, izzó

- Száraz elem (pl. gomb elem, ceruza elem)

- Háztartási gépek (gáztűzhely, mosógép)

- Akkumulátor

- Festékpatronok, tonerek

- A háztartásban előforduló hajtógázas palackok (pl. légfrissítő, dezodor stb.)

A felsorolt hulladékok hulladékfajtánként ingyenesen átvehető mennyiségéről tájékozódjanak a helyszínen, vagy érdeklődjenek az Alisca Terra Kft. ügy-

félszolgálatánál. (Tel.: 74/528-850)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az építési törmeléket csak abban az esetben áll módunkban térítésmentesen átvenni, ha az elkülönítetten válogatva (tég-

la, cserép, beton, kő, föld stb.) kerül beszállításra.

A hulladékudvar szolgáltatásait bármely magánszemély a lakcímigazoló kártya felmutatása után térítésmentesen veheti igénybe.

A szolgáltatási területen működő vállalkozások papírt, műanyagot és fémet térítésmentesen adhatnak le, veszélyes hulladék esetében szerződés alapján 

térítési díj megfizetésével vehetik igénybe a hulladékudvar nyújtotta szolgáltatásokat.

A tolnai hulladékudvar nyitva tartása: 

Kedd: 08.00-18.00 óráig

Csütörtök: 08.00-18.00 óráig

Szombat: 08.00-12 óráig

A hulladékudvarral kapcsolatos bármilyen jellegű kérdésével forduljon bizalommal cégünk ügyfélszolgálatához az alábbi elérhetőségeken:

ALISCA Terra Regilonális Hulladékgazdálkodási Kft. 

7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. Telefon: 74/528-850, Fax: 74/528-851 e-mail: ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu

ÖKO Udvar
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TÁJÉKOZTATÓ
az ebek egyedi, mikrochipes azonosítóval történő ellátásáról

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 115/2012.(VI.11.) Kormányrendelet 17/B.§.-a alapján 2012. december 31-ig 

kötelező a kutyák transzponderrel (chip-pel) történő ellátása. Az említett jogszabály az alábbi szabályokat tartalmazza:

•	 A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles el-

lenőrízni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e.

•	 A transzponderrel történő megjelölés vagy az ivartalanítás 

megtörténtét az azt elvégző magánállatorvos az oltási könyv 

vagy a kis állatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével, alá-

írásával és bélyegzőjével igazolja. Az ivartalanítás megtörtén-

te utólag kizárólag az ebtartó költségén elvégzett eredményes 

bizonyító vizsgálatot követően igazolható.

•	 Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon 

belül a beavatkozást végző magánállatorvos köteles az állat-

nak az állatvédelmi törvény 42/A.§.(4) bekezdése szerinti 

adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó 

országos elektronikus adatbázisban regisztrálni.

•	 42/A.(4) bekezdés szerint az adatbázisnak az alábbi adatokat 

kell tartalmaznia:

 » az eb tulajdonosának nevét, címét,

 » az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus le-

vélcímét,

 » az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,

 » az eb tartási helyét

 » a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpont-

ját, a beültetést végző magánállatorvos nevét, kamarai bé-

lyegzője számát,

 » az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó magánállat-

orvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

 » ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivar-

talanítást végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegző-

je számát, 

 » az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját

 » az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltó-

anyagot, annak gyártási számát, valamint az oltást végző 

magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

 » a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státu-

szának tényét, időpontját,

 » a kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, 

kiállításának időpontját, a kiállító magánállatorvos nevét, 

kamarai bélyegzője számát,

 » az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vo-

natkozó adatot.

•	 A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő 

eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a ma-

gánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

•	 Az adatbázisba történő regisztráció díja állatonként 200 fo-

rint. Az adatbázisban regisztrált eb adatának megváltozása 

miatt történő adatmódosítás díjmentes.

•	 A transzponderrel megjelölt ebtartójának megváltozása ese-

tén az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a ma-

gánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni., és az adat-

bázis működtetője köteles  a korábbi tartó adatait legalább öt 

évig nyilvántartani.

•	 A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási he-

lyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb-

tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállat-

orvossal az adatbázisban regisztráltatni.

•	 A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását vagy kisállat 

útlevele kiállítását az azt elvégző magánállatorvos 8 napon 

belül köteles az adatbázisban regisztrálni.

•	 Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilván tartot-

takról eltérő vagy abból hiányzó adatokról a jegyző köteles az 

adatbázis működtetőjét értesíteni.

Felhívjuk a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy

2012. december 31-ig gondoskodjanak

 a transzponder beültetéséről,

ennek költsége ebenként kb. 3.500–4.500 Ft!
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Garantálják a hiteles tájékoztatást
Húsz éve közvetítenek a paksi atomerőmű és az azt befogadó térség lakossága között

Az atomerőmű számára létkérdés a társadal-

mi elfogadottság, ami szorosan összefügg a 

tájékozottsággal. Húsz éve vesz részt ennek 

biztosításában a Társadalmi Ellenőrző, Infor-

mációs és Településfejlesztési Társulás, mely 

alapítása jubileumát ünnepelte november 

9-én, pénteken. Kalocsa-Paks.

Tizenhárom település hozta létre és alkotja ma 

is a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Telepü-

lésfejlesztési Társulást. Az atomerőmű tizenkét 

kilométeres körzetében hét Bács-Kiskun, hat 

Tolna megyei település társult 1992-ben, Kalo-

csán. Ugyanitt, a Tomori Pál Főiskolán gyűltek 

össze a tagtelepülések vezetői, illetve mindazok, 

akikkel munkájuk során kapcsolatba kerültek, 

hogy felidézzék a legjelentősebb mérföldköve-

ket, eredményeket. Az elmúlt húsz év krónikáját 

Gáncs István társelnök, Tengelic polgármestere 

foglalta össze. A legjelentősebb feladatok kö-

zött említette az 1993-94-es éveket, amikor az 

atomerőműben keletkező kiégett fűtőelemek-

nek tárolójának építését készítették elő. A TEIT 

első komoly kommunikációs feladata volt, hogy 

erről véleményt alkosson, majd az atomerőmű 

és a lakosság között e témában közvetítsen. 

’97-98-ban ugyanennek a létesítménynek a bő-

vítése került terítékre hasonló feladatokat róva 

a társulásra. 2003-ban viszont egy teljesen más 

kihívással kellett szembenézni, amikor egy sú-

lyos minősítéssel fémjelezett üzemzavar történt 

az atomerőműben. Gáncs István szerint, ha csak 

félinformációk, felkapott hírek alapján tájéko-

zódhattak volna az emberek, pánik alakulhatott 

volna ki, amit az atomerőművel közös gyors és 

intenzív kommunikációval megakadályoztak. - 

A hiteles, korrekt információk nyugtatták meg 

a lakosságot és hozták vissza azt a béke hangu-

latot, ami jellemezte és jellemzi ma is ezt a tér-

séget – mondta. Szót ejtett arról az előkészítő 

munkáról, amit az üzemidő hosszabbítás során 

végeztek, majd kitért a tervezett bővítésre. Az, 

hogy a kormány kinyilvánította, hogy szeretné, 

ha új blokkok épülnének Pakson, a TEIT-et is új 

feladatok elé állítja, mondta hozzáfűzve, hogy 

a tizenhárom település által alkotott szervezet 

létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, de azt 

is tudják, hogy ezúttal új partnerekkel kell majd 

együttműködniük. - Szeretnénk elérni, hogy 

a tárgyalóasztalnál mindig legyen egy szék a  

TEIT-nek, szeretnénk segíteni azok munkáját, 

akik ebben részt vállalnak – mondta.

Török Ferenc elnök, Kalocsa polgármestere le-

szögezte, hogy húsz éve nagyon fontos társadal-

mi igénynek tettek 

eleget az alapítók. 

A legfontosabb fel-

adata a társulásnak 

az volt, ahogy a 

nevében is benne 

van, hogy informá-

ciót szolgáltasson a 

körzetben élő hat-

vanezer embernek. 

- Abban az időben 

még az ismeretlen-

nel, az atomerő-

művel szemben 

sokakban alakult ki 

félelemérzet. Ezt a fajta félelmet kellett elosz-

tani és bebizonyítani, hogy lehet együtt élni és 

együttműködni az atomerőművel- húzta alá hoz-

záfűzve, hogy megítélése szerint ezt a feladatot 

nagyon jól ellátta a társulás. Mostanra ez kiegé-

szült a településfejlesztéssel is, ami mögött az a 

tény áll, hogy az „elfogadottság akkor válik kéz-

zel foghatóvá, ha az atomerőmű támogatása a 

lakosság mindennapi életét” segíti, azaz olyan 

fejlesztésekre kerülhet sor, amelyeket az adott 

települések nehezen vagy egyáltalán nem 

tudtak volna megvalósítani, ha nem kapnak 

támogatást az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től 

és a környék másik nukleáris létesítményét, a 

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját üzemelte-

tő Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit 

Kft.-től. Török Ferenc rámutatott, hogy most 

olyan időszak következik, amikor felerősödik 

a TEIT munkájának jelentősége. Részben azért, 

mert világszerte érezhető az atomenergiával 

szembeni ellenérzés erősödése, részben azért, 

mert küszöbön áll az üzemidő hosszabbítás és 

a bővítés. - El kell fogadtatni és meg kell értet-

ni az emberekkel, hogy Magyarországnak az 

atomenergiával szemben nincs más igazi alter-

natív lehetősége az energiaigény kielégítésére. 

Tudjuk, mert az elmúlt évtizedek bizonyítják, 

hogy nagyon tiszta, nagyon biztonságos rend-

szerről van szó, tehát nyugodtan vállalhatjuk, 

hogy újabb blokkok épüljenek, és nagyobb 

mennyiségben termeljenek majd áramot az 

ország gazdasága javára – húzta alá az elnök. 

Mint hangsúlyozta, szeretnék, ha ez a tizenhá-

rom település olyan gazdasági egységet alkot-

na, amely a Duna két oldalán fekvő tizenhárom 

településen élők életkörülményeinek javítá-

sához, gazdagodásához, fejlődéséhez járulna 

hozzá.

 Vida Tünde

Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója, Gáncs István, a TEIT 

társelnöke, Tengelic polgármestere, Török Ferenc, a TEIT elnöke, Kalocsa polgármestere és Kereki 

Ferenc, az RHK Kft. ügyvezetője

A konferencián részt vett Tóth Ferenc országgyűlési képviselő, kormánymeg-

bízott és Fülöp János polgármester is.
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Tanulmányúton jártak a TEIT-es polgármesterek
2012. november 15-én a TEIT-es polgármesterek négynapos svájci tanul-

mányútra indultak. Útközben megálltak Ausztriában, ahol szakmai progra-

mon vettek részt, egy radioaktív hulladékokat kezelő létesítményt látogat-

tak meg (Nuclear Engineering Seibersdorf GmbH). A svájci Zwillikonban is 

egy hasonló programot szerveztek számukra.

 FZM

Visszatekintés
2011 februárjában határoztak arról, hogy új 
szervezeti felépítése és Török Ferenc Kalocsa 
polgármestere személyében új elnöke van a 
paksi atomerőmű 12 km-es körzetében lévő 
települések társadalmi tájékoztató társulásá-
nak.

Az önkormányzati szövetség és a Paksi 
Atomerőmű Zrt. vezetői február 11-i találko-
zójukon megerősítették, valamint aktualizál-
ták a 2008-ban kötött tíz évre szóló szerző-
désüket. A megelőző időszakban nemcsak az 
új vezető megválasztása, hanem az 1992-ben 
alakult társulás alapdokumentumainak ak-
tualizálása is megtörtént.

A paksi találkozón a társulás új vezetői és 
a Paksi Atomerőmű Zrt. vezetői vettek részt.

Az ezt követő sajtótájékoztatón Hamvas 
István vezérigazgató azt mondta, fontos a 
TEIT tevékenysége az atomerőmű társadal-

mi elfogadottságának fenntartása szempont-
jából, mert független mérésekkel hitelesítik 
az erőmű biztonságos, környezetkímélő mi-
voltát. Az ellenőrzéseken túl az információk 
továbbításával is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a paksi atomerőmű nyitottsága érvényesül-
jön, hangsúlyozta a vezérigazgató. A TEIT új 
elnöke, Török Ferenc kiemelte, hogy felada-
tuknak tartják a lakosság biztonságérzetének 
fenntartását és annak közvetítését, hogy az 
atomenergia tiszta energia.

- Szeretnénk továbbra is a lakosság szá-
mára minél pontosabb, közérthetőbb tájé-
koztatást adni - tette hozzá, valamint cél-
ként fogalmazta meg a hiteles forrásként 
való megjelenés szükségességét is. - A paksi 
atomerőmű bővítése az ország érdekeit szol-
gálja, az ezzel kapcsolatos kommunikációs 
feladatokban a TEIT-nek is része lesz -, hang-

zott el a tájékoztatón. - Az ezzel kapcsolatos 
feladatoknak folyamatosan eleget teszünk - 
hangsúlyozta Török Ferenc.

A TEIT 1992-ben alakult, a paksi atom-
erőmű 12 km-es körzetében. Paksot is bele-
értve tizenhárom település vesz benne részt. 
A változások közé tartozik az is, hogy a szer-
vezet nevét Társadalmi Ellenőrző Informáci-
ós és Területfejlesztési Társulásra változtat-
ták.

A területfejlesztés, mint tevékenység azért 
jelent meg az önkormányzati szövetség nevé-
ben is, mivel a paksi atomerőmű és a Radio-
aktív Hulladékokat Kezelő Kft. által a telepü-
lések számára nyújtott támogatás nemcsak 
az ellenőrző és tájékoztató feladatokat fedezi, 
hanem a települések fejlesztését is szolgálja.

 MTI, Paks-Press

A Faddi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete Soponyai Mihályné részére 
2012. évben a „Faddi Cigánysá-
gért” kitüntetést adományozta. 

Erzsike a nemzetiségi önkor-
mányzat megalakulása, 2002. óta 
segíti, támogatja a testület munká-
ját. Kirándulásaink, táborozásaink 
szervezésében, lebonyolításában 

tudása legjavát adja, szeretettel, 
kedvességgel, gondoskodó figye-
lemmel bánik az emberekkel. 

A Faddi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
Fodor Ágnes részére 2012. évben 
a „Faddi Cigányságért” kitüntetést 
adományozta. Ági a 2010. évi faddi 
nemzetiségi önkormányzati válasz-
tások óta a cigány hagyományok 

ápolásában, kultúrájának meg-
ismertetésében kiemelkedő tevé-
kenységet végzett. Közreműködé-
sével nagyon nagy sikereket ért el 
a cigánytánc szakkör, létrehozta a 
Faddi Fiúk Hagyományőrző Zene-
kart, gyógypedagógiai asszisztensi 
tanulmányait a gyermekek sza-
badidejének hasznos eltöltésében 
példamutatóan kamatoztatja. Az 

elmúlt 2 évben megtartott prog-
ramjaink szervezésében és végre-
hajtásában teljes odaadással részt 
vett. Büszkék vagyunk Ágira, és 
programjaink sikerére is.

A kitüntetéseket Fodor József elnök 

adta át.

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a 2012. december 22-én (szombaton) 16 óra 30 perc-

kor kezdődő karácsonyi műsorára, melyet a Művelődési Házban tart.

A gyerekeket másnap, 23-án 14 órától a Fadd, Mátyás király utca 40. szám alatti épületben karácsonyi játszóházba várjuk, ahol karácsonyfadíszeket 

készítünk, feldíszítjük együtt a FRNÖ fáját, mindeközben ünnepi ruhába öltöztetjük szívünket a közös beszélgetéssel, zenehallgatás közben.

 Fodor Ágnes elnökhelyettes
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Fadd Nagyközség Önkormányzata évek óta október 23-án, a nemzeti ünnepen Akire büszkék vagyunk plakettet adományoz azoknak, akiket 
a közösségük erre érdemesnek tart. A javaslatokat indoklással együtt a polgármesteri hivatalba kell eljuttatni. 

Ebben az évben a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola tanulói közül 

elismerésben részesült:

Vesztergombi Fanni 8.a osztályos tanuló

Antus Antónia 8.b osztályos tanuló

Szőke Zsófia 7.a osztályos tanuló

Acsádi Virág 7.a osztályos tanuló

Szlanyinka Zita 5.b osztályos tanuló

A civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a község társadalmi, 

közösségi, kulturális és sport életében. Önzetlen tevékenységükért 

illeti őket a köszönet és az elismerés.

Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület - Molnár Jánosné

Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége - Lazányi Józsefné

Tegyünk a Szívünkért Egyesület - Antusné Mácsik Edit 

Faddi Sporthorgász Egyesület - Tóth János

Faddi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Oláh Lajos

Faddi Polgárőr Egyesület - Lantos János

Fadd SE Futball Szakosztálya - Berta Ferenc, Nagy Zsolt, Csányi Olivér 

Fadd SE Karate Szakosztálya - Feidt Roland, Kósa Evelin 

Fadd SE Sárkányhajó Szakosztálya - Nyirati Kinga

A faddi aerobikosok:

Gerendai Mariann aerobic-oktatót sok-sok évi kitartó, odaadó közösségi 

munkájáért jelölték az Akire büszkék vagyunk címre. 

A tolnai Holt-Duna Sárkányhajó Egyesület tagja a faddi Oláh Márton, aki 

kiváló eredményekkel büszkélkedhet, ezért érdemelte ki az elismerést.

Néhányan a kitüntetettek közül:

Acsádi Virág

Molnár Jánosné

Oláh Lajos

Nagy Zsolt Fülöp János polgármesterrel

Programelőzetes

2013. január 7-én (hétfőn) 17 órakor nyílik meg 
a faddi Művelődési Házban

A TERMÉSZET KÉPEKBEN címmel 

a Szekszárdi Fotóklub kiállítása.

A megnyitó után kötetlen beszélgetés az alkotókkal.

Szilveszteri bál
2012. december 31-én (hétfőn) 20 órától 
a faddi Művelődési Házban!

Jöjjön, köszöntsük együtt az új évet!

Mindenkit szeretettel várunk!

Információ: kulturfa@tolna.net,
Tel.: 06-74-447-460, 06-74-546-002, 
 06-70-377-80-91
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A zene gyógyító ereje
Kincskeresés FERGE BÉLA és 
kislánya, LIZA segítségével!

Tornáinkkal a fizikai erőnlé-
tünket, egyéb összejöveteleinkkel 
a lelkünket ápoljuk. Október 29-
én délután 2,5 órában Ferge Béla 
zenetanár és kislánya volt ebben a 
segítségünkre. A Tanár Úr bemu-
tatkozása is szívet melengető volt 
– a jelenlegi munkáját említette, 
ahol értelmükben akadályozott, 
halmozottan sérült gyereke-
ket „tanít” – a könyvéből tudtuk 
meg csupán, hogy kikkel, milyen 
híres zenészekkel dolgozott ed-
dig, akikkel együtt világhírre tett 
szert.

Kaptunk egy kis ízelítőt arról, 
hogy mire képes a ZENE!
„ Óh, miért olyan szeretetlen és 
boldogtalan az Ember, ki úgy kí-
vánja a szeretetet és boldogságot?”
 (Ady Endre)

„Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés.
…Mi az, mi az embert boldoggá 
tehetné?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár 
mint özön,
A telhetetlen elmerül benne,
S nem fogja tudni, hogy van 
szívöröm.”
 (Vörösmarty Mihály)

Azon a hétfő délutánon sok 
mindent kipróbáltunk és sok 
mindent „elfelejtettünk” – elfe-
lejtettük a betegséget, fájdalmat, 
mindennapi kínjainkat –  nevet-
ve ráztuk a csörgőket, doboltunk, 
számunkra ismeretlen hangsze-
reket próbáltunk ki, esőt, szelet, 
vihart varázsolva talán még azt is 
kipróbáltuk, hogy milyen a „szív-
öröm”.

Ferge Béla gyermekké vará-
zsolt minket, és ez, mondhatjuk, 
hogy fájdalomcsillapítás volt - pi-
rulák nélkül, a zene és a résztve-
vők segítségével!

Ez nagyon nagy dolog!
Köszönet érte mindenkinek, 

aki ott volt!

„SZERESSÉTEK EGYMÁST”

János evangelista szavaival kívá-
nunk minden olvasónak Boldog, 

békés, áldott karácsonyt.
Felhívás!
Az idén is készítünk csuhé an-

gyalkákat karácsonyra! Jó hangu-
latú délutánra hívunk mindenkit 
szeretettel – így is teszünk a szí-
vünkért – az időpont miatt figyel-
jék a plakátokat!

Tegyünk a Szívünkért Egyesület

 Dohóczki Istvánné elnök

Ferge Béla, zenetanár 
Diplomáját a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Főiskola jazz 

tanszakán szerezte. Jazz do-

bosként a hazai könnyűzenei 

élet ismert szereplője volt. Egy 

évtizedes aktív zenélés után 

rádöbbent, hogy nem bol-

dog abban, amit csinál. Tíz 

éve felhagyott a könnyűze-

néléssel és csak a tanításnak 

él. Zenetanárként dolgozik 

több oktatási intézményben, 

köztük speciális iskolákban, 

ahol értelmükben akadályo-

zott és halmozottan sérült 

gyerekekkel foglalkozik. E 

mellett a zene értékét keresve 

és azt átadva járja az orszá-

got előadásaival. A tanítás 

során nagy hangsúlyt fektet 

az alkotókészség megélésére, 

felszínre hozására és annak 

fejlesztésére. Feleségével és 

kislányával Budapesten él.

Elköltöztünk!
A nyugdíjasok háza táján változás állt be. A fogadó órákat ezentúl az „Idő-

sek Otthonában”, Mátyás király utca 11. szám alatt tartjuk.

Az időpont is változott. Így minden hónap szerdáján 9-től 11 óráig várjuk 

kedves tagjainkat az otthon egyik termében.

Jelentkezni lehet még a november 30-án, pénteken, 8 órakor induló buszra, 

a keceli virágkiállításra.

December 19-én (szerdán) 15 órakor tartjuk a karácsonyi ünnepet.

Minden tagunkat szeretettel várjuk a műv.ház nagytermében.

Ezután kis szünetet tartunk. A téli hónapokban veszélyes a közlekedés, 

amire idős korban még jobban oda kell figyelni, így legközelebb majd feb-

ruár közepén találkozunk.

Minden nyugdíjasnak kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 

új esztendőt.

 Schiffler Györgyné elnök

A kézimunka szakkör tagjai hétfőnként 

találkoznak a művelődési házban. Szere-

tettel várjuk 14-től 16 óráig mindazokat a 

fiatalokat és idősebbeket, akik szeretnének egy 

kicsit kikapcsolódni, új dolgokat tanulni, legyen az öltés-

technika, kötés- vagy horgolásminta, süte-

mény- vagy ételrecept! Közelednek az ün-

nepek, ötleteinket, jó tapasztalatainkat 

osszuk meg egymással!

 Puskás Jánosné szakkörvezető
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Dumbó Családi Napközi 
Aktualitások

Kedves Szülők és Gyerekek!

December 1-jén és 15-én 

(szombaton) munkanap lesz, 

ezért a napközi is nyitva tart. 

1-jén télapóra készülünk, ingye-

nes kézműves délelőttre várjuk a 

gyerekeket 9-től 12 óráig. 15-én 

karácsonyra készítünk ajándéko-

kat szintén 9-től 12 óráig.

Szeretettel várunk mindenkit!

Jelezzétek részvételeteket a kel-

lékek miatt: 06-30/552-0906, 

06-70/776-7552 vagy facebookon.

Kívánok mindenkinek szere-

tetteljes békés ünnepeket!

 Szuprics Lászlóné

Egyesületünk örömmel fogadta a 

felkérést a helyi Idősek napi ren-

dezvényre. Kórusunk vidám dal-

csokorral, táncosaink pedig széki 

tánccal, kalocsai tánccal, és sárközi 

tánccal örvendeztették meg az 

időseket.

Tánccsoportunk heti két próbát 

tartott az Erzsébet-Katalin bálra 

való alapos felkészülés érdekében. 

Bízunk benne, hogy a kitartó mun-

ka sikert aratott.

Kórusunk is hetente kétszer 

gyakorol az adventi műsorra.

Ebben az évben is a gyermek 

tánccsoporttal közösen szervez-

zük a műsort. Kevesebb verssel, 

prózával, inkább sok szép kórus-

művel, szólóénekkel, dallal, ze-

nével, hangszeres szólistákkal, 

tánccal és betlehemi játékkal sze-

retnénk a műsort még tartalma-

sabbá, bensőségesebbé tenni.

A karácsonyi éjféli misére is sok 

szép karácsonyi dallal készülünk.

 Ádám Imréné

Közös kirándulás a 
dunaszentgyörgyi KDNP 

szervezettel
Örömmel közlöm a Kedves Faddi Olvasókkal, hogy 2012. júniu-

sában itt helyben is megalakult a KDNP (Kereszténydemokrata 

Néppárt) szervezete. Jelenlegi taglétszámunk 10 fő és 5 fő pár-

toló tag.

November 17-én egy közös kirándulás keretében Budapesten 

voltunk, ahol az Országházat látogattuk meg. Vejkey Imre Tolna 

megyei képviselő úr kalauzolt bennünket a szebbnél szebb ter-

mekben. Megcsodáltuk a freskókat, festményeket, szobrokat, 

melyek arany pompában tündököltek. 

Még a parlamenti ülésterembe is betekinthettünk. Nagy él-

mény volt mindazok számára is, akik már látták az Országházat, 

de még nagyobb annak, aki most először juthatott el ide. Más 

látni a tv-ben és más a valóságban. Az utat a dunaszentgyörgyi 

szervezet elnöke, Samay László úr szervezte. Köszönjük az elnök 

úrnak és édesanyjának, Erzsikének a sok fáradsággal járó szerve-

ző munkát, mellyel hozzásegített bennünket egy ilyen maradan-

dó, csodálatos élményhez

 Varjú István, a faddi szervezet elnöke

2012. január 3-án 

(csütörtökön) 

12.00 órától 16.30 óráig 

Faddon, a Művelődési Házban!

Közeledik az év vége a Boróka Ének 
és Néptánc Egyesületnél

VÉRADÁS!
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Szerezz szakmát és műveltséget  
egy helyen, a Bezerédj-ben!

Mit kínálunk?

A KERI-ként ismert Bezerédj 
István Szakképző Iskolai Tagin-
tézmény fennállása óta gazdasá-
gi képzést folytat. A mindenkor 
érvényes kereskedelmi és köz-
gazdasági ismereteket nyújtó ok-
tatási, képzési kínálat a munka-
erő-piac igényeinek megfelelően, 
folyamatosan változik, megújul. 

A 8. osztályt sikeresen be-
fejezőknek a 2013-2014-es tan-
évben a következő ágazatokat 
tervezzük indítani:

Szakközépiskola:

kereskedelem
közgazdaság
turisztika
Szakiskola:
kereskedelem

Szakközépiskola – Új típusú, 
4+1 éves képzés

A 9-12. évfolyamon az álta-
lános iskolában már tanult tan-
tárgyak mellett szakmai elméleti 
és gyakorlati oktatás is folyik az 
ágazati szakképzési kerettanterv 
szerint.

A 12. évfolyam elvégzése után ta-
nulóink érettségi vizsgát tesznek 
a kötelező közismereti és a szak-
középiskolai ágazat 
szerinti szak-
mai tantár-
g y a k b ó l . 
Ez az 
érettségi 
az ága-
z a t n a k 
m e g f e -
lelő mun-
k a k ö r ö k 
b etöltésére 
ad képesítést. 

Az érettségit kö-
vető 1 évben az ágazati szak-
mai érettségivel rendelkezők az 
Országos Képzési Jegyzékben 
(OKJ) szereplő szakképesítést 
szerezhetnek, például kereske-
dő, logisztikai ügyintéző, vám-, 
jövedéki-, és termékdíj ügyin-
téző, turisztikai szervező, érté-
kesítő.

Szakiskola – Új típusú, 3 éves 
képzés

Azokat a tanulókat várjuk a 
szakiskolába, akik szeretnének 

3 év alatt eladó szakmát szerezni 
és a kereskedelemben elhelyez-
kedni. A diákok a 9. évfolyamon 

iskolai keretek között 
alapozzák meg 

a szakmai el-
méleti és 

gyakorlati 
i s m e r e -
teiket és 
a szük-
s é g e s 

kompeten-
ciákat. A 10. 

é v f o l y a mt ó l 
kezdődően kéthe-

tente 4 napon az isko-
lában szakmai elméleti képzésen 
vesznek részt a tanulók. A gya-
korlati képzés során 1 nap a cso-
portos gyakorlati foglalkozás, 
amikor a szakoktatók irányításá-
val sajátítják el a leendő eladók a 
tudnivalókat és az 5 napos bolti 
gyakorlaton – tanulószerződés 
alapján – pedig a munka világát 
ismerik meg. A 9. és 10. osztály 
befejezése után nyári gyakorla-
tot is teljesítenek a tanulók.

Felvételi vizsgát egyik iskola-
típusban sem tartunk. A felvé-
tel az általános iskolából hozott 
eredmények alapján történik. 
A 7. év végi és 8. félévi jegyeket 
vesszük figyelembe. A tanulmá-
nyok megkezdésének feltétele 
valamennyi képzésben az egész-
ségügyi alkalmasság igazolása.

Elérhetőségeink

Tolna Megyei Szent László 
Szakképző Iskola és Kollégium 
(TISZK)
Bezerédj István Szakképző Isko-
lai Tagintézmény
7100 Szekszárd, Szent László u. 
8–12.
Tel., Fax: 74/316-463
E-mail: bezeredj@szltiszk.hu
Honlap: 
www.bezeredj.szltiszk.hu

Rendőr-szakképzés
Megjelent a 2013/2014. tanévben induló 

rendőr szakképzésre vonatkozói rendésze-

ti szakközépiskolai jelentkezési egységcso-

mag.

A jelentkezés határideje: 2013. február 15.

A jelentkezés feltételei között szerepel többek 

között:

•	magyar állampolgár vagy bevándorlási en-

gedéllyel rendelkező olyan személy, aki a 

magyar állampolgárságot legkésőbb a bei-

ratkozásig megszerzi,

•	 a jelentkezés évében 18. életévét betölti, de 

35 évesnél nem idősebb, 

•	 cselekvőképes (cselekvőképes az a beszámí-

tási képességgel rendelkező nagykorú, aki 

nem áll gondnokság alatt és döntéséért jogi 

felelősséggel tartozik),

•	 állandó bejelentett belföldi lakóhellyel ren-

delkezik,

•	 büntetlen előéletű, és életvitele kifogástalan 

(a Rendőrség a szolgálati törvény alapján 

csak olyan személyeket fogadhat, akiknek 

magatartása, életvitele a hivatásos állomá-

nyúakkal szembeni társadalmi elvárásoknak 

megfelel. A közeli hozzátartozók és a jelent-

kezővel közös háztartásban élők életvitelét 

abból a szempontból vizsgálják, hogy a szol-

gálat törvényes és befolyástól mentes ellátá-

sát veszélyezteti-e),

•	 közép- vagy emeltszintű érettségivel rendel-

kezik (vagy a képzés kezdetéig eredményes 

érettségi vizsgát tesz),

•	 vállalja a hivatásos szolgálatra való alkal-

masságának megállapításához szükséges 

vizsgálaton történő részvételt,

•	 elfogadja egyes alkotmányos jogainak a 

fegyveres szervek hivatásos állományú tag-

jainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 

XLIII. törvény szerinti korlátozását, ameny-

nyiben tanulmányai sikeres befejezése után 

hivatásos állományba kerül,

•	 hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, 

továbbá lakóhelyi és családi körülményei-

nek, illetve korábbi büntetéseire vonatkozó 

adatainak előzetes vizsgálatához,

•	 vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzés-

sel járó - szerződésben foglalt - követelmé-

nyek, kötelességek teljesítését,

•	 vállalja, hogy felvétele esetén a jelentkezés 

helyétől eltérő, másik rendészeti szakközép-

iskolába átirányítható,

•	 befizeti a jelentkezési adminisztrációs költ-

séget (jelen felvételi eljárás időszakában  

5 000 Ft-ot)

Részletes információ: 

Pulcz István r.fhdgy., tel: 74/501-100/3255

Egyéb információ: 

Orsós Zoltán r.őrgy., tel: 74/501-100/3119

PÁ LYAVÁ L A S Z TÁ S
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OK TATÁ S

“Nálunk is támad Halloween”
Családi  projekt délután a 3. a 

osztályban

Magyarországon a Halottak és 
a Mindenszentek napja törté-
netileg nem mókás ünnep, ám 
a globalizáció következtében 
a Halloween már hazánkban is 
kezd meghonosodni.

Az ünnep a tél közeledtét és 
az elmúlást szimbolizálja. A le-
genda szerint ezen az éjszakán 
a Föld benépesül szellemekkel 
és kísértetekkel. Ez az a nap, 
amikor bármiféle boszorkányos 
vagy félelmetes dolog megtör-
ténhet. Ezen a babonákkal teli 
napon divattá vált összejöve-
teleket rendezni. Mi is szervez-

tünk a 3. a osztály tanulóival és 
szüleikkel egy Halloween-partit, 
amelyet lázas készülődés elő-
zött meg. Kötelező volt a be-
öltözés valamilyen jelmezbe, a 
lányok körében kedvelt volt a  
boszorkány jelmez, a fiúk szel-
lem és vámpír  jelmezt öltöttek. 
A meghívottakat félelmetes de-
koráció és hátborzongató zene 
fogadta.  Így a játékos, vidám, 
vicces hangulat garantált volt.

A délutánunkat színesítette a 
családi töklámpás faragó prog-
ram. Ahányan voltunk annyiféle 
formájú lyukakat vágtunk a tö-
kökbe, így nem lett két egyfor-
ma lámpás.

A tervezés a 
gyerekek fel-
adata volt, a 
felnőttek vé-
gezték a fa-
ragási mun-
k á l a t o k a t . 
Mindegyikbe 
végül mé-
cseseket he-
lyeztünk el, 
óvatosan meg-

gyújtottuk őket és kivittük a 
remekműveket a feldíszített fo-
lyosóra. Mire mindenki végzett, 
már alkonyodott, remekül mu-
tattak a derengő tökök az iskola 
előterében. 

Akiknek volt kedvük hozzá, 
halloweenes lufikat is rajzol-
hattak, valamint boszorkány-
lépcsőket hajtogathattak krepp 
papírból. Az elkészült alkotások 
az osztályunkat díszítik. A par-
ti jó hangulatához hozzájárult 
a szülők által sütött sok-sok fi-
nomság. Sötétedéskor mind-
annyian kivonultunk az utcára 

egy-egy fáklyával a kezünkben 
és tettünk egy sétát a faluban. 
A körülbelül ötven főből álló 
menet biztonságos vonulását a 
helyi polgárőrség és rendőrség 
vigyázta.

 Reméljük, hogy mások is 
kedvet kapnak a mókához, és 
jövőre többen is szerveznek tö-
kös bulit, hiszen partit adni, ké-
szülni rá, sütögetni, bármilyen 
apropóból barátokat meghívni, 
tényleg remek dolog.

 Nagyné Fodor Irén és Szabóné 

Dömény Krisztina tanítók

Karácsonyi vásár a 
művelődési házban
A faddi iskola tanulói és pedagógusai 

szeretettel hívják és várják a község la-

kosságát az idei évben először megren-

dezésre kerülő Karácsonyi Vásárunkra, 

melyet december 14-én 14-től 18 óráig 

(alsó tagozat) és december 21-én 13-tól 

18 óráig (felső tagozat) tartunk a Műve-

lődési Ház aulájában. A gyerekek által 

készített és árusított portékák bevéte-

lét tanulóinkra fordítjuk.

Egészségnevelési délután
November 15-én egészségnevelési délutánt tartottunk az iskolai Vöröskereszt 

szervezésében. Az egészséges életmódra nevelés a testnevelés órákon kívül 

egyéb mozgásos és sport programokon valósul meg. Fontosnak tartjuk, hogy a 

gyerekek ne csak a saját osztálytársaikkal, hanem iskolatársaikkal együtt verse-

nyezzenek. Vegyes korosztályú csapatokat alakítottunk. (Elsőtől ötödik osztá-

lyig.)

Ezt játékos formában tehették ezen a délutánon. A többiek szurkolhattak nekik.

Zenés bemelegítés után, különböző váltóversenyek következtek. Labdás váltó szla-

lom futással, labdavezetés ütő segítségével, majd karikában futás párosával. A délután 

legviccesebb feladata (a réteges öltözködés jegyében) öltöző váltó volt. A résztvevők 

és a szurkolók jól szórakoztak azon, hogy a versenyzőknek túlméretezett nadrágban és 

felsőben kellett futni. Az egészséges táplálkozásra répaevő versennyel hívtuk fel a fi-

gyelmet. Az utolsó feladatban igazán jó együttműködésre volt szükség. Párosával össze 

volt kötve a lábuk a gyerekeknek. Az ellenfél lufiját kellett kilyukasztani. Ezen a jól sike-

rült délutánon nem csak a gyerekek, hanem a pedagógusok is jól érezték magukat. Úgy 

gondoljuk, érdemes akár minden hónapban megismételni.

Köszönöm kollégáimnak a vetélkedő lebonyolításában nyújtott segítségét! OM
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Z Ö L DROVAT

Lányok, asszonyok, anyukák, tessék befőzni!
Bár e rovat zöldrovat, de a befőzés nem jöhet-
ne létre zöldség és gyümölcs nélkül, ezért ki-
csit rendhagyó a mostani írásom. Biztatni sze-
retném nőtársaimat, hogy tessék megtanulni, 
merni kipróbálni a befőzés tudományát. Még 
él a tudást ismerő generáció is.

Csajok, hát nézzétek már meg, mi és mek-
kora kiszerelésben mennyibe kerül?

Mit esztek, mit esznek a gyerekeitek? 
Gyerekkoromban puffogtam, durrogtam, 

mert anyukám, mint egy csőrmester befogott, 
odaállított, követelt. Mosni, pucolni, keverni 
kellett. Olyan volt a spájzunk, mintha tízen 
lettünk volna testvérek. Anyu zárta is a spáj-
zot, mert mi az öcsémmel és a városból itt 
nyaraló Eigner testvérekkel ettünk minden 
mozdíthatót, míg anyám dolgozni volt.

10-15 tő paradicsomból megvan a téli 
szükséglet. Maga a paradicsom befőzés pe-
dig pillanatok alatt megvan. Leszedem, mo-
som, kivágom a rosszat, darabolom vagy 
ledarálom húsdarálón. Megrottyantom, pasz-
szírozom, 10-15 percig megint főzöm, tisz-
ta üvegekbe teszem, majd száraz duntszba 
teszem (plédek közé). Egy szombat, de télre 
elég. Natúr, tartósítószertől mentes és isteni. 
Lehet édesen és fűszeresen is.

Minden befőzés alapja, hogy az üvegek 
tiszták legyenek. Ha csavaros, akkor csak lap-
kát vegyünk újat, vagy mielőtt rácsavarjuk, 
tegyünk rá celofánt. Ne ezt a zacskó jellegűt, 
hanem az eredeti celofánt.

Lekvárok. Epret lehet venni Faddon, al-
mát is. Sok helyen van barack és körte is. Csak 
akarás kérdése. Szilva is van, a birsalmáról 
nem is beszélve. Már mondhatom, hogy las-
san 15 éves rendszerességgel befőzők min-
dent, ami ehető. Kísérletezni is szoktam.

Én nagyívben elkerülök mindenféle csoda 
befőzési keveréket. Örület az a hókuszpókusz, 
amit körítenek köré! DRÁGA és felesleges. A 
baracklekvárt, szilvát, vegyes lekvárokat, eper, 

ribizli, alma, stb. lekvárokat tovább kell főz-
ni, mint a sütőben elkészíthetőeket, a csoda-
keverékekkel dúsítottakat. Én anyámtól és a 
nagyanyám kézzel írott szakácskönyvéből az 
alábbiakat tanultam.

Sárgabaracklekvár: Az érett, lehetőleg 
nem rohadt gyümölcsöt mosd meg, magozd 
ki. Bográcsba vagy fazékba tedd bele, majd 
tedd a tűzre. Miután felforrt, szedd le a hab-
ját. 10 perces munka. Majd add hozzá a kívánt 
mennyiségű cukrot és főzd folyamatos kever-
getés mellett addig, amíg nem esik le egy fel-
fordított kistányérról a lekvár. Ennyi az egész.

A cukor, ízlés szerinti mennyiség, de kilón-
ként azért minimum 25 dkg legyen. A tartósí-
tás nem a csodakeverékből, egyéb anyagoktól 
megy végbe, hanem a tovább tartó főzéstől, 
a víz elpárologtatásától. A gyümölcs cukrai 
+ a hozzáadott cukor ízesít, és elállóvá teszi 
az éretten szedett gyümölcsalapot. Az üvegek 
patyolat tiszták legyenek és csavarosak, mert 
miután betöltöttük a lekvárt, fejtetőre kell 
fordítani 5-10 percre. Ezzel a hő hatására csí-
rátlanítjuk a lapkákat. Ezután száraz duntsz 
néhány napra, és mehet a stelázsira. Még csi-
csóka lekvárt is lehet készíteni. Aki tapaszta-
latlan, az ne aggódjon! Mi is voltunk azok, de 
kisebb adagok befőzésével kell kezdeni, hogy 
ráérezzünk az ízére. Aztán annyi öröme lesz 
az ember lányának belőle, hogy egy életre 
megmarad a kedve a befőzéshez.

Savanyítás. Annyi csoda ecetes keverék 
van, hogy jobbnál jobbakat lehet készíteni. Az 
idén sok fokhagymát termeltem és savanyí-
tottam is. Isteni. Lehet vegyesen üvegbe tenni, 
hagymával, répával, paradicsommal, csípős 
paprikával, apró cukkinivel, uborkával.

Sima kapros, koriandermagos, ecetes fel-
öntő leveket készítettem 20%-os ecetet hasz-
nálva + kevés cukor vagy igazi méz, hogy ne 
legyen olyan vad. Mindent lehet, szinte min-
dent lehet savanyítani. A túlérett, főleg piros 

színű alapanyagot kerülni kell, mert megforr-
hat tőle a savanyú és olyan plutty lesz az üveg-
ben, nem ropogós!

Aki nem tud savanyúság recepteket, pon-
tos adagokat az interneten rengeteg jót talál.

A kompótok készítése talán a legegysze-
rűbb mindközül: szegfűszeg + fahéj + citrom-
sav + cukor + vízből szirupot forralunk. Ha 
felforr a szirup, kis adagokba beletesszük a 
megtisztított darabolt gyümölcsöt.

Amikor elkezd gyöngyözni a lé - nem forr-
ni, gyöngyözni - akkor kanállal az üvegekbe 
tesszük a gyümölcsöt, rámerünk a szirupból, 
lezárjuk lapkával és mehet a száraz duntszba.

A kompótok királynője a BIRSALMA 
kompót. 

Szörpök: Lehet meggy, eper, ribizli ször-
pöket is házilag készíteni. Nagyságrendekkel 
olcsóbb és nem cukormázat isznak a gyere-
kek, vendégek.

Én a gyümölcsöket húsdarálón ledarálom. 
Felteszem a tűzre, forráskor leszedem a habot, 
amit szódával már lehet inni. Majd tovább fő-
zöm 40-50 percig. Igen, ettől tartóssá válik, 
elfő a gyümölcs húsa, csak kicsi marad, ettől 
lesz rostos szörp. Csavaros literes üvegekbe te-
szem, majd száraz duntszba.

Ezek az alapok. Majd legközelebb néhány 
különlegességet is megosztok az olvasóval.

Jó munkát jövőre!

Megragadnám a lehetőséget, és kérem, 
akinek van felesleges régi típusú vagy újfajta 
befőttesüvege (0.5- 0.75-1-2-3-4-5-10-20 lite-
res) és már nem kell neki, ne dobja ki a sze-
lektív gyűjtőbe, ne tördelje össze. Szívesen el-
fogadom, el is megyek érte, ha kell, lecipelem 
a padlásról.

Hívhat a 06-30/957-3216-os számon.

Benis Brigitta

Kiállítás
A Paksi Atomerőmű művészi szemmel című 
kiállítást tekinthették meg a látogatók a faddi 
Művelődési Házban 2012. október 23-tól no-
vember 16-ig. A kiállítást október 23-án Venczel 
László, az AlternArt Művészeti Egyesület elnöke 
nyitotta meg.

A paksi székhelyű AlternArt Művészeti Egye-
sület az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel együtt-
működésben Magyarország egyetlen atomerő-
műve művészi szemmel címmel nyílt pályázatot 
hirdetett. A pályázat célja az volt, hogy Magyar-

ország egyetlen atomerőművét művészi, alkotói 
szemmel láttassa, ezzel megmutatva az ipari 
létesítmény emberközelségét, továbbá megerő-
sítve az erőmű és a környezetében élők kapcso-
latát.

Készült festmény, grafika, szénrajz, installá-
ció, intarzia, tűzzománc és kerámia is. Ez utób-
bival Ódryné Horváth Krisztina nevezett a pályá-
zatra. A pályaművek vándorkiállításra indulnak, 
a következő alkalommal Szálkán nézhetik meg 
az érdeklődők az alkotásokat Fülöpné Z. M.
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K ö z é R D e K Ű ?  K ö z é R D e K Ű !

Nehéz idők járnak… – adventi csodavárás
2012. Modern imádság és csodavárás sok-sok ember életében

Aki hasonlóságot vél felismerni saját csoda-
várásai és írásomban szereplők között, az a 
véletlen műve lehet, vagy az egyre többünket 
sújtó nehézségek okozta ábrándoké, hasonló 
élethelyzeteké.

Kedves, Drága Jézuskám!

Elmondom Neked, hogy önző módon, egy-
szer az életben milyen csodát szeretnék.

Én szeretnék 5 millió forintot nyerni. 
Nem akarom mindet magamnak. Ebből a 
pénzből kifizetném a húgomnak a 600 ezer 
forintot, amit adott a svájci hitelre, sárga-
csekkre. Kifizetném jótevőim 500 ezer fo-
rintját, amit a megélhetésemre költhettem. A 
könyvelőmnek is megadhatnám az egészéves 
tartozásomat az elvégzett munkájáért. Fizet-
hetnék a behajtónak sok százezer forintot, és 
nem kellene kijönnie, foglalni, elvinni a 18 
éves autót.

Kapna a Bandi is, a szerelő, mert 4 hónap-
ja, hogy megjavította a gázsütőmet, hitelbe.

Drága Jézuskám! A szerencsém, nyere-
ményem nem csak az enyém lenne.

Titokban hozatnék a szomszédnak 20 q 
fát, leöntetném a háza elé, meleg legyen nála 
is, hogy mire december 24-én este jössz/
megszületsz, ne fagyoskodjanak.

Elrejthetnék a másik ismerősöm kilincsé-
re néhány apróságot, amiből kerül az aszta-
lukra, mert nehezen boldogulnak a pénzte-
lenség miatt, pedig Ők dolgoznak, csak hát 
a svájciak pénze, havi 40 ezerrel többe kerül 
megint. Tudom, még mindig maradt a pénz-

ből. Tudod, tervezhetnék újra! Ez a maradék 
pénz már nem sok, sőt lehet, hogy kevés, 
mert körbe új csatorna kellene, ázik a ház-
hátulja. A gyerekeknek tavalyi, széttaposott a 
csizmájuk. Kéne venni egy hízót is, mert így 
az egész éves húsfogyasztásunk is meglenne. 
Aztán a bojlert lecserélhetném, mert vízkö-
ves és huszonöt éves, már nem lehet cserélni 
az alkatrészeit.

Csak fogyaszt és fogyaszt, egy vagyon, 
hiába éjszakai áramot fizetünk rá.

Még mindig maradna pénzem, maradna 
annyi, ami átsegítene ezen a rossz időszakon.

Adna anyagi biztonságot, talán egy pici 
időre adna. Segítene megoldani a jelenlegi 
helyzetemet, amibe sodoródtunk, sodortuk 
magunkat, amibe sodort ez az élet.

Drága Jézuskám! Vannak jó és segítőkész 
emberek, akiknek van szívük és fülük a ne-
hézségek meghallására, akaratuk a megoldá-
sokra, teszik, amit a szívük diktál. Vannak, 
és Neked köszönhetően még lesznek is. De 
ők sem Krőzusok!

Itt Nálunk nem lehet csak jóindulatból, az 
irántad érzett szeretetből, hitből fűtésszám-
lát fizetni, a nettó 80-100 ezerből, esetleg 
még kevesebből tengődni. Nem lehet a nem 
pénzt mosó kényszervállalkozásokat fenn-
tartani. De lassan már nem lehet gyerekeket 
nevelni, főzni, mosni, tisztességesen élni eb-
ben a vidéki, munkahelynélküli pénztelen-
ségben.

Pénz, munka kell hozzá, sok pénz, sok 
munka. Hát, ezért szeretnék 5 millió forintot 

nyerni, és ne haragudj, hogy ezt elmondtam 
Neked.

Azt is elárulom neked, hogy a Margit néni 
azt mondta a boltban, hogy drága lányom, 
NE csüggedj! Jó az ISTEN! Közel a változás.

Isten látja a szomorúságodat, és azt 
mondja Neked: vége a nehéz időknek.

Előbb vizsgáld meg szíved szavát és tettei-
det, akaratod, alázatod és kitartásod!

Higgy bennem, magadban, az emberek-
ben. Ne csodákat várj, hanem megoldásokat 
keress!

Hát akkor, Drága Jézuskám, én könnyek-
kel a szememben a nyeremény nélkül, mon-
dom neked, köszönöm jól vagyok, és ezt te-
szem, ezt fogom tenni!

A csoda elmarad Kedves Olvasó. A csoda 
más formában van jelen. Az embertársaink 
jóindulatában, emberként történő viselkedé-
sében és segíteni akarásában. Ha segítünk, 
bennünket is segítenek. Ha nem hagyjuk 
magára a nehézségekkel küszködőt, az már 
csoda.

A csoda az, hogy ezt nem tudják belőlünk 
kiölni, vagy nem hagyjuk kiölni magunkból.

Kedves Olvasó! Fogunkat csikorgatva, de 
ki kell tartanunk, még sokáig ki kell tarta-
nunk!

Remény. Hit. Szeretet. Ne hagyjuk Ma-
gunkat, a másikat elsüllyedni, elbukni!

Utóirat: Én bevallom, mindezek ellenére, 
csak egyszer az életben, szeretnék nyerni 5 
millió forintot. Vajon miért?

 Benis Brigitta

Családsegítő Központ 
Kérjük, hogy amennyiben használaton kívüli, de 

még működőképes mosógépe, tűzhelye, kályhája 

vagy egyéb háztartási eszköze, bútora, ruhája il-

letve gyermekének megunt játéka van, és azt szí-

vesen felajánlaná rászoruló embereknek, jelezze 

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 szerény 
anyagi körülményei miatt nem tudja megvásárolni, jelezze a 
Családsegítő Központban.

Köszönjük a lakosság részéről  
eddig tett felajánlásokat.

Köszönet a segítségért
Szeretnénk megköszönni a Faddi Sportegyesületnek és a faddi embereknek, hogy támogatá-

sukkal hozzájárulnak fiunk gyógyulásához. Petrás család

Karácsonyi ünnepségek a faddi Művelődési Házban:

Dec. 14-én (pénteken) 17 órakor Tegyünk a Szívünkért Egyesület

Dec. 16-án (vasárnap) 16 órakor Borókások adventi műsora

Dec. 19. (szerda) 16 órakor Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége

Dec. 20. (csütörtök) 16 órakor Gyermekotthon karácsonya

Dec. 21. (péntek) 12 órakor Iskolások karácsonyi ünnepsége

Dec. 21. (péntek) 18 órakor Karatés karácsony

Dec. 22. (szombat) 16.30-kor Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat karácsonya
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Karate Shobu  
Magyar Bajnokság eredményei

Az őszi idényben a versenynaptár össze-

állítása nem kedvezett az utazások szem-

pontjából egyesületeinknek. Minden egyes 

verseny legalább 250 km-es távolságot kö-

vetelt meg versenyzőinktől, természetesen 

a korai indulásról és éjféli hazaérkezésről 

még nem is szóltunk.

Az előző versenyünk óta – táplánszentke-
reszti Atarashi Kupa – az edzésintenzitást fo-
kozva vártuk az újabb megmérettetéseket.

III. Danók Péter 
Emlékverseny

Az október elején meg-
rendezett Danók Péter 
Emlékverseny, melynek 
helyszíne Salgótarján 
volt, kitűnő megméret-
tetést biztosított ver-
senyzőinknek a Magyar 
Bajnokság előtti össze-
csapásokra. Sportolóink 
remek formában verse-

nyeztek, formagyakorlatban és küzdelemben 
is egyaránt megállták helyüket.

Magyar Bajnokság,  
Eger

Következő versenyünk a 2012. évi Magyar 
Bajnokság volt, melynek Eger városa adott 
otthont. 

A kicsi csarnokban elhúzódó díjátadások 
és megnyitó rányomta a bélyegét a verseny-
kezdésre, de a tempós bírói munka és fenn-
akadás nélküli szervezés valamelyest kár-

pótolta az elvesztegetett 
perceket.

300 versenyző, 560 
nevezését 4 küzdőtéren 
este fél 9-re lebonyolítot-
ták a szervezők, így „idő-
ben” indulhatott haza 
csapatunk.

Mindenképp emlí-
tésre méltó Feidt Roland 
neve, aki csapatainkból 

egyedüli Magyar Bajnokként tért haza, stabil 
és kiegyensúlyozott teljesítményt mutatott az 
idei évben.

Ő és csapattársa, Bányai Kitti vehették át az 
„Akire büszkék vagyunk” elismerést a faddi 
önkormányzatnak az október 23-i megemlé-
kezést követő díjátadó ünnepségén.

Kadet-junior és felnőtt versenyzőinknek 
még egy esemény van hátra: a 2012. évi ESKA 
Európa Bajnokság, melynek ezúttal a szerbiai 
Belgrád ad otthont december 2. hétvégéjén.

 Bali Ervin

Faddi kalandom Gizivel
Néhány héttel ezelőtt Faddon jártam Gi-

zivel, és igen kalandosra sikerült a láto-

gatásunk. Félreértés ne essék, Gizi nem a 

barátnőm, nem a nagynéném, hanem az 

én kis öreg autóm, aki a rendszáma be-

tűi után kapta kedves nevét. 

Látogatásom kissé hosszabbra si-

került, mint hittem volna. Dolgunk vé-

geztével munkatársammal az autóhoz 

igyekeztünk, hogy elinduljuk hazafelé 

Tolnára. A slusszkulcs elfordításakor 

azonban csak annyit hallottam: katt. 

Rosszat sejtettem, már tudtam is, hová 

kell tekintenem. Fejemet lassan abba az 

irányba fordítottam, és igen. Megint raj-

ta hagytam a világítást. 

Kiszálltunk az autóból. Két fiatal nő, 

minimál műszaki ismerettel a szomszéd 

településen, ebből mi lesz? Mire otthon 

mindent megszerveznek és ideérnek, 

sötét lesz. Úgy döntöttünk, megszólítjuk 

az utcán járókat. Legnagyobb örömünk-

re, első szóra azonnal segítségünkre 

siettek az emberek. Fiatal, idős, mindegy 

volt, tolták-húzták az én Gizikémet, hogy 

felcsattanjon benne az élet szikrája. Te-

lefonos segítség, újabb legények, bikázó 

kábel, újabb betolási kísérlet – nem in-

dul. Tanakodás, újabb ötletek, telefon és 

megint bikázó kábel. És hopplá! – Gizi is-

mét berregett, búgott-dorombolt a sok 

kedves ember gondos keze nyomán. 

Kedves Faddiak! Köszönöm!

Az önzetlenséget, az összefogást, 

azt, hogy aki bajban van, az számíthat 

segítségre még az utcán is! Legyenek 

büszkék Magukra és maradjanak ilye-

nek! Külön kiemelném Klopcsik Richárd 

és Villó József példamutató segítő-

készségét. Ők ketten az első pillanattól 

szívükön viselték, hogy szorult helyze-

tünkből kikerüljünk. Korábban sosem 

találkoztam velük, mégis magukénak 

tekintették a probléma megoldását, és 

mindaddig nem tágítottak, amíg meg 

nem bizonyosodtak, hogy hazajutunk. 

Köszönet Pánczél Tibornak is, akinek a 

közreműködésével megérkezett a végső 

megoldás.

Mindannyian nagy emberségről tet-

tek tanúbizonyságot.

 Herczig Viktória

  kata kumite

Bányai Kitti 4., 4.

Berta Dániel 1. cs

Bogárdi Barbara 1.

Bogárdi Mónika 1., 3.

Feidt Roland 2.

Kiszli Viktor 3.

Kósa Evelin 2., 3.

Schubert Dániel 3.

A III. Danók Péter Emlékverseny eredményei

  kata kumite

Berta Dániel 3.

Bogárdi Barbara 2.

Bogárdi Mónika 2., 3.

Feidt Roland 1.

Kiszli Viktor 3.

Kósa Evelin 3.

Schubert Dániel 3.

A Magyar Bajnokság eredményei

Képek az egészségnevelési 
délutánról

S P O RT
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Vállalkozása kötelező kockázatértékelését elkészítem!
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Női-Férfi Fodrászat

Várom régi és új vendégeimet  
a Béke u. 66. szám alatti fodrászatomba.

Korrekt árak!

Szükség esetén házhoz is megyek!

Bejelentkezés:

Horváth Éva  06-70-211-64-15

„M” Ciklámen 
Virág – Ajándék
Fadd, Mátyás király u. 27.

Kínálatunkból:
•	 Vágott,	cserepes	virágok
•	 Beültetések
•	 Temetésre	koszorúk,	

sírcsokrok,	egyedi	készítésű	
búcsúztató	díszek

Karácsonyra:
•	 Gyertyák,	gyertyatartók	

kedvező	áron
•	 Karácsonyi	díszek,	illatszerek
•	 Adventi	koszorúk,	ajándékok
•	 Terítők
•	 Játékok

Adventi	asztali	díszek	
igény	szerint	(élő-száraz	
virágokból)	kedvező	áron!

Szeretettel várom kedves 

vásárlóimat a hét minden napján:

H-P 8-12 14-17
Szo 8-12
V 8-10

A karácsony varázslat 
És csendes minden éj, 
S látjuk mind, az ünnep 
Szentsége mennyit ér.

Békés ünnepeket kívánok  

mindenkinek!

Márhofferné Joli

Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
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