Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2013. március

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
2013. március 14-én (csütörtökön) 18 órakor Faddon a művelődési házban!
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-i megemlékezésre.
Ünnepi beszédet mond: TÓTH FERENC kormánymegbízott, országgyűlési képviselő.
Közreműködnek a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola tanulói.
A megemlékezés után:
GYŐRFFY JÓZSEF paksi alkotó kiállítását megnyitja
FÜLÖP JÁNOS polgármester
Mindenkit szeretettel várunk!

Faddon is lengeti a szél a székely zászlót...

Húsvéti játszó a Művelődési Házban március 28-án (csütörtökön)
10 órától 12 óráig a Családsegítő Központ munkatársaival!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Tartalmas második félév a „Kismanók” háza táján
Gyökeres változást hozott az új év az óvoda
életében. Január 1-jétől külön váltunk az iskolától, és mint önálló intézmény működünk,
Faddi Kismanók Óvoda név alatt.
Személyi változás is történt. 40 év folyamatos pedagógiai munkaviszonya után megérdemelt pihenését kezdte meg Schmidné
Keserű Erzsébet óvodavezető, akitől a karácsonyi ünnepség keretében a gyerekekkel együtt köszönt el az Önkormányzat és a
nevelő testület. Pótolni nem könnyű senkit,
helyettesíteni is nehéz egyik napról a másikra, hisz merőben új feladatokat ad a vezetői
megbízás, mint a gyerekekkel való közvetlen,
csoporton belüli kapcsolat. Mondom, és tapasztalom én, (Kárász Andrea) aki, mint a
kis Macikák „volt” óvó nénije testületi megbízás útján vállaltam el augusztus 31-ig ezt a
sokszínű, türelmet, és nagy odafigyelést kívánó megbízatást.
Az eltelt másfél hónap apróbb-nagyobb
sikerei, a kollégák bíztatása átsegített a kezdeti nehézségeken, és úgy érzem, velük szorosan együtt működve a jövőben is zökkenőmentesen működik majd az intézmény.
A kis Macikák sem maradtak szerető,
gondoskodó óvó néni nélkül. Nagy Anita segíti most már határozatlan időre szóló kinevezéssel a Maci csoport munkáját.
Kevés olyan nap volt eddig, hogy ne látogattam volna meg a „kis bocsokat”… Nem
volt könnyű megszokni a napi kapcsolat hiányát, de mindent feledtet, amikor szeretettel
átölelnek egy-egy találkozás alkalmával.
A második félévben is gyorsan peregnek
a napok, tevékeny hetek vannak mögöttünk,
és még több vár még ránk. Még mielőtt rátérnék a részletekre, szeretném megköszönni az
SZSZK eddigi munkáját, együttműködését.
A csoportok Télapó és karácsonyi ajándékai
is azt bizonyítják, hogy nagy figyelemmel,

szeretettel készültek a meglepetések, melyeknek minden kisgyerek nagyon örült. Munkájukra a jövőben is számítunk.
Folyamatosan szoktatjuk be a 3. életévüket betöltött gyermekeket, a „régi” ovisok kíváncsian várják az újonnan érkezőket, sokat
segítenek, hogy minél hamarabb jól érezzék
magukat az új gyerekek is.
Lehetőségünk nyílt az IPR program keretében január 25-én kutya-terápiás bemutatót
megtekinteni. Óvodánkba jött el „Felhő” és
gazdája. Minden csoportba belátogattunk a
kutyával a bemutató után, nagy sikere volt a
nem mindennapi „vendégnek”.
A januári szülői értekezleteken az óvónők beszámoltak az eltelt félév munkájáról,
a gyermekek fejlődéséről, valamint a még
előttünk álló feladatokról, az elkövetkezendő
programokról. Az összejövetelek látogatottsága minden csoportban megfelelő arányú
volt, de ennek ellenére hiányoljuk, hogy a kisebbség alig, vagy egyáltalán nem vesz részt
ezeken a közös fórumokon. A cigány önkormányzat vezetőjével karöltve igyekszünk erre
megoldást találni, így elkerülhetjük, hogy ne
az utolsó pillanatban értesüljenek ezek a szülők az esetleges gondokról.
Az igazi hideg, és tél beköszöntével előtérbe került a gyerekek megfelelő öltözéke. Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy igyekezzenek rétegesen öltöztetni a gyerekeket,
valamint cipőjük is az időjárásnak megfelelő
legyen.
A hideg nem ok arra, hogy ne töltsünk
egy kis időt az udvaron, vagy élményszerző sétákon. A fentiek hiánya azonban azt eredményezi, hogy sajnos több
gyerek nem tud a többiekkel levegőzni. A tél nem múlhat el vidámság nélkül.
Február utolsó vasárnapja (24-e) a gyerekfarsang ideje, délután 15–17-ig a Sport-

csarnokba várunk minden érdeklődőt.
A felnőttek se maradnak szórakozás nélkül!
Örömmel jelentem be, hogy ebben az évben
immár 16. alkalommal hívunk mindenkit a
hagyományos Jótékonysági Bálunkra.
Március 2-án este 8 órakor felcsendül az
óvónők köszöntő dala, majd egy fergeteges
tánckoreográfiát láthat a közönség. Ezúton is
szeretettel meghívok minden kedves érdeklődőt. Aki bálozott már velünk azért, aki még
nem, épp azért jöjjön, hogy ezen a rendezvényen együtt szórakozhassunk. A bevétel,
ahogy eddig is, az alapítványunk számláját
gyarapítja, a közös kirándulásokat finanszírozzuk mindenek előtt ebből az összegből.
Ehhez kapcsolódva kérem a kedves olvasót,
szülőket, ha lehetősége van rá, adója 1%-ával
is támogassa az óvodát. Az ehhez szükséges
nyomtatvány az óvónőktől kérhető.
A szülőknek lehetőségük van betekinteni
az óvodai életbe, egy-egy csoport délelőtti tevékenységébe. Így lesz ez márciusban
is, amikor a nyílt napokat tartjuk. A pontos
időpontokról az öltözőkben elhelyezett „szülők-falán” kapnak tájékoztatást az érdeklődők.
Leendő óvodásaink beíratása március
25–28-ig a Templom utcai óvodában reggel 8-tól délután 3-ig lesz. Kérjük a szülőket, hogy a szükséges okmányokat hozzák
majd magukkal (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya).
A tavaszi hónapok újabb programokkal
várják majd a gyerekeket, reméljük, a jó idő
is beköszönt, és egyre többet lehetünk a szabad levegőn. Az előttünk álló eseményekről,
közös programokról a Faddi Hírek következő
számában olvashatnak részletesen!
Kárász Andrea mb. óvodavezető

Dumbó Családi Napközi Közhasznú Alapítvány hírei
Mint már sokan tudják, a Dumbó Családi Napköziben a napközbeni ellátás
megszűnt, ami nem az Alapítvány megszűnését jelenti! Az Alapítvány továbbra is fogad felügyeletre gyermeket, csak előre kell jelezni. Már működik
a házi gyermekfelügyeletünk is, ami azt jelenti,hogy akár óvodából, iskolából
elhozzuk a gyermeket és saját otthonban látjuk el, illetve betegség esetén is
saját otthonban gondozzuk. Újdonság!
Alapítványunk keretein belül óvodásoknak angol nyelvű játékos foglalkozásokat tartunk! Egyre fontosabb, hogy a gyermekek már kicsi korukban játékosan kezdjék elsajátítani az idegen nyelveket. Sok pozitív visszajelzés van
a szülőktől, akiknek gyermekük kicsi korától ismerkedik a nyelvvel, hiszen
agyuk, mint a szivacs, fogékonyak és nyitottak mindenre, ami zenés, verses,

játékos. A nyelv oktatását a tolnai Frei Antalné (Ágnes) vezeti,
aki felsőfokú nyelvvizsgával, pedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik. 22 éve foglalkozik gyermekekkel,
egyénileg és csoportos formában is.
Szülői értekezletet tartunk, ahol megismerkedhetnek a szülők Ágnessel. Várjuk a jelentkezőket, érdeklődőket telefonon, illetve facebookon.
Szuprics Lászlóné: 0630/552-0906,
0670/776-7552, 0674/446-127
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Matekra fel!
2013. január 31-én már második alkalommal
rendeztünk helyi versenyt a matematikát értő
és szerető faddi és gerjeni diákoknak. Tavaly
csak a felső tagozat vehetett részt a megmérettetésben, az idén már az alsó tagozatosok is
jelentkezhettek.

Talán a kicsik várták a legizgatottabban a
nagy napot!
48 gyerek látott neki feladatlapok kitöltésének, egy óra alatt kellett 5 érdekes, gondolkodtató feladatot megoldaniuk, az 1–4.
osztályosoknál 40 pont, az 5–8. osztályosoknál 50 pont volt a maximum. A felkészítő
pedagógusokon kívül, a lebonyolításban és a
javításban Dursztné Palásti Gabriella és Cse-

hák Antus Zsuzsanna volt a segítségemre.
Nagyon jó hangulatban zajlott a verseny, amit
legfrappánsabban Mosonyi Szabolcs fogalmazott meg:
„Az a lényeg, hogy együtt voltunk,
és jól éreztük magunkat.
Köszönöm, hogy itt lehettem!”

Az értékeléskor örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon lelkiismeretesen dolgoztak a gyerekek, ezt bizonyítják az élmezőnyben kialakult holtversenyek is.

A VERSENY „DOBOGÓS” HELYEZETTJEI:
1–2. osztály
I. Kurucz Boglárka
I. Lencsés Noémi
I. Szabó Fanni
I. Széles Tímea
II. Vass Virág
II. Zörényi Zétény
III. Papik Bálint

2. A
2. A
2. A
2. A
2. A
2. A
2. A

37 pont
37 pont
37 pont
37 pont
36 pont
36 pont
29 pont

3–4. osztály
I. Sulák Dániel
II. Mosonyi Szabolcs
III. Kovács Viktória
IV. Petróczi Viktória

4. B
4. A
3. B
3. B

34 pont
29 pont
28 pont
28 pont

Gratulálunk!

5–6. osztály
I. Horváth György Máté
II. Csizek Imre (Gerjen)
III. Balogh Anna (Gerjen)

5. A
5. o.
6. o.

48 pont
44 pont
38 pont

7–8. osztály
I. Kis-Miki András (Gerjen) 7. o.
II. Szőke Zsófia
7. A
III. Borda Odett (Gerjen)
8. o.

38 pont
35 pont
33 pont

Gratulálunk mindenkinek, és kívánjuk, hogy ugyanilyen jó eredményeket érjetek el március 21-én is a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
első fordulóján, aminek a művelődési ház ad majd otthont!
Pánczélné Csöndes Magdolna

Adója 1%-a Faddon is maradhat!
Faddi Meseház Alapítvány
Adószáma: 18863888-1-17
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Adószáma: 18860146-1-17
Faddi Sportegyesület
Adószáma: 19952840-1-17
Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18861130-1-17
Dumbó Családi Napközi Alapítvány
Adószáma: 18867514-1-17

Faddi Gyermekekért Alapítvány
Adószáma: 18855977-1-17
Faddi Sport Horgász Egyesület
Adószáma: 19953755-1-17
Fadd Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18857467-1-17
Tegyünk a Szívünkért Egyesület
Adószáma: 18868285-1-17

Faddi Gyermekotthonokért Közhasznú
Alapítvány
Adószáma: 18866647-1-17
Kismanók Óvodai Alapítvány Fadd
Adószáma: 18867813-1-17
MagyarKatolikus Egyház
Technikai száma: 0011
Református Egyház
Technikai száma: 0066

Köszönjük!

Köszönet a támogatásért A Fadd Polgárőr Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik a 2011. évi adójuk 1 %-ának felajánlásával
segítették az egyesület tevékenységét a 2012. évben. Így a felajánlások révén 41 757 Ft támogatáshoz jutottunk. Amennyiben személyi
jövedelemadója 1 %-ával a Fadd Polgárőr Egyesület tevékenységét szeretné támogatni a következő évben, kérjük, a következő adószámot jelölje meg 2012. évi adóbevallása készítésekor: 18857467–1–17
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Az alsó tagozaton történt
Iskolánk az idei tanévben a karácsonyi projekt
keretében „KARÁCSONYI VÁSÁRT” rendezett a művelődési ház aulájában. Tanulóinkkal szabadidőben, technika és rajz órán nagy
lelkesedéssel készítettük vásári termékeinket.
Szebbnél szebb, karácsonyhoz kapcsolódó
ajándéktárgy várta a vásárlókat. Gyermekeink
példát mutattak a vásáron is. Jó hangulatban,
szorgalmasan, illedelmesen, odafigyelve árul-

ták az elkészült tárgyakat. Nagy örömünkre
hatalmas volt az érdeklődés. Szinte minden
termékünk gazdára talált. Ezúton is szeretnénk megköszönni szüleinknek a sok-sok segítséget, mellyel hozzájárultak a sikerhez.
2013. február 16-án az alsó tagozat farsangi bált rendezett. A bál a 4. A és a 4. B osztály nyitótáncával kezdődött. Ezt követték az
osztályok szebbnél szebb produkciói. A szín-

vonalas műsor után gyermekeink szórakoztatásáról a Bogyiszlói Cigányzenekar gondoskodott. A büfében a sütemények és szendvicsek
mellett a Nyugdíjas Klub által készített finom
fánkok is eladásra kerültek. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a finomságokért,
mellyel alsó tagozatunkat támogatták.
Köszönjük a szülői munkaközösség munkáját, mellyel hozzájárultak a bál sikeréhez.

Meghitt karácsony az iskolában

Az év legnagyobb ünnepére, a karácsonyra az iskolában is megemlékezünk.
A gyerekek nagyszabású műsorral készültek a szünet előtti utolsó
tanítási napon, 2012. december 21-én. Az előadás után vette kezdetét az idén elsőként megrendezésre kerülő karácsonyi vásár. A vásár
különlegessége az volt, hogy a termékeket a gyerekek készítették, és
ők is árusították a Művelődési Ház kupolájában.
A gyerekek izgatottan készültek a karácsonyi vásárra. Technika
órákon, osztályfőnöki órákon sokat dolgoztak a munkadarabokkal,
de az utolsó héten gyakran maradtak az osztályban órák után is,
hogy mindent be tudjanak fejezni.
Többen otthon, szülők és nagyszülők segítségével is készítettek
ajándéktárgyakat. A vásár alatt fegyelmezetten viselkedtek, és örömmel számolgatták az egyre gyarapodó bevételt. Sok ismerőst, barátot, rokont hívtak meg, akik megvásárolták szinte a teljes készletet.
A bevételt minden osztály megtarthatta, melyet saját célra fognak
a későbbiekben felhasználni.
Ezúton köszönjük a szülők, a Művelődési Ház és minden közreműködő szíves segítségét! Reméljük, ez a kezdeményezés hagyománnyá válik!
Keresztes Katalin

Köszönet a véradásért,
az adományokért!
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik
2013. január 3-án részt vettek a Művelődési Házban megrendezett véradáson, példát mutatva emberszeretetből és szolidaritásból! Köszönet mindazoknak, akik adományukkal segítették a
rászoruló gyerekeket, hogy meleg ruhához juthassanak. Az adományokat egész évben gyűjtjük továbbra is az iskola tanulói számára. Még egyszer nagyon köszönjük a segítségét és az értünk
való összefogását mindenkinek. Minden tiszteletünk ezé a nagyszerű közösségé!
Alsó tagozatos munkaközösség
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Itt a farsang, áll a bál…!
Már hetek óta izgatottan készültek a felső tagozatos osztályok a február 15-i farsangi
bálra: próbálták a koreográfiát, varrták a jelmezeket, ragasztották a dekorációt.
A szülők és a pedagógusok
megszervezték a szórakozáshoz nélkülözhetetlen dolgokat,
mint például a büfé, tombola.
A zenét TOSI (alias: Horváth Tamás)
keverte a műsorszámok alá. Meg is
hozta a gyümölcsét a sok munka, mert
aki pénteken délután ott volt a művelődési házban, az igazán jól szórakozhatott, mert nagyon látványos, ötletes,
vidám és rendkívül fergeteges produkciókat láthatott. A tanárok is meglepték
fellépésükkel a nebulókat, egy képzeletbeli iskolában, mint „állatok hada” ropták a táncot, a gyerekek nem kis derültségére! Az első helyezett 8. A osztály
egy teadélutánt, a két második: az 5. B
és a 7. A pizza partyt, a harmadik helyezést elért speciális tagozat felsős osztálya pedig hamburger partyt nyert Koleszár Istvánné, Papik Sándor, Keresztes

Julianna és Hevesi István zsűritagok
pontszámai alapján. A közönségszavazat díját toronymagasan az 5.b szerezte
meg, akik ott nyomban el is fogyasztották a nyeremény tárgyát képező tortát.
De a többiek sem maradtak torta nélkül, mert a szülők minden osztálynak
készítettek egyet. Bálkirálynőt és bálkirályt is választottak Farkas Andrea
és Lerch Kevin személyében. Hálásak
vagyunk még a nyugdíjas néniknek,
akik Horváth Istvánné, Ági néni vezetésével a szívüket-lelküket beleadva isteni finom farsangi fánkokat sütöttek
a gyermekeknek. Nagyon szépen köszönjük! A konyhás nénik pedig ízletes
teával kedveskedtek. Köszönet nekik is!
Végül, de nem utolsó sorban: minden
segítőkész anyukának, apukának és
kollégának, valamint a művelődési ház
dolgozóinak nagyon szépen köszönöm,
hogy sikerült lehetőséget teremtenünk
arra, hogy gyermekeinknek egy emlékezetes, vidám farsangja legyen.
Szemerei Eszter, a DÖK vezetője

Szülői tréning
A képzésen a szülők segítséget kaphatnak a mindennapi feladatok egyszerűbb
megoldásában, hogy gyermekeiket a jövő
kihívására is hatékonyan felkészíthessék.
A gyermeknevelés kapcsán is mindig jelen
van az egészséges út, csak sokszor nem találjuk, vagy eszünkbe sem jut, hogy lehetne másképp is. Maradunk a tévutakon, sok
fájdalmat megélve. Az igazi, az egészséges
út két tévút között van. A képzés az adleri
nevelés és a gordoni szülőképzés módszerével történik.
A tréning ingyenes, 40 órás, kétheti
rendszerességgel, csütörtök délelőttre tervezzük, összesen 10 alkalommal.
Kezdő időpont: 2013. március 7. (csütörtök)
8:30–12:00 óráig, a további időpontokat a
csoporttal közösen alakítjuk ki. Helyszín: Tolna, Bercsényi u. 31. Zafír Alapítvány Jelentkezés módja: jelentkezési lap igényelhető
zafir.csek@gmail.com e-mail címen vagy
a 20/315-8626-os telefonszámon. Jelentkezési határidő: 2013. március 1. (péntek)
12 óra.

„Nevelni kellemesen is lehet”
A tréning ideje alatt
ingyenes gyermekfelügyeletet
biztosítunk
a Zafír alapítvány
Játék-Vár gyermekjátszójában!

ESEMÉNYEK – KÉPEKBEN

Ifjúsági hangverseny, 2013. január 25.
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Felolvasó - maraton
Iskolai könyvtárunk szervezésében 2013. 02.
19-én immár második alkalommal kapcsolódtunk a Székelyudvarhelyről kiinduló nemzetközi méretű felolvasó – maratonhoz.
A 2009-ben elindított Mesemaraton folytatásaképpen a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a Cimbora Gyermekek Klubja idei közös olvasásra irányuló
felhívásában Gárdonyi

Géza születésének 150. évfordulójáról
megemlékezve elsősorban az Egri csillagok
olvasására irányította a figyelmet. A reggel 8
órakor kezdődő hangos olvasás során a 6–8.
évfolyam tanulóival a regény első részének 8
fejezetén jutottunk végig.
Az alsóbb évfolyamokon Gárdonyi Cifra
mese című mesegyűjteményéből választottak a tanító nénik olvasni valót.

Az alsó és felső tagozaton összesen 261
gyermek és 17 felnőtt vett részt a közös olvasásban. A résztvevők idén is személyre szóló
könyvjelzőt kapnak ajándékba, saját nevükre
kitöltve, ami egyben azt is bizonyítja, hogy
részesei voltak ennek a határokon átívelő
programnak.
Bedekovityné Pál Magdolna
iskolakönyvtáros

Pirosba öltöztünk
2013. február 15-én piros ruhában, piros kiegészítőkkel jöttünk iskolába.
Tettük mindezt azért, hogy csatlakozzunk a Szemem Fénye Alapítvány harmadik, Öltözz pirosba! akciójához. A program célja az volt, hogy kifejezzük
együttérzésünket az alapítvány pártfogoltjai, a pécsi Dóri Gyermekhospice-ház kis lakói iránt, és 200 Ft-os felajánlásokkal támogassuk intézményük
működését. Az alapítvány már 2011 óta hirdeti meg a pirosbaöltözős napot, melyhez az idén a mi iskolánk is csatlakozott.

Nagy örömünkre szolgált, hogy első alkalommal ilyen nagy számban
vették ki részüket diákjaink, és ruhaviseletükkel ilyen nemes célt szolgáltak.
Ez azt mutatja, hogy érzékenyek és képesek a jó dolgok mellé állni.
Az akcióról képeket készítettünk, melyeket az alapítvány facebook oldalára is feltöltenek. Reméljük jövőre is lesz lehetőségünk támogatni e nemes,
karitatív kezdeményezést.
Keresztes Katalin

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT
Kérjük, hogy amennyiben még működőképes, de használaton kívüli mosógépe, tűzhelye, kályhája vagy egyéb háztartási eszköze, bútora, ruhája
illetve gyermekének megunt játéka van, és azt szívesen 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.
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Karácsonyi ünnepkör a Borókával
Énekkarunk az őszi-téli hónapokban mindig
megújuló lelkesedéssel készül az advent 3.
vasárnapjára szervezett karácsonyi ünnepségére. Évről-évre igyekszünk megörvendeztetni ezen a rendezvényünkön azt a sok kedves
faddi lakost, aki megtisztel bennünket, s eljön
a művelődési házba, hogy megtekintse, meghallgassa előadásunkat. Idén kórusvezetőnk,
Koleszár Istvánné, úgy állította össze műsorunk forgatókönyvét, hogy annak részese
lehetett az óvodás-kisiskolás korú néptánccsoport Bali Ervinné vezetésével, valamint
az iskola énekkara Szemerei Eszter felkészítésével.
Az ünnepi műsor a gyertyagyújtást követően egy betlehemessel kezdődött, melyben
az óvodások, kisiskolások közösen léptek
színre a nyugdíjas korú, vagy azt megközelítő
életkorú Borókásokkal. A népi ihletésű össze-

állításban lélekmelengető volt együtt tudni
generációk ilyen széles körét!
Műsorunk további részében kórusunk tagjai az alkalomhoz illő verseket adtak elő, novellákat olvastak fel.
Mindig kedves színfoltja ünnepi összeállításunknak a szóló ének, vagy szóló zenei
darab előadása. Nagyon szerencsés, hogy idén
több szólistának is lehetősége volt fellépnie,
bennünket megörvendeztetnie. Köszönjük
ezt Horváth Istvánné Áginak, Klopcsik Jennifernek, Szemerei Eszternek, Setét Róbertnek
és Márkus Istvánnak!
Énekkarunk erre az ünnepi időszakra is
tanult új darabokat. Izgalommal vártuk adventi műsorunknak azt a részét, amelyben az
iskolai énekkarral közösen adtuk elő a megtanult kórusműveket.

A nyugdíjasok megkezdték
évi munkájukat

Mindannyiunknak újszerű volt, hogy ilyen
nagy létszámú résztvevő működött együtt az
est sikeréért. Különösen kedves volt, hogy
több generáció lépett fel együtt, olykor közösen állt a színpadon nagymama és unokája!
Évek óta meghívást kapunk a karácsony
előtti időben a helyi karatésoktól, hogy az
évzáró ünnepségüket előadásunkkal tegyük
színesebbé. Így történt ez az idén is. Köszönjük a meghívást, melynek mindig örömmel
teszünk eleget.
2012-ben kórusunk utolsó alkalommal a
karácsony éjszakai éjféli misén volt hallható.
A kántornővel hosszú idő óta együtt készülünk a templomi ünnepekre, mely alkalmak
az énekkar tagjainak is lelki épülésére szolgálnak.
BPM

Net(t)Nagyi

Téli hónapokban, mint ahogy a természet pihen, mi nyugdíjasok is visszahúzódtunk a meleg, biztonságot adó otthonainkba.
Az időjárásra való tekintettel januárban szüneteltettük fogadónapjainkat.

Februártól ismét a megszokott rend szerint kezdtünk el
dolgozni. Február a farsang hava, mi sem maradtunk el a
hagyománytól. A Gárdonyi Géza általános iskola felső tagozatának szervezői megtiszteltek bennünket, hogy legyünk
részesei a gyerekek farsangi báljának. Megkértek minket,
nagyikat, hogy sütnénk-e fánkot? Örömmel fogadtuk a felkérést. Sok-sok finom forgácsfánkot sütöttünk a vidám gyerekseregnek, melyet reméljük, jó étvággyal fogyasztottak el.
Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik segítettek a
sütésben, és a hozzávalókat önzetlenül összeadták.
Azok az emberek, akik szeretnének egy jó csapathoz tartozni, velünk kirándulni, a gondokból kikapcsolódni, vagy
egyszerűen társaságra vágynak, bátran jöjjenek hozzánk.
Szeretettel várunk minden nyugdíjast, nyugdíjközelit a csoportunkba!
Horváthné Ági

Kérjük, hogy támogassa egyesületünk egészség megőrző,
betegség megelőző, ismeretterjesztő, közösségfejlesztő tevékenységét adójának 1 %-ával!
Adószámunk: 18868285–1–17.
TEGYÜNK A SZÍVÜNKÉRT EGYESÜLET
7133 Fadd, Béke u. 1. Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki a tavalyi évben javunkra ajánlotta fel adója
1 %-át! Köszönjük figyelmüket és segítségüket!

A községi művelődési ház Integrált Közösségi és Szolgáltató Térként működik 2011. novembere
óta. Szolgáltatásaink egyike a közösségi internet hozzáférés biztosítása, a digitális írástudás elterjesztésével, az internet használatával
kapcsolatos programok szervezése.
Ennek érdekében megszervezésre
került az előző évben 4 alkalommal
egy-egy 20 órás internet használói tanfolyam, az ún. net(t)Nagyi.
Célunk, hogy a világháló ne csak
a fiataloknak és a dolgozó korosztálynak legyen elérhető. A nyugdíjasok, nagyszülői korba lépők és az

egészen idősek egyaránt legyenek
képesek számukra készített, nekik
és róluk szóló oldalakat, őket célzó
szolgáltatásokat, sőt, közösségeket,
társakat is találni!
Óráinkat szerda délutánonként
tartjuk a könyvtárban elhelyezett
közösségi gépeken. Az idei évben
is elindult 5 fővel az első csoport,
amelyet még továbbiak fognak
követni.
Tanfolyamunkra folyamatosan
lehet jelentkezni a községi könyvtárban!
Bedekovityné Pál Magdolna
eTanácsadó
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Szekszárd
Tartsay Vilmos u. 4.
Info: (74) 528-899
www.gemencvolan.hu

Érvényes
2012. december 9-től

DOHÁNYOZNI
TILOS!
Az 1999. évi XLII. tv. szerint a megállóhelyen és
annak 5 méteres körzetében tilos a dohányzás.

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Fadd, autóbusz váróterem
megállóhelyről
Jelmagyarázat:
15 hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon
37 VI. 1-jétől VIII. 31-ig szabad- és munkaszüneti napokon
41 V. 31-ig és IX. 1-jétől munkaszüneti napok kivételével naponta, valamint VI. 1-jétől VIII. 31-ig naponta

▲

△

iskolai előadási napokon

22 V. 31-ig és IX. 1-jétől munkanapokon
29 VI. 1-jétől VIII. 31-ig munkanapokon

Munkanapokon
(hétfőtől-péntekig)

tanszünetben munkanapokon

27 VI. 1-jétől VIII. 31-ig munkaszüneti napokon

1. kocsiállásról induló járatok
Szabadnapokon
(szombat)

Munkaszüneti nap
(vasárnap)

Dunaszentgyörgy, Béke tér

25’

18:57

12:52

14:40

18:57

12:52

14’

Gerjen, aut. vt.
05:49
16:20

06:47
17:15

10:35
18:22

12:26
18:57

14:40
20:57

15:15
22:48

06:47
15:15

10:35
18:22

14:40
18:57

08:35

14:35

20:14

10:35
21:45

13:55
22:48

14:40

16:05

06:47
13:55

08:35
16:05

10:35

08:35
22:48

14:35

17:20

Paks, aut. áll.
06:47
17:26

37’

09:35
20:05

Munkanapokon
(hétfőtől-péntekig)

2. kocsiállásról induló járatok
Szabadnapokon
(szombat)

Munkaszüneti nap
(vasárnap)

Budapest, Népliget aut. pu.
04:36

07:07

08:35

04:36

05:56

07:05
14:05

08:35
16:35

04:36

05:56

04:40
06:30
10:20
14:35
17:17
21:04

05:00
07:40
11:30
15:12
17:20

05:56

15

13:58

14’
10:55

14:05

15:07

29 19:10

10:55

27

07:05
14:05

08:35
16:35

10:55

Paks, aut. áll.
04:36

28’

05:56

05:56

15

13:58

Szekszárd, aut. áll.
04:15
06:20
07:40
14:25
16:05
19:42

04:40
06:30
09:35
14:35
17:17
21:04

34’
04:40
06:37
10:20
14:45
17:40

05:05
06:40
11:30
15:12
18:42

05:10
07:00
12:27
15:39
22 19:15

05:57
07:10
12:55
15:45
29 19:40

Tolna, Szent István tér
16:02

21:30

M. idő
(perc)
163’

05:56

Fadd-Dombori, vegyesbolt
06:10
17:05

M. idő
(perc)

22:45

06:12
09:35
13:00
15:39
37 19:15

04:54
09:05
11:30
15:39
19:00
21:04

06:55
09:10
13:17
16:05
19:15

07:40
10:20
14:35
17:20
37 19:15
41

9’
13:19

15:26
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Megalakulnak a Helyi
Védelmi Bizottságok
A napokban tartják alakuló ülésüket Tolna
megye Helyi Védelmi Bizottságai. Az ülésekre Szekszárdon, Bonyhádon és Dombóváron
február 12-én, míg Tolnán, Pakson és Tamásiban február 13-án kerül sor a Járási Hivatalokban. A testületek új összetételben állnak
majd fel, mivel január 01-től a Járási Hivatal
vezetője lett a Helyi Védelmi Bizottság elnöke. A Helyi Védelmi Bizottság a megyei
védelmi bizottság irányítása alatt működő
közigazgatási szerv, mely járási illetékességi
területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészüléssel kapcsolatos helyi feladatok végrehajtását.
Az alakuló üléseken a Helyi Védelmi Bizottság tagjai elfogadják a Szervezeti és Működési Rendjüket, és döntenek a 2013. évi
munka és feladattervükről. A bizottságok

az alakuló ülést követően elkészítik az illetékességi területükre vonatkozó intézkedési
terveiket, megalakítják a szakmai munkacsoportjaikat, felkészítő foglalkozást tartanak
a települések polgármesterei és a munkacsoportok részére.
Mint ismert, az Alaptörvény elfogadását
követően a védelmi igazgatás szervezeti és
feladatrendszerében is jelentős változásokat
hoztak a sarkalatos törvények és az azokat
szabályozó rendeletek. Megváltozott a közigazgatás, ezen belül az államigazgatás rendszere is. Ehhez igazodva újraszabályozták a
védelmi igazgatás területi és helyi szintű feladatait, jogállását, illetékességét.
Szekszárd, 2013. február 6.
Tisztelettel: Tóth Ferenc kormánymegbízott

Sokba került
a vaklárma
Valótlan bejelentés miatt a tűzoltóság kárának és költségeinek megfizetésére
kötelezte a Bonyhádi Járásbíróság azt a fiatalkorút, aki 2012. november 15-én
telefonon tett bejelentést egy nem létező tűzesetről.
A bejelentés kapcsán a komlói és a szekszárdi tűzoltók, a mentők és a
rendőrség is nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahol kiderült, hogy a megadott cím nem létezik, és a jelzett helyen sem tüzet, sem tűzre utaló jelet
nem találtak.
A katasztrófavédelem a fenti ügyben megtette a feljelentést, és az átadott
hanganyag alapján a rendőrség felderítette az elkövető kilétét, és megállapítást nyert, hogy a valótlan bejelentést egy helyi fiatalkorú fiú követte el.
A szabálysértési törvény értelmében, ha a valótlan bejelentés miatt a hatóságnak vagy a közfeladatot ellátó szervnek bármilyen költsége keletkezik,
az elkövető elzárással, vagy pénzbüntetéssel sújtható.
A bírósági tárgyaláson az elkövető beismerte tettét, erre, valamint az életkorára való tekintettel a bíróság intézkedést alkalmazott vele szemben, és a
felmerült károk és költségek megtérítésére kötelezte.
A tavalyi évben a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főügyeletére 24 valótlan jelzés érkezett, ami egyrészt jelentős többletmunkát ró a tűzoltóságokra, és nem mellesleg felesleges költséget jelent az adófizetőknek.
Másrészt egy valótlan bejelentés adott esetben akár más kárhelyszínről
is elvonhatja a beavatkozó erőket, eszközöket. Ezen felül az ilyen bejelentő
valószínűleg nem gondol bele abba sem, hogy hívásának ideje alatt, az általa lefoglalt vonalon a valóban bajbajutott személyek nem tudnak segítséget
kérni, és a jelzést fogadó ügyeletes sem tudja a valós káresettel kapcsolatos
feladatait végezni.
Az igazgatóság minden esetben megteszi az ilyenkor szokásos feljelentést, hogy a bejelentő kilétére mihamarabb fény derüljön.
TM Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Várjuk a tavaszt...
Május
Gyönyörű a május, azúrkék az ég
Kis kertedben ragyog az aranyló fény
Színes tulipánok kecsesen és szépen
Hajladozva ringnak a szélben
Virágos kis kerted, mint egy meseország
Boldogságról mesél két ragyogó szempár
A kis padra leszállt az illatos este
Zárt ajkkal álmodik a tulipán kelyhe

Anyák napjára
Nyíló kis virágok édes illatával
Viruló tavasznak zengő dallamával
Szívem érző húrján, gyermeki hálával
Köszönetet mondok az édesanyámnak
Bekopogok hozzá szíve ajtaján
Repülve jő elém az Édesanyám
Elakad a szavam szólni nem tudok
Nyakába borulva némán zokogok
Megcsókolom kezét oly boldog vagyok
Anyák napi kis virágok mosolyogjatok
BM-né
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BUDAPESTI KIRÁNDULÁS
2012. december 18.
A Faddi Nagyközségi Vöröskereszt és a Faddi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 18-án Budapestre vitt kirándulni 32 faddi gyermeket. Programunk: látogatás a Parlamentbe, metrózás, villamosozás, a Vörösmarty
téren az Adventi vásár megtekintése, majd séta
a Váci utcában. Kis időt a Néprajzi Múzeumban
is eltöltöttünk. A Grund Klubhálózat támogatásával a Syma-csarnokban cirkuszi műsort és az

Ír Sztepp Táncművészek „Irish Dance Tornádo” című táncprodukcióját nézhettük meg.
Gyermekeink nagyon élvezték az intercity vonattal tett utazást is, hiszen többségük még nem
ült sem vonaton, sem metrón, villamoson, de
sokan még Budapestet sem látták. Úgy gondoltuk, hogy a karácsonyi készülődés időszakában
szebbé, felejthetetlenebbé varázsoljuk a karácsonyvárást. Köszönjük Tóth Ferenc megyei kormánymegbízott országgyűlési képviselőnknek,

hogy segített bejutni gyönyörű parlamentünkbe.
Az utaztatást vöröskeresztes pályázati pénzből
és támogatásból oldottuk meg. A színházjegyek
megvásárlását a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Grund Klub támogatta, így a
résztvevő gyermekek számára teljesen ingyenes
volt ez a szép nap.
Soponyai Mihályné

FRNÖ KARÁCSONY
2012. december 22.
A 2012. évi karácsonyt
a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
az elképzelhető legnagyobb lelkesedéssel várta. Az előadásra
karácsonyi verseket és
éneket, betlehemi játékot gyűjtöttem össze,
valamint
hagyományos cigányénekkelés
tánccal készültünk fel a faddi cigánytánc szakkörrel
e jeles alkalomra. Az ünnepséget 2012. december
22-én 16 óra 30 perces kezdettel tartottuk a faddi
Művelődési Házban, ahova mindenkit meghívtunk.
A műsor karácsonyi versekkel kezdődött, majd a
betlehemi színdarabbal folytatódott. A betlehemi
játék előadói:
Mária: Fodor Nóra Angyalok: Fodor Jázmin, Kovács Dóra, Kovács Nikolett Csillag: Kovács Dzsenifer
Három királyok: Orsós Máté, Orsós István, Kovács
Károly, Pásztorok: Balog Norbert, Fodor Zoltán, Kovács Dániel.
A meghitt perceket Zámbó Jimmy Gyújtsál egy
gyertyát éneke zárta, és ezt követte a megújult
Faddi Fiúk Hagyományőrző Zenekarának előadása,
amely a cigányhimnusz eléneklésével kezdődött és
azt követte két táncos ének. A zenekar tagjai: kan-

na: Orsós István, ének: Kovács Károly és Orsós Máté
A zenét tánccal kísérte: Kovács Nikoletta és Kovács
Dániel. A fiúk zenekara után a cigánytánc szakkör
mutatta be tudását a közönségnek. A szakkör tagjai:
Balog Norbert, Boros Patrícia, Fodor Dzsenifer, Fodor Jázmin, Fodor Nóra, Fodor Zoltán, Kovács Dóra,
Kovács Dzsenifer, Kovács Dániel, Kovács Nikolett,
Kovács Károly, Orsós Máté, Orsós István. A gyerekek
táncukkal fergeteges hangulatot teremtettek, melyet fél órás táncház kísért a színpad előtti téren, a
fellépők és a vendégek együtt mulattak. Fülöp János Fadd Nagyközség polgármestere 100 csomagszaloncukorral támogatta a rendezvényt, melyből
a programon résztvevők kaptak 1-1 csomaggal.
A betlehemi színdarab fellépő ruháit Ádám Imréné
varrta, melyet ezúton is köszönünk. A gyerekek nagyon ügyesek voltak!

FRNÖ
JÁTSZÓHÁZ
2012. december 23.
A nemzetiségi önkormányzat 2012.
december 23. napján karácsonyi játszóházba várta a faddi gyerekeket.
A részvevők az egyik asztalnál gipsz
mécsestartókat és karácsonyi függődíszeket, valamint falapkákra rajzolt
karácsonyi motívumokat festhettek
temperával és csillogóval; egy másik
asztalnál Dohóczki Istvánné Zsuzsa
néni és a gyerekek csuhéból, mákgubóból és fenyőfa tobozból, WC-papír
gurigából készítettek csodálatos karácsonyi díszeket. A harmadik asztalnál
Soponyai Mihályné Erzsi néni
tortapapírból készített angyalkát,
valamint egyéb kreatív ötletekkel
segítette a megjelenteket, a negyedik asztalnál pedig mindenki a maga
kedve szerint készíthette el magának
a kedvére való mézes süteményeket.
Mindegyik asztal nagy sikert aratott,
folyamatosan folyt a munka és készültek a karácsonyi csodák. A mézes süti illata bejárta az egész termet.
Mátyás Erzsike és párja, Kovács Róbert mindenben segítségünkre volt.
Az elkészült díszek egy részével
közösen feldíszítettük a FRNÖ karácsonyfáját. Majd teadélután következett, a munka befejeztével a gyerekek ettek-ittak és mulattak, mert
bizony nem maradhatott el a zene és
a tánc. Hazaindulás előtt a cigánytánc szakkör tagjainak csomaggal
köszöntük meg a karácsonyi műsorban való aktív részvételüket. A játszóházban résztvevők a Polgármester
folytatás a következő oldalon
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FA D D I R O M A N E M Z E T I S É G I Ö N K O R M Á N Y Z AT T É L I P R O G R A M J A I

Pályázatok

folytatás az előző oldalról

Úr által felajánlott szaloncukorból kaptak 1-1
csomaggal, a FRNÖ által felajánlott plüss játékból választhattak kedvükre és Soponyai
Mihályné Erzsikénél is zsákba macska várta
a gyerekeket. A játszóház lebonyolításban
minden segítő közreműködését köszönjük,
hiszen nélkülük nem valósulhatott volna meg
ez a remek program, név szerint felsorolva:
• a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a
WC-papír és kéztörlő gurigák gyűjtését,
• Fodor Nórinak, Fodor Heninek és Acsádi
Virágnak a gurigák festését,
• Szuprics Lászlóné Andinak és Soponyai Mihályné Erzsikének a gipsz csodák kiöntését,
Erzsikének továbbiakban a játszóházban
való közreműködését, segítségét,
• Mihálovics István Pityukának a falapkák elkészítését,
• Szűcs Andrásné Irénke néninek a falapkák
megrajzolását karácsonyi motívumokkal,
• Dohóczki Istvánné Zsuzsának a csuhé,
mákgubó és fenyőfatoboz felajánlását, részvételét és segítségét a játszóházban,
• Fodor Zoltánnak a fenyőfa befaragását,
• Fodor Józsefné Panni néninek a gáztűzhely
és gázpalack felajánlását a játszóház idejére,
• a Mátyás király u. 38-ban lakó fiatalembernek a lisztet a mézes süti nyújtásához,
• és a játszóházban jelenlévő felnőttek segítségét!

Pályázatot nyújtottunk be az Autonómia Alapítványhoz, melynek eredményeként településünk bejutott az EU forrásokkal a romák
integrációjáért című programba. 2 x 2 napos
képzésen vettünk részt, melyet a közeljövőben egy tanulmányút követ. A program célja
az, hogy a településeket képessé tegye arra,
hogy roma integrációt szolgáló projekteket
dolgozzanak ki és azokra hazai és EU-s forrásokat tudjanak szerezni, első körben egy kisadományi program keretén belül. A projektet
2013. március 31-ig kell benyújtanunk.
Pályázatot nyújtottunk be a Wekerle Támogatáskezelőhöz tanulmányút megvalósításához. 2013. május 7. napján 40 fő halmozottan hátrányos helyzetű faddi gyermekkel

és 6 fő kísérővel szeretnénk betekintést nyerni az Országos Roma Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény és Kiállítási Galériába, a Könyvtárba tárlat szervezése útján. Kiemelten fontos számunkra, hogy a hátrányos helyzetű
cigány fiatalok büszkék lehessenek az értékeinkre, hogy a magyar származású fiatalok is
tudhassák azt, hogy nekünk, cigányoknak is
van kire büszkének lenni. Ezt követően a Néprajzi Múzeumban a magyar nép hagyományos kultúrája állandó kiállítását szeretnénk
megtekinteni, majd a Csodák Palotájában
megismerkedni a fizika világával. A pályázat
elbírálása legkésőbb 2013. március 10.
Bízunk kedvező elbírálásában.

Költségvetés
A testület 2013. január 29. napján megtartott ülésén tárgyalta az önkormányzat 2013. évi
költségvetését. Tekintettel arra, hogy nem állt rendelkezésre információ a 2013. évi finanszírozással kapcsolatban, a 2012. évben biztosított működési normatívával terveztük a
költségvetést, valamint a 2012. évről áthozott feladatalapú támogatás mértékével.
Az önkormányzat bevétele:
829 e Ft,
kiadása:
829 e Ft.
Fodor Ágnes elnökhelyettes

EGYHÁZ

Húsvét ünnepéhez kapcsolódó szertartások a faddi római katolikus templomban

„Bánd meg bűnöd, szállj szívedbe...
térj Istenedhöz, Hozzám, te Üdvözítődhöz!”

Nagyböjt idején minden pénteken 17 órakor keresztút- járás,
közben gyónási lehetőség
Március 24. - Jézus szenvedésének Vasárnapja (Virágvasárnap)
10 órakor - megemlékezés Jézus jeruzsálemi
bevonulásáról (barkák szentelése, körmenet) és
szentmise – benne Jézus szenvedésének története (Passió) Szent Lukács evangélista szerint
Március 28. – Nagycsütörtök 18 órakor – szentmise az utolsó vacsora emlékére, a végén oltárfosztás, majd csendes szentségimádás.

Március 29. – Nagypéntek 18 órakor – Jézus
szenvedésének és halálának ünneplése (Csonkamise) – passió Szent János írása szerint
Március 30. – Nagyszombat Estig nincs semmilyen közös szertartás, csak egyéni, vagy kiscsoportos szentsír látogatás 18 órakor – Húsvéti
vigília ünneplése - tűzszentelés – húsvéti gyertya
bevitele – húsvéti örömének - húsvéti olvasmá-

nyok és könyörgések – Jézus
feltámadásának
ünneplése
szentmisével és KÖRMENETTEL
Március 31. – Húsvétvasárnap
– Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe (óra átállítás a nyári időszámításra)
10 órakor - Ünnepi szentmise
Április 1. – Húsvéthétfő 10 órakor - szentmise

Jézus mindenkit hív, vár!
Római Katolikus Közösség

Tavasz
Vajon van-e szebb pillanat,
Mikor a múlt és jövő együtt van.
Tél még mutatja alvó ágait,
De amott már az ágakon a rügyek új életre készülnek.
Hol a víz és az ég összeér,
Ez a szépség az én falumban, Faddon él!
Dohóczki Istvánné
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KÖZÉRDEKŰ? KÖZÉRDEKŰ!

Jelzáloggal terhelt romhalmazok
A nyolcvanas években felszámolni kívánták
a faluvégeken elterülő putrikat. A szegény,
pénztelen rétegnek is lehetősége nyílt a
szocpolos lakásépítésre. Gyermekeik számának köszönhetően a mai viszonyokhoz
képest igen jó lehetőségeik adódhattak.
Csak adódhattak, mert erre is rátelepedett a „maffia”, akik egy modern putrit
felhúzva lefölözték az építkezésre összegyűjtött keretet. Megmaradtak a tyúkólminősítést sem kiérdemlő, tetőtlen, rossz
alapú, szétlopott torzók. Mára többségét
felverte a gaz.
Településünk egyes végeit, közeit is díszítik ilyen remekművek, maradványok.
Eltelt 25 év és újabb torzók születnek.
A jelzáloggal terhelt, már kilakoltatott
romhalmazokká válóké. Olyan romhalmazoké, amelyeket törvényt nem tisztelő,
„csóró”, közpénzen tengődő emberek széthordanak, eltüzelnek, hulladéklerakónak
használnak büntetlenül!
Tehetik, hiszen a tulajdonosok talán neves európai bankok, akik kidobták az előző
tulajdonost, mondván nem fizeted a deviza vagy forint alapú hiteled, menj arra,
amerre látsz.
Hogy jogosan jártak-e el az aláírt szerződésben a pénzt felvevő, kötelezettséget vállalóval szemben, azt nem tudom!
De! Miután a bank tulajdonába kerül egy
ingatlan, legyen az torzó vagy még lakható épület, nem terheli felelősség a tu-

lajdonost az ingatlan állapotának, annak
környezetének minőségét illetően? Hogy
lehet az, hogy ma egy törvényt tisztelő
polgárnak kötelessége a ház előtt található árok takarítása, fű kaszálása és kertjének
gaztalanítása, a banki tulajdon pedig ebek
harmincadján, minden kötelezettséget figyelmen kívül hagyva porlad, rohad?
Ha a csatornám leszakad és veri a szomszéd falát a víz, vagy a háza alá folyik, azt
rendbe kell tennem, mert kártérítésre perelhet.
Ha a kerítésem lyukas vagy nincs, és
azon a kutyák bejárnak, akkor azt meg kell
foltoznom, hogy a környék veteményese
óvva legyen.
Ha az ingatlanom közveszélyessé válik
és a szomszéd gyerekei bent játszanak a
mindjárt szétdőlő falak mellett, akkor engem gondatlanság miatt elmarasztalnának.
Érdekes, ezeket a menő bankokat nem
marasztalja el senki. Ezeknek a menő
bankoknak jól megy, mert jó állapotú ingatlanukat a szemünk előtt hordják szét,
soha nem dolgozó emberek. A kábelek a
MÉH-telepen vannak, a nagyméretű téglából az utcabeliek új kerítést húztak a saját
portájukon. A tetőcserepet 2 km-es körzetben viszi mindenki. Az üvegveranda
faanyagát 2 éve eltüzelték, most pedig a
teljesen ép tetőszerkezetet verték szét és
kezdték el tüzelni.

A kertben gaz, sitt, háztartási hulladék
és újabban patkányok portyáznak. A bank
persze messze van, a bank menedzsereit
hidegen hagyja, hogy ingatlanuk állapota nem a legszebb fényt veti rájuk. Ugyan!
Csak a profit számít, a zsíros kamatok!
Ha én most kimennék és elbontanám
a veszélyes épületet a maradék bontott
anyagért cserébe, eltakarítom a bank
mocskát, esetleg hasznosítanám a kert termőföldjét, akkor már másnap karperecem
lenne, mert elloptam, jogtalanul használtam a tulajdont.
De a banknak még az ujját sem kell
mozdítania, nem kell kommunális adót fizetnie, szemétszállítási szerződést kötnie
és a parlagfű kommandó is nagy ívben elkerüli majd.
Mi maradt a helyi szomszédoknak, közösségnek, önkormányzatnak? A környezet
teljesen lepusztult, az ingatlan árak még
lejjebb mennek. Szemét, omlásveszély és
patkányok. A település újabb lepusztult
résszel gazdagodik. Ismét egy hely, ahol lehet inni, drogozni és van egy hely, amit el
lehet hordani, lopni a szemünk előtt addig,
amíg van mit.
Mindez történhet a törvény emberei, a
szomszédok, a közösség szeme előtt! Mindenki becsukja a szemét, széttárja a kezét!
Nem jól van ez így, emberek! Miért lettünk ennyire közömbösek?
Benis Brigitta

A Zafír Alapítvány aktuális programjai, szolgáltatásai
Telefon: 20/315-86-26 · e-mail: zafir.csek@gmail.com · Tolna, Bercsényi u. 31.
Tanácsadó keddek

17-20 óráig

Lelki tanácsadás

márc. 5., 19.

Konfliktuskezelési

márc. 5., 19.

Fejlesztő foglalkozás
speciális nevelési
igényű gyermekek és
családjuk számára

márc. 5., 19.

Szociális

márc.12.

Szenvedélybetegség

márc. 12.

Családi kassza

márc. 12.

Jogi tanácsadás

márc. 26.

Munkavállalási

márc. 26.

Tréningek
1. Női szerepek
2. Önismeret, Társismeret
3. Szülői
4. Kommunikáció
Programok:
Családi Est
márc. 6. 18-20 óra
Téma: Spirituális utakon
Vendég: Szakály Árpádné
Kézműves alkotóklub márc. 1. 16-18
Téma: Húsvétváró
Szülőklub

márc. 28. 10-12 óra

MINDEN
PROGRAMUNK
INGYENES

ÚJ
PROGRAMOK
Identity Klub
márc. 20. 17-19 óra

Családi nap Faddon
a Művelődési Házban
március 16-án (szombaton)
15-től 18 óráig
a Zafír Alapítvánnyal!
Családok (2 felnőtt, 2 gyerek)
jelentkezését várjuk március 8-ig
a Műv. Házban!
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EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN

Védőnői szűrővizsgálatok gyermekkorban
A Védőnői Szolgálat az 51/1997. (XII.18.) NM
rendelet szerint végzi a gyermekek életkorhoz
kötött, kötelező szűrővizsgálatait, melyek térítésmentesen vehetők igénybe.
Fenti rendelet célja a betegségek megelőzése, korai felismerése és kezelése által a
gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének
biztosítása.
A szűrések az alábbi vizsgálatokból állnak:
1, 3 és 6 hónapos életkorban:
• testmagasság, testtömeg, fejkörfogat és
mellkaskörfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése hazai standardok
alapján
• mozgásszervi vizsgálat
• BCG védőoltás megeredésének ellenőrzése
• a pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata
• érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás)
1 éves életkorban és 6 éves életkorig évente:
• testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerint, mellkaskörfogat) mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése hazai
standardok alapján

• a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák vizsgálata
• érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás)
• beszédfejlődés vizsgálata
• mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra (lúdtalp)
és a gerinc rendellenességeire (tartáshiba)
• vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között
évente
6-18 éves kor között két évente:
• testmagasság és testtömeg mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése hazai
standardok alapján
• pajzsmirigy tapintásos vizsgálata (golyvaszűrés) 4. évfolyamtól
• érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás), valamint 6. osztályban a színlátás vizsgálata
• vérnyomás mérése
• mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra (lúdtalp) és
a gerinc rendellenességeire (hanyagtartás,
gerincferdülés)
• a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák vizsgálata

• 16 éves kori állapotfelmérés
Az életkor szerint esedékes szűrővizsgálatokról a szülőket szóban vagy írásban értesítjük. A gyermekek szűrővizsgálaton való
megjelenéséről 6 éves korig a szülőknek kell
gondoskodni, 6 éves kor felett a megjelenést
az iskola biztosítja.
A vizsgálatok eredményéről a szülőket
írásban tájékoztatjuk. Elváltozás gyanúja esetén a gyermeket további vizsgálatra a házi orvoshoz irányítjuk, aki szükség szerint szakorvosi vizsgálatot rendel el.
Sajnos, az a tapasztalatunk, hogy több
gyermek nem jut el a javasolt szakellátásig,
így a betegségek felismerése és kezelése nem
történik meg időben, ezáltal maradandó károsodások is kialakulhatnak.
A gyermekeknek joguk van az egészséges
felnevelkedéshez, ezért biztosítani kell számukra az állapotuknak megfelelő egészségügyi ellátást, illetve az ahhoz való eljutást.
Kérjük a szűrésekhez a szülők hatékony
közreműködését a gyermekek egészsége érdekében!
Guld Ágnes és
Rózsáné Benedek Erzsébet védőnők
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Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi
hazai alkalmazásának biztonságáról szóló
jelentés országgyűlési vitája
(Bencsik János vezérszónoklata – 2013. február 12.)
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Országgyűlés!
Amennyiben Magyarországon az atomenergia békés célú használatáról esik szó,
akkor egy átlag magyar ember azonnal a
paksi atomerőműre gondol. Mindez természetes, hiszen az 1970-es és 1980-as évek
jelentős mértékű villamosenergia importjának kiváltására megépített négyblokkos
atomerőmű, kiemelt beruházás lévén, igen
nagy nyilvánosságot kapott. A vonzáskörzetében lévő települések tájékoztatási társulásainak támogatásán túl jelentős
szerepet vállalt a honi kultúra és sportélet
támogatásában is. Tájékoztató központja
évente közel harmincezer látogatót fogad,
és az erőművel kapcsolatos sajtómegjelenések száma is megközelíti éves szinten a
hétezret. A 2011-ben elfogadott Nemzeti
Energiastratégia nyílt tervezési szakaszában szakmai és civil szervezetek sokasága
szembesülhetett azzal a ténnyel, hogy az
ország középtávon, még helyettesítő technológiák megléte esetén sem mondhat le a
hazai villamosenergia-termelés több mint
negyven százalékát biztosító paksi atomerőműről, így széles körű társadalmi és politikai támogatottság mellett kezdődhetett
el a meglévő blokkok üzemidejének meghosszabbítását célzó hatósági eljárás.
Azzal már kevesebben vagyunk tisztában, hogy a radioaktív anyagok és az
ionizáló sugárzások alkalmazása is széleskörűen elterjedt emberi tevékenység. Az
energetikai alkalmazás mellett a radioaktív
izotópok és ionizáló sugárzások felhasználása kiterjed az egészségügyi ellátás, az
ipar, a mezőgazdaság, a tudományos kutatás és az oktatás területére is. A radioaktív anyagokat és ionizáló sugárzásokat
széleskörűen használják a gyógyászatban
diagnosztikai és daganatterápiai célokra.
A röntgenvizsgálatok és a sugárzással sterilizált egyszer használatos orvosi eszközök
nélkülözhetetlen módszerei és eszközei az
orvosi gyakorlatnak. Az ionizáló sugárzást eredményesen használják az élelmiszerek csomagolóanyagainál és a trópusi
országokból importált fűszereknél a kórokozók elpusztítására. Az ipari radiográfia
mindennapos eljárássá vált a gépek és alkatrészek anyaghibáinak feltárásában és
az anyaghibákból eredő balesetek megelő-

zésében. A biztonságtechnikai célú alkalmazások közé tartoznak a csomagvizsgáló
röntgenberendezések és a jármű rakomány
átvilágítók. Megtalálhatjuk a hidrológiai
és geológiai alkalmazások terén is, ahol
vízforrások és ásványi anyagok kutatását
teszi lehetővé természetes és mesterséges
radioaktív izotópokkal. Magyarországon
megközelítőleg 1200 munkahelyen alkalmaznak radioaktív anyagot, vagy ionizáló
sugárzást előállító berendezést. A sugárterheléssel járó munkahelyeken dolgozó
munkavállalók és egyéni vállalkozók száma
közel tizenhatezer.
Mindebből az látszik, hogy az atomenergia békés célú használata nélkül nem
csak az energia ellátás, hanem az egészségügyi és ipari diagnosztika hatékonysága,
valamint a köz- és életbiztonság garantálása is kérdésessé válna. Ugyanakkor azt
is le kell szögezni, hogy az atomenergia
helytelen alkalmazása, vagy fegyverként
való felhasználása súlyos veszélyekkel és
következményekkel jár. Ezért az atomenergia alkalmazása területén kezdettől fogva
kiemelt szerepe van a biztonságnak.
Tisztelt Országgyűlés!
Az atomenergia békés célú alkalmazásánál és az atomenergiával kapcsolatos döntéseknél alapvető és legfontosabb szempont
a magyar lakosság egészségének, életének
és vagyonának a biztonsága, ezért a nukleáris biztonságnak minden egyéb részérdekkel szemben elsőbbséget kell élveznie.
A biztonságos alkalmazás feltétele olyan
jogalkotási és szabályozási rendszer létrehozása, amely megalapozza a hazai, továbbá a nemzetközi elvárásoknak megfelelő
biztonsági követelmények meghatározását
és rendszeres korszerűsítését. Fontos feltétel továbbá olyan felhatalmazással, szakértelemmel és anyagi feltételekkel rendelkező, független hatósági rendszer működése,
amely garantálja, hogy az atomenergia alkalmazása kizárólag hatósági engedélyezés
és rendszeres ellenőrzés mellett történhessen, a jogszabályokban meghatározott szigorú biztonsági előírások érvényesítésével.
A tudományos eredmények és nemzetközi tapasztalatok alapján kialakított
biztonsági alapelveket nemzetközi egyezmények határozzák meg. A biztonság fej-

lesztésével összefüggő nemzetközi együttműködés több kormányközi szervezet
tevékenységének fontos területe. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlése 2011-ben beválasztotta Magyarországot
az Ügynökség 35 tagú döntéshozó testületébe, a Kormányzótanácsba. E két évben e
szakmailag és diplomáciailag egyaránt kiemelkedő jelentőségű képviseletet a jelenlévő Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyért felelős
államtitkára tölti be.
Az atomenergia alkalmazását Magyarországon törvény szabályozza. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
alapvető rendeltetése a lakosság egészségének, biztonságának és a környezetnek a
védelme. A törvény rendelkezései szerint
az atomenergia alkalmazása kizárólag a
jogszabályokban meghatározott módon és
rendszeres hatósági ellenőrzés mellett történhet, a biztonságnak minden más szemponttal szemben elsőbbsége van. A törvény
végrehajtását számos kormányrendelet és
miniszteri rendelet garantálja. A most tárgyalt jelentés időtávján is folytatódott a hazai joganyag tovább fejlesztése.
Az atomenergia biztonságos alkalmazását felügyelő hatósági rendszer keretében a
nukleáris létesítmények – köztük a Paksi
Atomerőmű – nukleáris biztonságával, valamint a nukleáris fegyverek elterjedésének
megakadályozásával összefüggő hatósági
feladatok az Országos Atomenergia Hivatal
hatáskörébe tartoznak. A nukleáris létesítmények biztonságával kapcsolatos hatósági
követelményrendszert részletes nukleáris biztonsági szabályzatok tartalmazzák,
amelyek teljesítésének lehetséges módjáról
a Hatóság főigazgatója útmutatókat ad ki.
Az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos egyik legfontosabb
nemzetközi elvárás, hogy a nukleáris biztonságért felelős hatóság független legyen
a termelői, tulajdonosi, szolgáltatói érdekektől és az atomenergia alkalmazásában
érdekelt és ellenérdekelt államigazgatási
szervektől. Magyarországon az atomenergiáról szóló törvény és a végrehajtási rendeletek garantálják a függetlenségre vonatkozó nemzetközi elvárások érvényesülését. A
Hatóság folyamatosan értékeli az üzemeltetők biztonsági teljesítményét. Az értéke-
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lő tevékenységet megalapozó adatgyűjtés
fő területei: az engedélyesek rendszeres és
eseti jelentései, a ciklikus hatósági ellenőrzések, az átfogó hatósági felülvizsgálatok,
és az üzemeltető személyzet képzettségének ellenőrzése. A hatóság függetlenségének megőrzésére a jövőben is figyelemmel
kell lenni. Ezért nyomatékosan kérem a
jelenlévő Államtitkár urat, hogy e javaslatunkat a kormányzati döntéshozás során is
szíveskedjék érvényre juttatni.
Figyelemre méltó eseményként rögzítendő, hogy a Hatóság főigazgatója kezdeményezésére 2010. júniusában, a hazai
nukleáris szakma vezető intézményeinek
képviselői létrehozták a Magyar Nukleáris Tudásbázis Rendszert. A tudásbázis
rendszer fő céljának tekinti az atomenergia hazai alkalmazása során felhalmozott,
elsősorban Magyarországon létrejött szakmai ismeretek dokumentumainak összegyűjtését és megőrzését a jövő nemzedékei
számára, valamint a nukleáris közösségen
belüli információ-megosztás elősegítését
és egy folyamatosan aktualizált, közös tudásbázis létrehozását.
Tisztelt Képviselő Társaim!
A jelentés által vizsgált 2009-2011 közötti három esztendős időszakban az ionizáló sugárzások munkahelyi felhasználása
hatékony sugár-egészségügyi hatósági felügyelet mellett, a sugárvédelem alapvető
szabályai és a hatósági előírások betartásával, biztonságosan történt. Munkahelyi sugárforrástól származó sugárbaleset, személyek baleseti szintű sugárterhelésével járó
rendkívüli esemény nem következett be.
A vizsgált időszak azonban nem volt teljesen mentes a szükséges mértékű hatósági intézkedésektől. 2011 második felében
Európa több pontján a radioaktív jód koncentráció növekedését mérték a légtérben.
A jelenség okának felderítése során világossá vált, hogy Budapesten, egy magyar
vállalkozás telephelyén folyó – orvosi diagnosztikai és gyógyászati célú – jód-izotóp
gyártási folyamat során a szokásos menynyiséget többszörösen meghaladó mértékű
radioaktív anyag került ki a légtérbe. Bár
a kibocsátás teljes mértéke nem érte el az
éves, hatóságilag jóváhagyott korlátot, és a
lakosságot csak rendkívül kis – a korlátnál
nagyságrendekkel kisebb – többletdózis
érte, a nemzetközi visszhang és a mindenképpen káros, jelentős kibocsátás-növekedési tendencia indokolttá tette a gyártás
felfüggesztését, és a jelenség okának alapos
felderítését.
A paksi atomerőműben a nemzetközi
biztonsági skála szerint kettes kategóriába
sorolt esemény történt 2009. május 4-én.

A négyes blokk reaktorának éves karbantartása során az elhasználódott, erősen
sugárzó neutron fluxus mérő detektorláncokat egyenként kiemelték, sugárvédelmet
biztosító csőkonténerbe húzták és daruval
a reaktorcsarnokon belüli nagyaktivitású
tároló helyre szállították. Az egyik ilyen
szállítási művelet közben a detektorláncot
tartó drótkötél elszakadt, a detektorlánc
az árnyékoló konténerből kiesett a szállítási útvonal alatt lévő lefóliázott munkaterületre. Az esemény következtében
a csarnoki sugárzás megnőtt. Az összes
ottani munkavégzést felfüggesztették, és
a helységet kiürítették. A csarnokban tartózkodó munkavégzőket nem érte a napi
ellenőrzési szintet meghaladó többlet sugárterhelés. Másnap délután a daru távműködtetése mellett egy hidraulikus megfogó szerszám segítségével eltávolították a
leesett detektorláncot, és a sugárvédelmi
korlátozások feloldását követően folytatták
a karbantartási munkálatokat. A hatóság
intézkedése szükséges és egyben elégséges
mértékű volt.
Tisztelt Országgyűlés!
Összefoglalóan megállapítható, hogy a
nukleáris létesítmények 2009. évi biztonsági helyzetének általános értékelése megfelelő eredményt mutat. A Paksi Atomerőmű,
a Budapesti Kutatóreaktor, és az egyetemi
Oktatóreaktor a tervekben, engedélyekben
meghatározott paraméterekkel üzemeltek.
Az atomenergiáról szóló törvény előírásaival összhangban működött a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap és a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság. Az Alap és a
Társaság működése az atomenergiáról szóló törvény alapján biztosítja, hogy a radioaktív hulladékok biztonságos kezelése és
elhelyezése, valamint a nukleáris létesítmények leszerelése megoldható legyen, és ne
háruljon az elfogadhatónál nagyobb teher
a jövő nemzedékekre.
Alapvetően minden nukleáris létesítmény esetében elmondható, hogy a fegyveres biztonsági őrségek létszáma feltöltött,
fegyverzetük a kornak megfelelő és teljes,
képzésük folyamatos, reagáló képességük
kielégítő.
Magyarország új Alaptörvénye a különleges jogrend részeként meghatározta
a veszélyhelyzet fogalmát, mely szerint a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében
veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos
törvényben meghatározott rendkívül intézkedéseket vezethet be. Veszélyhelyzet a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján a
nukleárisbaleset-elhárítás szempontjából
az a nem tervezett radioaktív kiszóródás
és egyéb sugárterhelés, amely a biztonságot kedvezőtlenül befolyásolja és a lakosság nem tervezett sugárterhelését idézi elő.
2011 végén – a jogszabályi változásoknak
megfelelően – megújult az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv. A
könnyebb kezelhetőség érdekében a Terv
módosítása során annak számos fejezetéből és mellékletéből önálló útmutató vagy
szakmai segédlet készült. A nukleárisbaleset-elhárítás területén 2011-ben is több
gyakorlatot szerveztek. A gyakorlatok sikeresek voltak, a tapasztalatok visszacsatolásra kerülnek az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerbe.
Tisztelt Képviselő Társaim!
A vizsgált időszakban tovább folytatódott a paksi atomerőmű kapacitásnövelésére indított fejlesztés, valamint az üzemidő hosszabbításra történő felkészülés.
A program befejeztével 2010-től a négy
blokk összesen mintegy 160 MW többlet
teljesítménnyel járul hozzá a hazai villamosenergia termeléshez, így a négy blokk
összteljesítménye eléri a 2000 MW-ot. A
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adatai szerint a 2011. év végén a világ 30 országában 436 atomerőművi blokk működött.
2011-ben hét új blokkot helyeztek üzembe
és 13 blokkot állítottak le véglegesen. 2011ben 4 blokk építését kezdték meg, és világviszonylatban jelenleg összesen 63 atomerőművi blokk épül.
Amikor az atomenergia biztonságos
használatáról beszélünk, nem kerülhetjük
meg azt a szomorú tényt, hogy 2011. március 11-én nagy földrengés pusztított Japánban, melyet hatalmas szökőár követett.
A működő atomerőművek a tervezettnek
megfelelően leálltak, azonban a földrengést
rövid időn belül követő szökőár elmosta az
érintett telephelyen lévő blokkok hűtőrendszereit, a reaktorok, illetve a pihentető-medencék hűtés nélkül maradtak. Az egyre
növekvő hőfejlődés előbb a fűtőelemek melegedéséhez, károsodásához, majd – kémiai reakciók révén – hidrogénfejlődéshez, és
végül kémiai robbanások sorozatához vezetett. A sérült, leomlott falak nyílásain át
nagy mennyiségű radioaktív anyag került
a környezetbe, több tízezer embert ki kellett telepíteni az erőmű környezetéből. Ez
a baleset világszerte felvetette az atomerőművek természeti katasztrófákkal szembeni védettsége felülvizsgálatának az igényét.
Számos állam és nemzetközi szervezet
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megkezdte a szisztematikus újraértékelést.
Magyarország azonnal csatlakozott az Európai Unió Tanácsa által javasolt Célzott
Biztonsági Felülvizsgálat (az úgynevezett
stressz-teszt) programhoz.
A magyar Célzott Biztonsági Jelentés
megállapítja, hogy a felülvizsgálat során
nem merült fel olyan körülmény, amely
megkérdőjelezné a Paksi Atomerőmű
– már számos alkalommal felülvizsgált –
tervezési alapjának megfelelőségét. A
stressz-teszt célkitűzéseinek megfelelően a
vizsgálat kiterjedt olyan rendkívül valószínűtlen helyzetekre is, amelyek kívül esnek
a tervezési alap keretein. Az erőmű ebben
a tekintetben is jó helyzetben volt, mert a
legutóbbi (2008-as) időszakos biztonsági
felülvizsgálat alapján, valamint az üzemidő-hosszabbításra való felkészülési prog-

ram során számos olyan módosítást, megerősítést hajtott végre, amely elébe ment
az európai stressz-teszt elvárásainak. Itt
említendők meg az 1990-es években megvalósított földrengés-biztonsági vizsgálatok
és megerősítések is, amelyek különösen
pozitív benyomást tettek a kölcsönös nemzetközi felülvizsgálat szakértőire. A Paksi
Atomerőmű a felülvizsgálat során jelentős
számú olyan lehetőséget tárt fel, amelyek
tovább javíthatják az erőmű biztonságát a
tervezési alap keretein kívüli helyzetekben.
A javasolt intézkedések megvalósítása érdekében a hatóság határozatban írta elő az
erőműnek az intézkedések részletes tartalmának és programjának kidolgozását.
Magyarországra 2012. március 12-14.
között érkezett a nyolcfős, osztrák, cseh,
szlovén, bolgár, német, román és két Eu-

rópai Bizottság által delegált szakemberből álló ellenőrző csoport. A felülvizsgálók
nagyra értékelték a tapasztalt nyitottságot
és együttműködő készséget. Ugyanakkor
felhívták a magyar hatóság figyelmét, hogy
szorosan kövesse nyomon az elhatározott
intézkedések végrehajtását és biztosítsa,
hogy a tervezett átalakítások elérjék a kívánt hatást.
Tisztelt Országgyűlés!
Az előterjesztésben foglaltak megalapozottságára való tekintettel, a Gazdasági és
Informatikai Bizottság határozati javaslatához csatlakozva, képviselőcsoportunk a
2009., 2010., valamint a 2011. évi jelentés
elfogadását javasolja.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet.

SZOMSZÉDuNK AZ ATOMERŐMŰ

Évindító sajtótájékoztató Budapesten

Kiemelkedő termelési és gazdasági eredménnyel zárta
a tavalyi évet a Paksi Atomerőmű
A nemzetközi biztonsági felülvizsgálatokon
jelesre vizsgázott az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt., és a legszigorúbb biztonsági előírások
betartása mellett rekordnak számító termelési eredményt ért el tavaly. 2012 a biztonság és a gazdasági versenyképesség terén
is a társaság történetének legsikeresebb
éve volt. Az üzemidő-hosszabbítás kapcsán
– miután tavaly az 1. blokk már megkapta
a szükséges engedélyeket – az idei évben a
2. blokk engedélykérelmének előkészítése és
benyújtása lesz az atomerőmű egyik legfőbb
feladata.
Budapest, 2013. február 7.
„Az MVM Csoport legjelentősebb energiatermelője, a Paksi Atomerőmű tavaly a legszigorúbb
biztonsági előírások betartása mellett teljesítette a maga elé tűzött célokat mind biztonsági,
mind gazdasági szempontból” – mondta Baji
Csaba, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke, az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója. „Az Európai
Unió által elrendelt Célzott Biztonsági Felülvizsgálat zárójelentésének független felülvizsgálata
is bizonyította: a Paksi Atomerőmű biztonsági
szempontból Európa egyik legjobban megfelelt
erőműve. A több mint húsz éve folyó biztonságnövelő programoknak köszönhetően, a paksi
blokkok ma már közel egy teljes generációval
modernebbek a nyolcvanas évekbeli, új állapotuknál. Ezek a tények és a lakosság folyamatos,
több mint háromnegyedének támogatása lehe-

tővé teszi, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a
tervezett üzemidejüknél húsz évvel tovább üzemeltethesse az atomerőművi blokkokat.”
Az atomerőmű eddigi történetének legjobb
termelési eredményével zárta a 2012. évet: tavaly 15 793 GWh-val (gigawattórával) járult
hozzá a hazai villamosenergia-termeléshez. A
kiemelkedő eredmény nagyban köszönhető a létesítmény közel 90 %-os teljesítmény-kihasználtságának, amellyel az erőmű részaránya 45 % fölé
emelkedett a magyar villamosenergia-termelésben. „A sikerek a fegyelmezett üzemvitelnek, a
jól tervezett és kivitelezett karbantartásoknak,
átalakításoknak köszönhetőek. A nemzetközi
szervezetek elismerő nyilatkozatai az ellenőrzésekről, felülvizsgálatokról és az 1. blokk üzemidő-hosszabbítási kérelmének pozitív elbírálása
az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által,
mind azt bizonyítják, hogy az atomenergia hazai
alkalmazása nemcsak környezetkímélő és gazdaságos, hanem biztonságos módja is a villamosenergiatermelésnek” – foglalta össze előadását
Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
vezérigazgatója.
A társaság vezetői arról is beszámoltak, hogy
az erőmű az elmúlt esztendőben is megfelelt
minden vele szemben támasztott környezeti
elvárásnak. Klímavédelmi szempontból pedig
továbbra is nélkülözhetetlen az atomenergia, hiszen működése nem jár szén-dioxid kibocsátással, így üzemeltetése ebben is megfelel a fenntarthatóság követelményeinek. A paksi blokkok
évente 2 millió ember oxigénszükségletét, vagyis

a magyar erdők éves oxigéntermelését takarítják
meg azáltal, hogy nem bocsátanak ki üvegházhatást kiváltó gázokat.
A tájékoztató munka egyik fontos mérföldköve volt, hogy tavaly nyílt meg Pakson az
Atomenergetikai Múzeum, amely igényes részletességgel mutatja be a létesítmény múltját és
jelenét, működésének elméletét és gyakorlatát. A Tájékoztató és Látogató Központot pedig
10 %-kal keresték fel többen tavaly, mint az azt
megelőző esztendőben. Az ilyen jellegű ismeretterjesztéssel is a vállalatcsoport egyik tervezett
beruházásának, az atomerőmű bővítésének társadalmi elfogadottságát kívánják segíteni.
Az idei év legfontosabb feladatai között szerepel a 2. blokk üzemidő-hosszabbítására vonatkozó engedélykérelem előkészítése. Ennek
a blokknak az esetében 2014-ben jár majd le
az eredetileg tervezett 30 éves üzemidő, így a
további üzemeltetéshez szükséges dokumentumokat ez év végéig nyújtják be az OAH-hoz.
Emellett a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat alapján elhatározott további fejlesztések kivitelezése,
és az úgynevezett tokozott üzemanyagok, tehát
a speciális kezelést igénylő fűtőelemek elszállításának előkészítése is az idén lesz aktuális.
A legfrissebb közvéleménykutatásokból
egyébként kiderült, hogy a magyar lakosság háromnegyede, tehát 75 %-a ért egyet azzal, hogy
hazánk egy atomerőmű segítségével gondoskodik a villamosenergia-ellátásról.
(forrás: www.atomeromu.hu)
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ESEMÉNYEK – KÉPEKBEN
2013. január 7-én Ódry Károly nyitotta meg a Szekszárdi Fotóklub kiállítását a Művelődési Házban.

Január 21-én a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) tett látogatást a faddi képviselő-testület.

Dalban mondom el – Kovács Gábor előadóestje Magyar Kultúra Napján

Az UniCum Laude énekegyüttes a február 11-i ifjúsági hangversenyen – és a közönség
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Z Ö L D R O VAT

Mit tegyünk dísznövényeink jólétéért?
Szerencsére elkerült bennünket a rendkívüli hideg tél, így sikeresen teleltek a
muskátlik, leanderek és citromok.
Szobai cserepes dísznövényeink állapota változó lehet. Azok, amelyek kevesebb fényhez jutottak, kissé megnyúlva,
világosabb levelekkel, de szépen átvészelték a telet. Végre hosszabbak a nappalok,
így erőre kaphatnak. A növények méretétől és korától függően 2-5-10 évenként – a
megújulás reményében – jó, ha átütetésre
kerülnek.
Annak, akinek van szobapáfránya
(Nephrolepis), azt tapasztalhatja, hogy
a növény ledobálja leveleit, fénytelenné
válik így tél végére. Minden hiedelemmel
szemben a páfrány nem szereti a meleget.
15-21 °C az optimális, de akár 10 fokot is
elvisel. A növény eredetileg fán lakó, ami
azt jelenti, gyökere nem földben van, hanem abban a korhadék halomban, ami a
növényen képződik. A lakásban tartott
növénynek savanyú földdel kevert tőzeget és apró fenyőkérget keverjünk egyenlő arányban és abba ültessük, vigyázva,
hogy ne mélyen kerüljön a cserépbe a növény töve! Világosba tegyük, de ne tűző
napra. A földje mindig nedves legyen, de
ne pangjon a vízben. Ha tőzeges, kérges
komposztba tettük, akkor 2 hetente tápoldatozzuk.
Télen 10-13 °C-on a két öntözés között
száradjon ki a talaj! Nyáron, árnyékos helyen, akár az udvaron tartható, napi öntözés mellett.

Orchideákat, Phalaenopsisokat 1618 °C-on kell tartani, belső ablakpárkányban, hűvösebb szobában, fürdőszobaablakban, de semmiképpen ne tűző napon.
Az irodalom azt vallja, hogy átlátszó tartókban kell tartani a növény gyökerét. Én
20 éve tartok orchideákat, sikeresen virágoztatom, nagyobb agyagcserepekben.

Igaz, a gyökerek negyede
a talaj felett van.
Fenyőkérges, lehullott fenyőtűs, virágföldes, tőzeges
földkeverékben vannak, amit 3 évenként lecserélek. 1 cserépben 2 tő van.
Gyönyörűek. Esővízzel és csapvízzel is
öntözöm, spriccelem őket. Csak a levelet
és a talaj feletti vagy kilógó léggyökereket
lehet öntözni, a virágot, virágbimbót tilos.
1-2 havonta beáztatom az egész cserepet
langyos eső vagy csapvízbe, amibe kálium
és foszfor túlsúlyos tápoldatot keverek. Ez
a módszer nagyon bevált, jelenleg a 4 tőn
7 fürt virág van. Miután elnyílott, a szárát
nem tőben vágom le, hanem a virágfüzér
elején, így újra bimbókat hoz és nyílik.
Egyéb levéldísznövényeknek, amelyek igénylik, szét lehet a tövüket osztani.
Ügyeljünk arra, hogy megfelelő mennyiségű és ép gyökerek maradjanak a növényeken. Kerüljenek új cserépbe/földbe és
jól öntözzük be.

Angyaltrombitákat 4-12 °C-on kell
teleltetni. Mielőtt teleltetni visszük, vissza
kell vágni a növényt, főleg, ha sötét helyiségbe kerül! Elnyílott virág ne legyen rajta. Tavasszal át lehet ültetni, ha szükséges.
A tavasz és az ősz is megfelelő időpont a
szaporításra, dugvány vágására. Az angyaltrombita nagyon vízigényes, augusztusig 2 hetente kell tápoldatozni foszfor és
kálium túlsúlyos tápoldattal.
Amennyiben ilyen marad az idő és
nincsenek erős fagyok, aki még nem
duggatott tulipánt, nárciszt, jácintot, az
még megteheti. Cserépbe, szabadföldbe,
temetőbe. Március, április hónapban elvethetők a gyógyfűmagok is. Itt is, akár
állandó helyükre, a cserepekbe vagy palántának ládába, egyéb edényekbe. Ehhez
vásároljunk, virágföldet, azt keverjük tőzeggel, homokkal. Sok helyen már január
közepén, végén előkerültek az Amarillisz
hagymák és elkezdték öntözni, hogy ismét
virágozzék. Ne feledkezzünk meg a virágzást segítő foszfor és kálium túlsúlyos tápoldatozásról, amit 15 naponként adhatunk a növénynek. Májusban a szabadba
kikerülő dézsás leandereket, citromfákat
langyos vízzel lezuhanyoztathatjuk a portól. Sőt, keverhetünk rovarirtószert és
kevés rezet és lemosózhatjuk a növényeket. Ezzel megelőzhetjük a tetvesedést és
egyes gombás betegségek terjedését, ami
a virágok lerúgásához is vezethet.
Várjuk a tavaszt, ápoljuk rendszeresen
szobanövényeinket, és veteményezzünk
kertünkbe ebben az évben is!
Benis Brigitta

KL Í MAB AR ÁT MI NTAP R OG RAM SZEKSZÁRD TÉRSÉG ÉBEN

Klímanap Faddon
2013. február 19-én került
megrendezésre
intézményünkben a Zöldtárs Alapítvány szervezésében a Klímanap, mely a „Klímabarát
mintaprogram
Szekszárd
térségében” elnevezésű programsorozat állomása volt. A délutáni programon közel 50 gyermek vett részt.
Nagy érdeklődéssel fogadták mind az alsós, mind a
felsős gyermekek a klímaprogramot, mely keretén
belül lehetőségük nyílt filmeket megtekinteni, a fo-

gyasztói társadalom és
a környezetvédelem kapcsolatáról beszélgetni.
Kora este a
civil lakosság számára folytatódott a program, akik
úgyszintén megtekintettek egy filmet, majd ennek
kapcsán beszélgettek a világunkat érintő, földünket
sújtó klímaváltozásról, illetve a megelőzés és alkalmazkodás lehetőségéről.
Keresztes Katalin
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Beszámoló
a Fadd SE Karate Szakosztályának év végi munkájáról
Utolsó hírünk óta kevés versenyről, ámde
eseménydús időszakról számolhatunk be
olvasóinknak. A december végén megrendezett belgrádi ESKA EB-re 3 fő utazott. Kadet katában Schubert Dániel,
junior egyéni és csapat kumitében Kiszli Viktor, junior felnőtt egyéni és csapat
kumitében Bogárdi Mónika nevezett. A
három napos eseményen Mónika junior
csapat kumitében két magyar csapattársával az első helyen végzett. Az EB-t követően vizsga következett a klub életében,
ahol 18 fő tett sikeres övvizsgát a faddi
sportcsarnokban. Ismét díjazta a Tolna
Megyei Sportszövetség azokat a sportolókat, akik az országos diákolimpián 1-3.
helyezést értek el. Szakosztályunk 7 fővel
volt érintett a díjátadó ceremónián. Már
nagyon vártuk a hagyománnyá vált karácsonyi ünnepségünket. A karatékák mellett, – akik mintegy 107 fővel vettek részt
az eseményen – szülők, családtagok voltak jelen. Az ünnepi műsor része volt Koleszár Istvánné vezetésével a faddi Boróka
Ének és Néptánc Egyesület adventi énekkari előadása, valamint a faddi Tátika
néptánccsoport betlehemes játéka, Bali
Ervinné vezetésével. Az ajándékozásból
senki sem maradt ki, hiszen minden fellépő gyermek és felnőtt, minden karatéka, meghívott vendég egy kis ajándékkal
térhetett haza. Az ünnepség záró akkordja a fotókból összeállított kis zenés vetítés
volt, majd süteménnyel záródott a nap.
Természetesen idén sem maradhatott el
a szilveszteri futás, melyre ezúttal a Faddi Szabadidős Aerobic Egyesület tagjai is
elkísértek bennünket, és több magánsze-

mély is csatlakozott az évbúcsúztató megmozdulásunkhoz. Köszönhetően a Művelődési Ház vezetőjének, egy kis pezsgővel
koccintottunk, ki-ki életkorának megfelelően, Ódry Károly úr jóvoltából pedig
minden egyes fontos pillanat megörökítésre került. Január 7-vel megkezdtük a
téli alapozást és február elején a junior és
felnőtt versenyzőink már meg is mérettették formájukat a prágai Gichin Kupán.
Négy nemzet 8 csapata közül a magyar A
csapat 4., B csapatunk pedig – köztük Bogárdi Mónika és Berta Dániel– a 2. helyen
végzett. Következő nagyobb eseményünk
az április 20-i JKA EB lesz a németországi
Konstanzban, ezt azonban több hazai esemény előzi meg, melyekről a következő
számban tudósítunk.

Okmányiroda
7130 Tolna, Hősök tere 1. • Tel.: 74/540-807
Hétfő 8.00-12.00 • 13.00-16.00
útlevél, forgalmi engedély,
rendszám, jogosítvány

Szerda 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, ügyfélkapu
regisztráció

Péntek 8.00-12.00
személyi igazolvány, lakcím
igazolvány, vállalkozói igazolvány,
parkolási igazolvány, ügyfélkapu
regisztráció

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

Lakossági

szennyvízrákötés,
víz-, gáz-,
központifűtés-szerelés
Gubatovics Gyula
 06-30-543-7900
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