Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2013. május

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Polgármesteri Hivatal, valamint a Tolnai Járási Hivatal Faddi Kirendeltsége a Polgármesteri Hivatal épületének külső és belső felújítása miatt a volt Kisvendéglő épületébe
(Fadd, Mátyás király u. 2.) költözik, ahol 2013. május 13-tól június 30-ig a megszokott nyitva tartással
Polgármesteri Hivatal
várja Tisztelt Ügyfeleit.

Templomban

!
ó
sz

2013. Kapuvár
Félhomályos templom mélyén
Csendes áhítat ölel,
Térdepelek padom lépcsőjén,
Szívemben tétova jel.
Imádkoznék az Istenhez,
De a szavam most elakad,
Fájdalom és bánat övez,
A lelkemben zűrzavar.
Nézem Krisztus tiszta arcát,
Szemében bölcs szeretet,
Lehajtom fejem kezemre,
Lassan nyugalom fog el.
Lelkem megnyugszik,
Elhagy minden bánatom,
Szavak nélkül beszélgetünk,
Uram, erőm Te adod.
Dohóczkiné Zsuzsa
Kati néni, köszönöm!

„... a kozmikus Jóság annyira szereti az embert,
hogy újjá akar teremteni minden embert Krisztusban.
Szabad elölről kezdenünk.”
(Gyökössy Endre)

ó
v
í A TEMPLOM NAPJÁRA

H

2013. május 26. napjára (vasárnap)

9:00 órakor
Zarándok testvérek fogadása
10:00 órakor
Ünnepi Szentmise a faddi római katolikus templomban
Főcelebráns: Forrai Tamás Gergely SJ
a Jezsuita Rend magyarországi tartományfőnöke
Közreműködik: a faddi Boróka Ének- és Néptánc Egyesület kórusa
11:00 órakor
Varga Miklós EMeRTon díjas rockzenész, színművész
(részletek István a király rockoperából és a Honfoglalás c. filmből)
12:00 órakor
SZERETETLAKOMA, közös ebéd (hozott süteménnyel,
gyümölccsel, borral) a művelődési házban
15:30 órakor
Tátika gyermek táncegyüttes műsora a templom előtti téren
16:00 órakor
Iváncsits Tamás és társai közreműködésével
keresztény könnyűzene a templomban
Ebédjegy: 800 Ft/fő – május 15-ig a művelődési házban vásárolható!
A Templom Napja bevételét (ebédjegy, támogatójegy, egyéb adományok)
a templom belső felújítására fordítjuk!

Kiss Ulrich atya a Templom napján, 2012-ben

Május 26-án a Faddi Meseház (Templom u. 13.) és az Ódry Galéria (Mátyás király u. 18.)
10-től 18 óráig várja a látogatókat!
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Faddi Hírek
közérdekű információ
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Alisca Terra Kft. zöldhulladék szállítás, lomtalanítás és veszélyes hulladék szállítás
időpontjai!
Veszélyes hulladék szállítás: 2013. szeptember 18-án 14-18 óra között. Helyszín: Fadd, Mátyás király utca 2.
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy Faddon, a Művelődési Házban
tüdőszűrés lesz, melynek időpontjai az alábbiak szerint alakulnak:
dátum
délelőtti időpont
délutáni időpont
2013. május 21. (kedd)
11:00-12:00
12:30-14:30
2013. május 22. (szerda)
11:00-12:00
12:30-16:00
2013. május 23. (csütörtök)
9:30-12:00
12:30-14:30
2013. május 24. (péntek)
9:30-13:00
2013. május 27. (hétfő)
9:30-12:00
12:30-14:30
2013. május 28. (kedd)
9:30-12:00
12:30-14:30
2013. május 29. (szerda)
11:00-12:00
12:30-16:00
2013. május 30. (csütörtök)
09:30-12:00
12:30-14:30
2013. május 31. (péntek)
09:30-13:00
A TAJ- KÁRTYA FELMUTATÁSA A VIZSGÁLATHOZ SZÜKSÉGES!

A tüdőszűrést évente egy alkalommal ingyenesen beutaló nélkül veheti igénybe az a
személy, aki betöltötte 40. életévét, és lakcímkártya felmutatásával igazolja, hogy
állandó lakcíme Tolna megyében van.
40 éves kor alatt a vizsgálat csak orvosi beutaló alapján végezhető el. 40 éves korcsoport alatt beutalóval és foglalkozás egészségügyi vizsgálat részeként a tüdőszűrésért fizetendő összeg: 1700 Ft, melyet a szűréskor, a
helyszínen, a szolgálat dolgozóinál készpénzzel lehet befizetni.
18 éves kor alatt a szűrés csak szülői beleegyezéssel végezhető el.
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„...a kozmikus Jóság annyira szereti az embert,
hogy újjá akar teremteni minden embert Krisztusban.
Szabad elölről kezdenünk.”
(Gyökössy Endre)

HÍVÓ SZÓ!
2013. május 26. napjára
(vasárnap)
A TEMPLOM NAPJÁRA
A FADDI BÚCSÚRA
A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE
regionális találkozójára

9:00 órakor
Zarándok testvérek fogadása (Tolna, Paks, Gerjen, Dunaszentgyörgy, Tamási, Mohács, Jánoshalma)
10:00 órakor
Ünnepi Szentmise a faddi római katolikus templomban
Főcelebráns: Forrai Tamás Gergely SJ a Jezsuita Rend magyarországi tartományfőnöke
Közreműködik: a faddi Boróka Ének- és Néptánc Egyesület kórusa
11:00 órakor
Varga Miklós EMeRTon díjas rockzenész, színművész
(részletek István a király rock operából és a Honfoglalás c. filmből)
12:00 órakor
SZERETETLAKOMA, közös ebéd a Műv. Házban (hozott süteménnyel, gyümölccsel, borral)
15:30 órakor
Tátika gyermek táncegyüttes műsora – Bali Ervinné vezetésével – a templom előtti téren
16:00 órakor
Iváncsits Tamás és társai közreműködésével keresztény könnyűzene a templomban

Szeretettel hívunk, várunk mindenkit e lélekemelő együttlétre!
Ebédjegy 800 Ft/fő áron május 15-ig a Művelődési Házban vásárolható!
Érdeklődni lehet személyesen a Műv.Házban (Béke u. 1.)
vagy telefonon a 447-460, 546-002, illetve a 70/377-80-91-es telefonszámon! E-mail: kulturfa@tolna.net
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ciVil SzerVezeteink életéből

Beszámoló a Faddi Boróka Ének és Néptánc
Egyesület 2012. évi munkájáról
A 2012-es év dús volt az eseményekben. A felkészülést a húsvéti egyházi ünnepekkel kezdtük. Virágvasárnap és Nagypénteken a passiót
énekeltük a római katolikus templomban. Ebben részt vettek a tánccsoportból a jó hangú
férfiak is. Majd Nagyszombaton, a feltámadási misén ismét énekelt a kórus. Ezt követően megkezdtük a „Templom Napja” és Faddi Búcsúra való felkészülést. Önálló műsorral
szerepeltünk, amely csak háromszólamú kórusműveket tartalmazott. A szomszédos településekről érkezett zarándokok elismerően
nyilatkoztak munkánkról (Tolna, Paks, Gerjen, Dunaszentgyörgy).
Bagi Sándor római katolikus plébánostól
búcsúmiséjén, számára kedves kórusművekkel köszöntünk el nyugdíjba vonulása alkalmával.
Nemzeti ünnepeinkre minden évben felkérést kapunk, így március 15-én az iskolai
színjátszókkal együtt, október 23-án pedig
önállóan adtunk műsort.
A pünkösdi hagyomány felélesztését településünkön az egyesületünk indította el. Ebben az évben volt talán a leglátványosabb.

A Tolnai Művelődési Központ meghívására Sudár Sarolta fotókiállításának megnyitóján az alkalomhoz illő és méltó műveket adtunk elő. Ugyancsak meghívást teljesítettünk,
amikor a tolnai búcsúnapon a római katolikus
templomban szerepelt a kórus.
A szüret megszervezését közösen a faddi
művelődési házzal, mint hagyományápolást
az egyesületünk feladatának tekintjük. Sok
éve már mi szervezzük és bonyolítjuk a népes
felvonulást. A nagy érdeklődésre való tekintettel úgy tűnt, hogy talán ez volt a legnépesebb szüreti felvonulás. Menettánccal, fogatokkal, óvodás, iskolás bírókkal, jegyzőkkel,
csőszlányokkal, legényekkel vonuló menet a
település „szokásos”, az utcasarkokon rigmusokkal, énekekkel tűzdelt sikeres rendezvénye
volt. Persze minden évben vannak kisebb és
újabb szervezési hibák. Vannak nagyon kritikus vélemények utólag, amelyeket sokszor be
is látjuk, amelyekről megfogadjuk, hogy „Jövőre másképp lesz!”. De azok a nagyon kritikusok, valahogy mégsem jelentkeznek a szervezésre és részvételre.

Az önkormányzat által rendezett Idősek
Napján kórusunk a tánccsoporttal együtt műsorral köszöntötte a kb. 300 meghívott idős
vendéget. Kivívták a résztvevők tetszését a
dalcsokrok és a fiatal táncosok lendületes műsora.
Ezt követően kezdtük meg a felkészülést a hagyományossá vált „Adventi hangverseny”-re. A kórusműveken, dalokon túl
versekkel és prózával, szólóénekekkel, zongoraművekkel, gitár és zongorakísérettel is
kiegészült ez a műsor. A Baliné Romsics Edit
irányításával működő gyermektánccsoportnak „Bölcsőcske” című népi játékát is beillesztette a kórusvezetőnk a műsorba. A bensőségessé és meghitté sikeredett műsort több száz
néző tapsolta végig, s egyben ezzel segítve a
megjelentek lelki felkészülését a szeretet ünnepére.
Az utolsó fellépésünk a karácsonyi éjféli
mise volt, amely iránt minden évben nagy várakozással vannak a keresztény hívők.
Fadd, 2013. április 12.
Papik Sándor elnök

KÖZLEMÉNY
A Boróka Ének és Néptánc Egyesület 2013. május 28-án (kedden) 17 órakor tartja éves taggyűlését a faddi Művelődési Házban.
1. A 2012. évi pénzügyi és szakmai beszámoló megtárgyalása
2. A 2013. évi szakmai és pénzügyi terv jóváhagyása
3. Vezetőség választás, tisztségviselők megválasztása
Minden tagunkat tisztelettel meghívunk, szeretettel várunk a taggyűlésen.
Papik Sándor elnök
Napirend:

A szépkorúak szavaltak
Az „Életet az éveknek” Tolna Megyei Szervezete 8. alkalommal rendezte
meg a nyugdíjasok versmondó versenyét. A verseny lebonyolításának Szekszárd városa volt a házigazdája.
Mi, faddi nyugdíjasok is két fő versenyzővel jelentkeztünk és mutatkoztunk be. Horváth István polgármester, valamint Fenyvesné Palkó Mária, a
szervezet elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően 40 versenyző szavalatát hallgatta meg a zsűri és a szép számú közönség.
Ezúttal összesen 16 nyugdíjas klub képviseltette magát a rangos versenyen. Minden fellépő díszoklevelet vehetett át a szép szavalatáért, emellett a bíráló bizottság kiválasztotta azt a 10 versenyzőt, akik Tolna megyét

képviselhetik ősszel Budapesten, a fővárosi döntőben. Bemutatkozásunk
nagyon jól sikerült, ugyanis mind a kettő versenyzőnk, Bihari Istvánné Póli
és Horváth Istvánné Ági is bekerült az első 10 közé, és ott lesz a fináléban.
Mind a ketten köszönik az őket elkísérő drukkoló csapatnak, hogy buzdították őket, és szorítottak a sikerükért. A verseny végén a házigazdák
mindenkit megvendégeltek finom étellel és itallal, és általuk sütött ízletes
süteményekkel.
Elmondhatjuk, hogy nagyon sok szép élménnyel gazdagodtunk és jó
eredménnyel tértünk haza.
Horváthné Ági

A Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
2013. május 15-én (szerdán) 16 órakor
a Művelődési Házban tartja az évi rendes taggyűlését.
Minden tagtársunk megjelenésre számítunk!

Május 30-án (csütörtökön)

nyugdíjas találkozó
Tamásiban!

Vezetőség

Jelentkezni lehet
a fogadóórákon!
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Az internet közöSSéGteremtő ereJe
AZ INTERNET KÖZÖSSÉGTEREMTŐ EREJE

Internet Fiesta a könyvtárakban

ugyan- zások
és közösségi
oldalak lehetőségeit,
a kö„Az Informatikai és Könyvtári Szövetség – a ramok tematikájának kialakításakor
szórakozás internetes
vásárlása
az esélyegyenlőséget
erősíti:
népszerűsíteni
az zösségépítés
módozatait.
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával – im- akkor szeretnénk tovább
bárhonnan
vásárolhatunk
könyveket,
színházAzok a könyvtárak,
már 14. alkalommal rendezi meg az Internet internet praktikus szolgáltatásait is. Hívjuk fel amelyek az internet csatornáit is használják
Fiestát a könyvtárakban. 2013-ban is kérünk a figyelmet az internetes vásárlás előnyeire és használóik bevonására,
megtartásáraelőadók
és aktik és a meghívott
minden könyvtárat, csatlakozzon az Internet veszélyeinek
megismertetésére
is. A tudás,
a
vizálására,
során hangsúlyozzák
március
20
bemutassák
az egyre
szélesebbprogramjaik
körben használt
internet a
közöttszervezzen érdekes, vonzó progra- szórakozás internetes kalmazások
közösségi
Fiestához,
vásárlása az ésesélysajátoldalak
szerepüklehetőségeit,
jelentőségét. a közösségépíamokat
világháló
által
nyújtott
lehetőségeket.
olvasóinak március 20–27. között an- egyenlőséget erősíti: bárhonnan vásárolha- A kiemelt témák mellett az egyes könyvtának érdekében, hogy minél többen ismerjék tunk könyveket, színház-, mozi-, múzeum- és rak a környezetüket leginkább érdeklő témanépszerűsítése,
különös
tekintettel
a közösségteremtés
bem
meg a világháló által
nyújtott
lehetőségeket.
hangversenyjegyeket.
A Fiesta programjai körökben is szervezzenek programokat.” Így
tatása.
A
programok
tematikájának
kialakításakor
ugyanakkor
Az idei fiesta célja az internet mindennapi alkalmat adnak arra is, pük
hogyjelentőségét.
a könyvtárosok szólt az IKSZ felhívása.
szeretnénk
tovább
népszerűsíteni
az
internet
praktikus
szo
használatának népszerűsítése, különös tekin- és a meghívott előadók bemutassák az egyre
gáltatásait
is. Hívjuk bemutatása.
fel a figyelmet
vásárlás
leginkább
tettel a közösségteremtés
A prog-az internetes
szélesebb körben
használt
internet érdeklő
alkalma- témakörökben is szervezzenek program
előnyeire és veszélyeinek megismertetésére is. A tudás, a
” Így szólt az IKSZ felhívása.

A felhívásra jelentkezett a mi könyvtárunk is, az alábbi eseményeket regisztráltuk: Internet Fiesta 2013. március 20–27.

Internet Fiesta 2013. március
Baba-mama klub
2013. 03. 20. Mondókák, gyermekdalok a világhálón
IngyeNetezz!
Ingyenes internetezés minden nap
Erzsébet program
03. 20. Pályázati
2013.03.20. Pályázati2013.
regisztráció
segítéseregisztráció segítése
net(t)Nagyi
2013. 03. 20. Internet tanfolyam 4. foglalkozása
Könyvtári óra
2013. 03. 21-én és 03. 27-én Az elektronikus könyvtár használata
Könyvtári óra
2013. 03.
25. Továbbtanulás előtt – ismerkedés középiskolák honlapjaival
2013.03.25. Továbbtanulás
előtt
Könyvtári óra
2013.
03. 26.
Fizikusok, fizikai kísérletek
2013.03.26. Fizikusok,
fizikai
kísérletek
Zeneletöltések
2013.
03. 21.megismertetése
A Boróka énekkardalok,
megismertetése
dalok,lehetőségeivel
zene letöltési lehetőségeivel
.03.21. A Boróka
énekkar
zene letöltési
Kézimunkázóknak
2013.
03.
25.
Minták,
ötletek
gyűjtése,
letöltések
Kézimunkázóknak
k, ötletek gyűjtése, letöltések
eÜgyintézés
2013. 03. 27. A www.magyarorszag.hu
megismertetése az érdeklődőkkel
ertetése azhonlap
érdeklődőkkel
Az Internet birodalma – az internet irodalma
2013.
03.
20.
Könyvajánló
kiállítás
az
iskolában
szakirodalomból
2013.03.20. Könyvajánló kiállítás az iskolábanaz
azinternetről
internetrőlszóló
szóló
szakirodalomból

Könyvtárunkbanaz aInternet net
Fiestán
öszesen
385részt.
fő vett
részt.
Ebből
aluliév196
fő, 69 fő,
1818-55
év közötti
69 fő,
55 év
Könyvtárunkban
Fiestán
öszesen
385 fő vett
Ebből
14 éven
aluli14
196éven
fő, 14-18
közötti
év
közötti
77
fő
és
55
év
43
fő.
Bedekovityné
Pál
Magdolna
köny
táros,
eTanácsadó
közötti 77 fő és 55 év feletti 43 fő.
Bedekovityné Pál Magdolna könyvtáros, eTanácsadó
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A Z AFÍR AL APÍT VÁNY AKTUÁLIS PRO GR AMJAI, SZOLGÁLTATÁSAI

Tréningek
1. Női szerepek
2. Önismeret, társismeret
Érdeklődni munkaidőben a 06/20-3158626 telefonszámon
Tanácsadó keddek 17-20 óráig
Lelki tanácsadás – május 7, 14, 21, 28.
Konfliktuskezelési tanácsadás – május 14, 28.
Fejlesztő foglalkozás speciális nevelési igényű gyermekek
és családjuk számára – május 14, 28.
Szociális – május 7.
Családi kassza – május 7.
Jogi tanácsadás – május 21.
Munkavállalási tanácsadás – május 21.

Programok:
Családi Est – május 8.
Téma: Történetek Nőkről
Részvétel a pécsi Playback Színház előadásán
Utazás egyénileg.
Jelentkezési határidő: április 30.
Kézműves alkotóklub – május 3. 16–18 óra
Téma: Virágok készítése
Identity klub - május 22. 17–19 óra
Szülőklub - május 30. 10–12 óra

Minden programunk ingyenes. Érdeklődni, jelentkezni: 20/315-86-26; zafir.csek@gmail.com; Tolna, Bercsényi u. 31.

Családi nap Faddon
a Művelődési Házban
május 11-én (szombaton)
15-től 18 óráig a Zafír Alapítvánnyal!
Program:
15 órakor a felnőtteknek:
Történetek a családról – Dr. Nagy Janka Teodóra
néprajzkutató előadása
Közben a gyerekeknek kézműves foglalkozás
a kupolában
Kb. 16:30-kor
Családi vetélkedő
Utána: értékel a Zsűri,
az első három helyezett jutalmazása

Az első családi napon 7 csapat vett részt – egy-egy kép a kézműves foglalkozásról és a családi vetélkedőről
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A víz világnapja 2013.
A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992.
évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ
március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a
kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben.
Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s
ezen belül a Föld vízkészletét. Intézményünk felső tagozatán a gyerekek rajz- és technika órákon
figyelemfelhívó plakátokat készítettek, és a víz
tiszteletére március 22-én kékbe öltöztek.
Keresztes Katalin

Nukleáris vetélkedő Pakson
Az idén is megrendezésre került, immár tizenkettedik alkalommal a paksi atomerőmű körüli TEIT-es települések általános iskoláinak és középiskoláinak az atomfizika versenye. A
versenyt megelőzően háromfordulós próbatételen kellett a diákoknak számot adni a tudásukról. A vetélkedőn tíz csapat vett részt. Április 26-ra, a verseny napjára is izgalmas
kérdéscsoportot, kutató munkát állított össze Szűcs József egyetemi tanár és asszisztense,
Pozsgainé Lukács Erzsébet.
A verseny végén a zsűri elnöke, Varga József köszönte meg és jutalmazta a jól felkészült
tanulókat és felkészítő tanáraikat. Iskolánkat Bolgár Szabina, Kovács Noémi és Szőke Zsófi
képviselte. Gratulálunk a diákoknak!
Dursztné Palásti Gabriella

Hangversenysorozat a
Művelődési Házban
Az Ifjúsági Filharmónia előadássorozat keretében intézményünk diákjai három hangversenyen ismerkedhettek a
klasszikus zene hangzásával. Az interaktív koncerteken a
diákok tanulhattak arról, hogy a zeneszerzők hogyan képesek megjeleníteni érzéseket, hangulatokat, természeti
képeket csupán hangok, hangszerek segítségével. Néhány
különleges hangszer kipróbálására is lehetőség adódott. Január 25-én „Táncok a zenében” címmel adott hangversenyt
a Harmónia Fúvósötös, melyben a Szélkiáltó zenekar alapítója, dr. Lakner Tamás volt a műsorvezető, és egy fiatal
táncospár is közreműködött a programban. Február 11-én
az UniCum Laude énekegyüttes „Hangszerelem” című műsorával lépett színpadra. A hat kamaraénekes különleges
szerelmes dalokat válogatott a zenetörténet minden korszakából. Április 26-án a Pécsi Nemzeti Színház kamara
szimfonikus együttese, a Pécsi Szimfonietta művészei „Erdőzsongás” címmel varázsolta a gyerekeket a klasszikus zeneművek segítségével a természet közelébe.
A rendezvénysorozat üde színfoltja volt az elmúlt hónapok
tavaszvárásának. Reméljük, a jövőben is lesz lehetőségünk
tanítványaink zenei nevelését, ízlésformálását ilyen módon
kiegészíteni.
Keresztes Katalin

A Magyar nyelv hete
és a Könyv hete
A hagyományokhoz híven, idén is megrendezésre került
iskolánkban a Magyar nyelv hete és a Könyv hete programsorozat. Tanulóink helyesírásban, versmondásban,
szép kiejtésben mérettették meg magukat.
Figura Ede ismét nem mindennapi produkcióval érkezett hozzánk. Kicsik és nagyok felhőtlenül szórakoztak
együtt.
A versmondó verseny felső tagozatos helyezettjei: első
helyezett Fodor Zoltán 5. b, második helyezett Szabó Gábor 5. b, harmadik helyezett Vida Renáta 5. a.
Hatodik évfolyamon megosztott helyek születtek, első
helyezett Berta Bence és Berta Patrik, második helyezett
Horváth Tamara és Bogdán Vendel, harmadik helyezett
Vida Balázs és Pető Balázs.
Hetedik-nyolcadik évfolyamon első helyezett Totola
Gréta, második helyezett Antus Antónia, harmadik helyezett Acsádi Virág.
Gerjenből Benke Rebeka és Szabó Nóra szintén első
hellyel térhettek haza.
Humán munkaközösség
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Cigány táncművészet kedvelői
Iskolánk SNI tanulóinak egy hagyományt ápoló csoportja április 18-án
fellépett a szekszárdi Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagozata által meghirdetett Tavaszi Művészeti
Fesztiválon, ahol a tapsból ítélve szép si-

kert arattak, s maguk is gazdagodhattak
a színvonalas műsor megtekintésével.
A szép, kirándulásra alkalmas idő hozzájárult ahhoz, hogy vidáman teljék ez
az emlékezetes nap. A fellépő gyerekek
névsora: Horváth Bianka, Horváth Ró-

zsa, Horváth Márk, Kanálos István Alex,
Kolompár Martina Veronika, Kovács
Gusztáv Dániel, Kovács Dániel, Orsós
János Ferenc, Sztojka Rozália. Felkészítők és kísérők: Horváth Gáborné és dr.
Molnár Gáborné gyógypedagógusok

KENGURU MATEK VERSENY
2013. március 21-én csütörtökön 10 órakor még a zord, esős időjárás sem vehette kedvét az 52 matekversenyre igyekvő nebulónak. A Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny első fordulójának a MŰVELŐDÉSI HÁZ adott otthont. Köszönjük szépen, hogy a barátságos, kellemes környezetben, nyugodt körülmények között, tanulóink a legjobb teljesítményt nyújthatták. Fehér Andrea és Szőke Zoltánné, Márti néni felügyeletével az alsósoknak 60 perc alatt 24, illetve a
felsősöknek 75 perc alatt 30 feladatot kellett megoldani. A több ezer magyarországi és határainkon túli
versenyző közül iskolánkból a következők érték el a legjobb eredményeket.
Pánczélné Csöndes Magdolna

Gratulálunk nekik!
2. osztály:
Márkus Márk 2.b
Rácz Levente 2.b
Kiss Eszter 2.b

3-4. osztály:
Petróczi Viktória 3.b
Kaiser Ildikó 4.b
Mosonyi Szabolcs 4.a

5-6 osztály:
Horváth György 5.a
Fenyvesi Flóra 6.a
Bogdán Vendel 6.a

7-8. osztály:
Antus Antónia 8.b
Fekete Ádám 7.b
Szőke Zsófia 7.a

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

HÚSVÉT – 2013.
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat cigánytánc szakköre ismét megcsillogtatta tudását a 2013. március 29. napján tartott húsvéti
műsorán. Fodor Ágnes elnökhelyettes cigány húsvéti hagyományok
ismertetését, locsolóverseket és köszöntőt gyűjtött össze az elmaradhatatlan hagyományos cigányének- és tánc mellett, és készítette fel a
faddi cigánytánc szakkör gyermekeit ez alkalomra.
A műsor a cigány húsvéti hagyományok ismertetésével kezdődött
Fodor Zoltán előadásában, majd a locsolóversekkel folytatódott. Azt
követően Kovács Károly köszöntötte az érdeklődőket, és kezdetét vette
az ének, majd a tánc.
A zenekar tagjai: kanna: Nyerges László, gitár: Karaszi Krisztián
A cigánytánc szakkör két új belépővel gyarapodott. Tagjai: Balog
Norbert, Boros Patrícia, Fodor Dzsenifer, Fodor Jázmin, Fodor Lolita,
Fodor Zoltán, Góman Henrietta, Kovács Dóra, Kovács Dzsenifer, Kovács Dániel, Kovács Guszti, Kovács Nikolett, Kovács Károly, Kolompár
Martina, Kuti Ádám, Nyerges Ramóna, Orsós Máté.
A gyerekek táncukkal fergeteges hangulatot teremtettek, fellépésüket füttyszó és vastaps kísérte. Évek óta részesei vagyunk a cigány
kultúra és hagyományok megismerésének, de minden alkalommal sikerül új információkat szereznünk, betekintést nyernünk a régi korok
emlékébe, melyet elsősorban Fodor Ágnes elnökhelyettesnek köszönünk, és általa a gyerekeknek! Csak így tovább, hajrá!
Fodorné Ivók Henrietta

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
alkalmából 2013. június 3-án 12 órakor iskolai megemlékezés a Művelődési Házban.
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Színes hírek a „Kismanók” háza tájáról
A Faddi Hírek legutóbbi számában a tavasz mielőbbi beköszöntét vártuk. Az időjárás azonban megtréfált minket, a nyuszi
is fázósan, dideregve érkezett a nagy hóesésben. Hiába énekeltük a sok napsütést
csalogató dalunkat, a tél még egy kis időre itt maradt. A nagy havazást kihasználva minden csoport „hónyuszi” készítésével köszöntötte a Húsvétot, melyet a zord
idő ellenére mindenki a hagyományoknak megfelelően ünnepelt. Kiemelem az
SZSZK munkáját itt is, akik nagy igyekezettel, szeretettel készítették a csomagokat
a gyerekeknek. A szobrászatot versennyel
kötöttük össze. A netre feltöltött csoportonkénti fényképekre lehetett szavazni.
Köszönjük a sok-sok érdeklődőnek az elismerést, a bíztatást, jó volt látni, hogy milyen sokan kísérik figyelemmel az óvodai
élet eseményeit. Az első helyezett Maci
csoport édesség csomagot kapott, de a többi résztvevő sem maradt finomság nélkül.
A hagyományos bálok nagy sikerrel
zajlottak, a jövő évben is fedezik óvodás
gyermekeink tavaszi kirándulását. Ezúton
is szeretném megköszönni mindenkinek,
szponzoroknak, adományozóknak, szülőknek a sok-sok segítséget, legyen az felajánlás vagy a báli készülődésben való segítség.
Összefogásuk példaértékű.
Nemcsak bállal, „kisze”-égetéssel is búcsúztattuk a telet. Most a Templom utcai
óvodában gyűltünk össze. Közös énekkel,
versekkel hívtuk a késői tavaszt, miközben
lassan elhamvadtak a telet jelképező bábok.
Kíváncsian vártam az újonnan beíratásra kerülő gyerekeket. Volt, aki el is látogatott az óvodába, így személyesen is megcsodálhatta a rá váró játékokat. Örömmel
számolok be arról, hogy eddig 47 leendő
„kismanót” beírattak, szeretettel várjuk
őket óvodánkba.
Szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket, hogy gyermekük melyik csoportba
került, megismerkedhetnek a leendő óvó
nénikkel is. Ennek pontos időpontja: május
27., délután 5 óra. Mindenki értesítést kap
erről, de ezúton is kérem a szülőket, jöjjenek
el, tiszteljék meg jelenlétükkel az első közös
ismerkedést. Pedagógiai munkánkat számos
pályázat segíti. Az IPR lehetőséget biztosított,
hogy minden csoportnak CD-s magnót

vehessünk, valamint fejlesztő játékokkal
is gazdagodtak a gyerekek. Itt szeretném
megemlíteni, hogy mindkét óvodában sikerrel működik a papír- és PET-palack
gyűjtés. A nyári hónapok alatt a Templom
utcai óvodába várjuk folyamatosan az öszszegyűjtött műanyagot, papírt. Ennek öszszegéből a gyermeknapon fagylalttal szerzünk örömet óvodásainknak.
Nemcsak a felzárkóztatás része a pedagógiai munkánknak, de a tehetséggondozás is kiemelt feladatunk. Minden évben
megrendezésre kerülnek házi versenyeink.
A „Bóbita” vers- és prózamondó megmérettetés április 11-én volt. Külön gratulálok minden résztvevőnek, az már egy
helyezés, hogy önálló szereplést vállaltak,
és bátran kiálltak a pajtások és a meghívott
szülők elé. A kollégáknak is köszönöm a
felkészítést. Igyekeztek a gyerekekhez illő
verseket választani, ez a verseny hangulatán is érződött.
Helyezettek: középső csoport I. Vass
Botond (Süni csoport) II. Bognár Nóra
(Katica csoport) III. Istlstekker Boglárka
(Maci csoport)
nagy csoport: I. Keserű Réka (Katica
csoport) II. Sáth Szonja (Süni csoport) III.
Kirtyán Péter (Nyuszi csoport) Ezt követi
a májusi „Kisokos” matematikai verseny,
melynek eredmény hirdetése a szokásoknak megfelelően a Gyermeknapon hangzik
el. A tavaszi hónapok eseménydús hetei
alatt nincs idő pihenésre. A Föld-napját a
sportpályán tartjuk évek óta. Az idő kegyes
volt most hozzánk, amikor is a szülőkkel
együtt töltöttünk el egy vidám napot április 26-án. Ekkor készültek a finom paprikás
krumplik, amit szakavatott zsűri kóstolt, és
díjazta a legügyesebb szakácsot.
Helyezettek: I. Csiga csoport, II. Nyuszi
csoport, III. Pumukli csoport.
Május első vasárnapja az édesanyák,
nagymamák ünnepe, egyben a csoportok
évzáró műsorát is ekkor láthatják a kedves
Szülők. Mindezek előtt mindkét óvodában
szalagokkal díszített májusfát állítanak a
fiúk a kislányoknak, amit aztán a későbbi pünkösdi király választásakor közösen
kitáncolunk május 30-án. A nagy sikerrel
fellépő „Csurgó zenekar” ekkor újra eljön
hozzánk, és színvonalas előadásával, táncba hívó zenéjével ismét megmozgat felnőt-

tet, gyereket egyaránt. A leendő elsősökkel
minden évben játékos, közös sport délelőttön veszünk részt az iskolában, ahol együtt
versenyeznek a gyerekek. A kisebbek a lelátóról bíztatják társaikat május 9-én 10
órától.
A tanító nénik is ellátogatnak minden
csoportba leendő elsőseiket megismerni,
és a nagyok is beülhetnek egy órára az iskolapadba.
Minden „kismanót” kirándulni viszünk, a szegedi Vadaspark most az úti
célunk. Május 15-én utazik a Pumukli, Csiga, Maci, Katica és Nyuszi csoport,
másnap, 16-án az Egerekkel és Sünikkel
robog a busz. Bízunk benne, az idő most
is kegyes lesz hozzánk, és felejthetetlen napot tölthetünk el együtt sok-sok élménnyel
gazdagodva. Gyermeknapi-kavalkád zárja
a májust. Ennek sikeréhez minden évben
hozzájárulnak a szülők mellett már nyugdíjas kollégáink is, akik szívesen segédkeznek a különböző állomásokon. Szeretettel
várjuk most is őket 31-én.
Mindeközben nagycsoportosaink a ballagásra is készülnek. Június 8-án, szombaton délelőtt felcsendülnek a búcsúzó
versek, énekek. Nemcsak a szülőknek, de
nekünk is megható, amikor visszaidézzük
az eltelt évek egy-egy emlékezetes pillanatát. Ajándékaink, reméljük, nekik is kedves
emlék marad, és az együtt töltött óvódás
évekre emlékeztetik őket.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék
beszámolni egy vidám, de egyben szomorú eseményről is. Simonné Ganczer Zsuzsa
óvó néni 40 év óvodapedagógusi pályán
eltöltött idő után megérdemelt nyugdíjas
éveit kezdi meg, májusban már csak a közös, jeles alkalmakkor lesz részese a pumuklisok életének.
Kívánok neki mindannyiunk nevében
ezúton is egészséget, boldog, örömteli napokat családja, unokái körében. Ahogy
a fentiekből is látszik, a nyári szünetben
mindenki megérdemeli majd a pihenést, a
kikapcsolódást.
Minden Kedves Kollégámnak legyen élményekkel teli nyári szünete, hogy az előttünk álló újabb tanévet újult erővel, kipihenten kezdhessük.
Kárász Andrea óvodavezető

Május 27-én (hétfőn) 16:30-kor kiállítás megnyitó a Művelődési Házban!
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Az alsó tagozat hírei
Megyei SNI Szépíró versenyen vett részt
Gyönkön 2 tanulónk 2013. március 21-én.
Az 1-2. évfolyamosok versenyén I. helyezést
ért el: Kiss Martin Gábor 2.b osztályos tanulónk. A 3-4. évfolyamosok versenyén II. helyezést ért el: Stifler Mercédesz 4.b osztályos
tanulónk.
Ők mindketten mennek az országos versenyre is. Ugyanezen a napon Kenguru matematika versenyt szerveztünk tanulóink részére. A verseny eredményei a megyei, illetve
az országos helyezéseket is tartalmazzák.
részt vett:
2. évfolyam:
Márkus Márk, Rácz Levente,Kiss Eszter,
Szoboszlai József, Zörényi Zétény, Istlstekker Balázs, Fodor Jázmin, Fonyódi Kata,
Szalai Fruzsina, Szendi Laura, Szalai István,
Novák Máté
Felkészítő nevelők: Pappné Csató Csilla,
Csehák-Antus Zsuzsanna.
3. évfolyam:
Petróczi Viktória, Kovács Viktória, Szabó Zoltán, Konetsny Evelin, Benke Roland,
Bogdán Kíra, Fehér Levente, Antal Tamás,
Takács Elvira.
Felkészítő nevelők: Mácsikné Cseh Györgyi,
Szabóné Dömény Krisztina.
4. évfolyam:
Kaiser Ildikó, Mosonyi Szabolcs, Bogdán
Roland, Sulák Dániel, Prieger Noémi, Bóvári
Viktória, Kovács Zoltán, Tarjányi Szabolcs,
Keserű Csaba, Tüdő Roland, Kovács Enikő,
Máté Péter, Acsádi Gábor, Bogdán Lilla.
Felkészítő nevelők: Fehér Andrea, Szőke
Zoltánné.
Március 22-én a VÍZ VILÁGNAPJÁT ünnepeltük. Iskolánk tanulói e jeles nap alkalmával kékbe öltöztek. Beszélgettünk a víz fontosságáról, és arra kértük tanulóinkat, hogy
egész nap vizet fogyasszanak.
Március 28-án EGÉSZSÉG DÉLUTÁNT tartottunk. Minden osztály azt a feladatot kapta, hogy készítsen gyümölcsből egy dekoratív gyümölcstálat. Szebbnél szebb alkotások
készültek. A gyerekek nagyon élvezték ezt a
feladatot, és később örömmel fogyasztották
el az általuk készített finomságokat.
Április 10–15. – „A KÖNYV HETE”
projekt keretében az alsó tagozat szavalóversenyt rendezett. Sok szép verset, és me-

sét hallgathattak meg vendégeink, a szülők
és az óvó nénik. A zsűrinek nagyon nehéz
feladata volt.
eredményeink:
1. évfolyam:
I.
Bali Ádám-Boskó Lara
II.
Kiss Gréta
III.
Hostyánszki Dorina
Fodor Dzsenifer, Földes Máté, Kákonyi Ivett,
Nagy Dávid.
Felkészítő nevelők: Flieg Györgyi, Puskásné
Dobos Nóra.
2. évfolyam:
I.
Lencsés Noémi
II.
Márkus Márk
III.
Vass Virág
Fodor Jázmin, Istlstekker Balázs, Kiss Eszter,
Szabó Fanni, Zörényi Zétény.
Felkészítő nevelők: Gasznerné Joó Eszter,
Balázs Istvánné
3. évfolyam:
I.
Kovács Eszter
II.
Takács Elvira
III.
Fehér Levente.
Benke Roland, Ignácz Zsuzsanna. Szücs János.
Felkészítő nevelők: Nagyné Fodor Irén, Oláh
Magdolna.
4. évfolyam:
I.
Mosonyi Szabolcs
II.
Kaiser Ildikó
III.
Máté Péter
Bogdán Roland, Fenyvesi István, Sulák Dániel.
Felkészítő nevelők: Márkus Tiborné, Morvainé Plank Erzsébet.
A projekt másik nagyszabású rendezvénye a Művelődési ház szervezésében Figura
Ede mesés-zenés összeállítása volt. Az alsó
tagozatról minden tanuló részt vehetett a
műsoron. Gyermekeink élményekben gazdagodva, örömmel fogadták az összeállítást.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Fülöpné Zemkó Máriának, aki ezt részünkre biztosította.
Április 13. – KÖRNYEZETVÉDELMI NAP
Csatlakoztunk a falu által meghirdetett szemétszedő programhoz. 37 alsós kisgyerek
vett részt.
Kísérő nevelők: Pappné Csató Csilla, Oláh
Magdolna, Nyárai Leila, Szőke Zoltánné.

Az idei tanévben mi is jelentkeztünk a
HAPPY-HÉT keretében meghirdetett programokhoz. A vízfogyasztás népszerűsítése
érdekében plakátokat készítettünk, meglátogattuk a vízmű telepét. Kísérőnk, Bucher
Ferenc betekintést engedett a telepen folyó
munkába. Elmesélte, hogy a víz hogyan jut
el a lakásokhoz. A telep udvarán megkóstolhattuk a finom, tiszta ivóvizet.
Legnagyobb örömünkre segítségünkre
volt a helyi szódásmester Tanács Géza is, aki
az iskola folyosójára kihelyezett vízautomatát beüzemelte, és a vizet ingyen biztosítja
tanulóink részére.
Úgy látjuk, nagy sikere van ennek a programnak.
Április 22-én a FÖLD NAPJÁN a 3. b osztály
tanulói fát ültettek az iskola udvarán.
Akár az olimpián...
Atlétikai Fedett Pályás Tehetségkutató Versenyen vett részt iskolánkból négy SNI (Speciális Nevelési Igényű) diák. A versenyt a
Fogyatékkal Élők Tolna megyei Sportszövetsége szervezte, helyszíne pedig a bonyhádi Petőfi Gimnázium lenyűgözően felszerelt
Atlétikai Csarnoka volt.
A gyerekek gyönyörű környezetben, igen
színvonalasan megrendezett verseny keretén belül mérhették össze tudásukat számos
más iskolákból érkezett tanulóval. Lelkesen,
és ügyesen szerepeltek a különböző versenyszámokban, s teljesítményükkel szép helyezéseket értek el. Büszkén állhattak fel a
dobogóra, ahol igazi sportolóként, fanfárok
köszöntése közepette vehették át a tetszetős
érmeket. Még egy kis pózolás is belefért a
fényképezőgépek össztüze előtt, ugyanúgy,
mint a nagyoknak az olimpiai játékokon.
A versenyen való részvétel a gyerekek
számára ingyenes volt, és egy kis harapnivalóval, is megvendégelték őket. Köszönjük a
szervezőknek a csodás élményeket!
A gyerekeknek s testnevelő tanáraiknak
pedig gratulálunk a remek eredményekhez!
A résztvevők: Alföldi István: 2 arany, 1
bronz, Alföldi Tamás László: elődöntő II.
helyezett, Horváth Márk: 1 bronz, Kolompár
Martina Veronika: 2 ezüst, 3 bronzérem.
Testnevelő tanáraik: Hambrik Csorvásy
Ildikó és Fehér Andrea, kísérő gyógypedagógus: Horváth Gáborné
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A Paksi Atomerőmű Zrt. által fizetett osztalékból virulnak majd ki
a közterületi virágágyások Faddon
Fontos döntéseket hozott az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részvényesi közgyűlésén
2013. április 25-én. Fadd nagyközség az MVM
Paksi Atomerőmű részvényese, 5.140.000 Ft
névértékű részvénnyel rendelkezik a település
a részvénytulajdonosok között.
A közgyűlés, mint a legfelsőbb döntéshozó
tulajdonosi fórum, 13 napirendet tárgyalt. A
legfontosabbakat emelném ki közülük:
1. Az MVM PA Zrt. 2012. évi üzlet-és fejlesztéspolitikájának értékelése.
2. A 2012. évi üzleti tevékenység lezárása,
köztük az Igazgatóság 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés)
jóváhagyása,
3. A részvénytársaság 2013. évi üzlet- és
fejlesztéspolitikai célkitűzései.
4. Az Üzemidő Hosszabbítás Végrehajtási
Kiemelt Projekt költségtervének módosítása.
5. A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőkről, személyi változásokról is döntöttek a tulajdonosok.
Az Üzemidő Hosszabbítás Projekt megvalósításában településünk több ponton is
érintett, úgy, mint az erőmű a legnagyobb és
legversenyképesebb munkahely Tolna megyében, valamint úgyis, mint az erőmű tevékenységi körében a nukleáris energiaforrással

történő áramtermelés humán környezetre
gyakorolt hatásairól szóló tájékoztatás, védelem és felkészülés, környezet- és természetvédelem.
A részvénytársaság eredményes évet zárt, a
részvényesei döntöttek a részvényre fizetendő
osztalék mértékéről is. Így Fadd nagyközség a
részvényei után 1 148 276 Ft osztalék kifizetésére jogosult.
Az önkormányzat képviselő-testülete a
Polgármester úr javaslatát támogatva döntött a költségvetésbe eredeti előirányzatban
nem tervezett osztalékbevétel felhasználásáról. Mintegy 500-520 000 Ft-ból a közterületi
virágágyásokba egynyári növények kerülnek,
így szépítik a falut, míg a másik feléből a közterületi hulladékgyűjtők helyébe kerülnek
újak, amelyek a cikk megjelenéséig már kihelyezésre is kerülnek.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az erőmű
15 km-es körzetében lévő társulásba tömörült
TEIT tagtelepüléseknek tájékoztatási és társadalmi ellenőrző tevékenységükhöz működési
célú és fejlesztési célú támogatásokat is nyújt
évről évre.
2013. évben Fadd nagyközség a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás közreműködésével 12.107.592
Ft támogatásban részesül. Ennek nagyobbik

részét a Polgármesteri Hivatal felújítására
fordítja az önkormányzat, valamint pályázati
önerőt biztosít a Faddi Sportegyesület sportpálya felújítási pályázatához.
Fadd, 2013. április 30.
Papik Sándor
Faddi Polgármesteri Hivatal
pénzügyi csoportvezető

Kapcsolat az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. és
a civil szervezetek között
Az MVM Paksi Atomerőmű a Látogató
Központján keresztül is kapcsolatot tart
a környezetében élő civilszervezetekkel, a lakossággal. 2012. évben a Faddi
Boróka Ének és Néptánc Egyesület az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt-től 200 000
Ft működési célú támogatásban részesült közművelődési, előadó művészeti
tevékenységéhez, hagyományok ápolásához, amelyet nagyobb részt az „Adventi hangverseny”-re használtunk fel.
A támogatást az egyesület tagjai nevében köszönjük!
Fadd, 2013. április 30.
Papik Sándor elnök

S z o m S z é d U n k A z At o m e r ő m ű

Természeti katasztrófák és az atomerőmű biztonsága
címmel tartott előadást Faddon, a Művelődési Házban április 17-én dr. Katona Tamás János
mérnök-hőfizikus, az MTA doktora, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tudományos tanácsadója.
A hallgatók – fiatalok, idősebbek egyaránt egyetértettek abban, hogy az előadó rendkívül
érdekesen és mindenki számára érthetően mondta el, mitől biztonságos az atomerőmű: mi
mindent vesznek figyelembe a tervezésnél, a kivitelezésnél, hogy a váratlan események bekövetkezésének kockázatát a minimálisra csökkenthessék.
A téma aktualitását a tervezett atomerőmű-bővítés adja, de örültek a jelenlévő iskolások is,
akik másnap tettek látogatást a Paksi Atomerőműben. Az előadás kapcsán felmerült kérdéseikre kimerítő választ kaptak dr. Katona Tamástól, aki máskor is szívesen eljön, ha hívjuk, hiszen
az atomerőmű szomszédságában élőknek is fontos, hogy tájékozottak legyenek, biztonságban
tudják magukat, családjukat.
FZM

Látogatás az atomerőműben

2013. április 18-án a pályaválasztási program keretein belül a faddi iskola két 8. évfolyamos osztályával látogatást tehettünk a Paksi Atomerőműben. Az idegenvezető bemutatta a gyermekeknek az erőmű létesítményeit egy erre a célra kialakított kilátó torony tetejéről. Ezt követően körbevezetett bennünket a kiállító teremben, ahol megismerhettük az atomerőmű történetét egészen a megalkotásától napjainkig
(megépülése, környezetvédelmi rendszere, működése ország szinten). A gyermekek az elhangzottak alapján válaszolhattak egy az erőművel
kapcsolatos teszt-kérdéssorra. Az ügyesebbek a sikeres válaszok függvényében oklevelet szerezhettek, melyeket ki is nyomtathattak. Kisebb
várakozást követően egy autóbusz vitt át minket szigorú biztonsági előírások mellett az Atomenergetikai Múzeumba. Itt szintén végigkövethettük a Paksi Atomerőmű múltjával, fejlődésével kapcsolatos összegyűjtött kiállítási anyagot.
Nyigrényi Edit
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Tegyünk a Szívünkért Egyesület
Élményeinkről röviden
Szabad lenne többről is, de ez alkalommal csupán három élményünkről szeretnék – örömmel
és szeretettel – beszámolni a „Tegyünk a Szívünkért Egyesület” nevében – élve a „Faddi Hírek” által felkínált lehetőséggel.
Talán nem kell külön hangsúlyoznom azt,
hogy életünkben milyen sok (sőt: mekkora súlyú!!!) korlátok vesznek körül bennünket. Sajnos naponta megtapasztalhatjuk, hogy ezek a
sorompók szorítanak, gúzsba kötnek, bezárnak
és félelemmel töltenek el bennünket. A betegség, a körülmények, a nélkülözés, a kilátástalanság (stb.) béklyói. Tehetetlennek érezhetjük
magunkat miattuk, csak a vágy marad meg bennünk, hogy kitörjünk belőle.
Lehet „KORLÁTOK KÖZÖTT SZABADON”
élni…?
Erről a kardinális kérdésről tartott előadást
február 25-én Sefcsik Zoltán, szekszárdi evangélikus lelkész (képzésben levő szupervizor)
Művelődési Házunkban – a „Tegyünk a Szívünkért Egyesület” szívből jövő meghívását elfogadva.

A korlátok szükségesek! Kezdte beszámolóját előadónk, miközben egy régebbi, fiatalkori élményéhez repült vissza fejtegetésében.
Elmesélte illusztrációként a Meteoráknál való
saját tapasztalatát. Egy nemzetközi turistacsoport (nagyon magasan) a korlátba kapaszkodva
szemlélte a mélységet és a magasságot. A mélység nyomasztó és ijesztő volt. Mindenki kereste
a biztonságot a korlátokban. Emberek, madarak
bizonytalanul kapaszkodtak bele. Egyetlen szabad lény volt köztük, egy sas. Kifeszített szárnyakkal, erővel, biztonsággal uralta a teret.
Tehát a korlátok kellenek. Nincs korlátok
nélkül szabadság és nincs igazi szabadság korlátok nélkül!
Bibliai példákon keresztül bizonyította az
előbbi állítását. Bibliai hősökről beszélt, akik
korlátok között voltak. Emberi sorsok jutottak
eszébe a Szentírásból. Mint pl. Ábrahám (gyermekáldás nélkül), József (rabszolgaságban,
börtönben), Pál apostol (fogolyként, halálos
veszedelemben, betegen, megkövezve, éhezve,
magányban) hittel, reménnyel, Isten kezébe
kapaszkodva ugrották át a korlátokat.

Ma is vannak bíztató példák erre!
Azt ígértem, hogy három dologról szeretnék
beszélni. Csapongok az „élmények” között…
Nemrégiben (19-én délután) a Sötétvölgyben
tett „Szívklubos” kirándulásunk jó íze, közösséget összecsiszoló ereje, a táj felejthetetlen szépsége, a lábunk alatt szőnyegként elterülő medvehagyma szedegetése, újra és újra derűt hoz
lelkemnek. S miközben fáradt testünket táplálta
két klubtagunk medvehagymából készült kitűnő pogácsája és pástétoma, valami olyasmit
éreztem, hogy nem csupán kívül, hanem belül
is hétágra sütött a nap. A szeretet melege és sugara gyógyítgatta beteg hús-vér szívünket is.
A harmadik, amiről beszélni szeretnék, szinte magától adódik. Számolgatjuk klubtagjaink
számát és a heti gyógytornán részvevőket, rá
kell döbbennünk, hogy növekszünk, gyarapodunk. Épp ezért mondom: tárt karokkal várunk
mindenkit továbbra is, mert a közösség jó, gyógyító, erőt és derűt adó, összekovácsoló kapocs.
Isten apró csodája!
Deméné Miksa Zsuzsa
nyugd. ref. lelkész

SPort

Beszámoló a barcelonai maratonról
Barcelona, 2013. március 16. A Placa d’ Espanán rajtoltunk 15 ezer
futótársunkkal együtt a katalán fővárosban. Freddy Mercury és Montserrat Caballé-t dalára, a Barcelonára indult a tömeg. Az útvonal a város híres építményeit, objektumait érintette: Camp Nou, Pedrera-ház,
Sagrada Familia, Arc de Triomf (Diadalív). A legszebb rész a tengerparton volt, három kilométeren keresztül futottunk ott. A pálya egyes

Tímea és Renáta a célba érkezés után, a másik képen →

szakaszokon emelkedett, illetve szemerkélt az eső, ez nehézségeket jelentett számunkra, de rengeteg szurkoló biztatott, támogatott minket.
Mindketten sikeresen fejeztük be a maratont, és egy újabb csodálatos
élménnyel gazdagodva tértünk haza. Következő versenyünk május 11én lesz Szekszárdon, a Borvidék félmaraton, melyet már negyedik alkalommal szervezünk meg.
Dobos Renáta, Fenyvesi Tímea

Barcelona híres sétáló utcáján, a Ramblákon

TŰDŐSZŰRÉS május 21-től 31-ig a Műv. Házban.
Ugyanitt VÉRADÁS július 23-án (kedden)!
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Negyedik év
Immár 4. éve működik a szociális földprogram keretén belül az önkormányzati zöldségtermesztés. Teljes egészében az iskolai konyhán
használják fel a megtermelt árut. Az idei évben elvetett magok:
Mennyiség

Megnevezés

Típus

Karfiol

Mennyiség
50 g

Megnevezés

Típus

Vöröshagyma

Góliát

Vöröshagyma

Rákóczi Piroska

Dughagyma

Stuttgarti

Paprika

Golf F1

1000 szem

Pasztinák

Fertődi

100 g

Paprika

Édesalma

330 szem

Sárgarépa

Nantes

100 g

Paprika

Fehérözön

550 szem

Sárgarépa

Flakker

100 g

Vetőburgonya

Impala (35/55 mm)

1 kg

Vetőburgonya

Blaue

1 kg

Vetőburgonya

Balatoni rózsa

2,5 kg

Vetőburgonya

Pamela

150 kg
10 kg
250 kg
1045 kg

Étkezési paprika

Sz. kosszarvú

50 g

Spárgatök (főző)

Indátan

50 g

Paprika

Rédei fehér

50 g

Spárgatök (főző)

Alba

50 g

Velőborsó

Rondó

3 kg

Sütőtök

Nagydobosi

50 g

Borsó

Villő

3 kg

Sütőtök

Orange

50 g

Kifejtő borsó

Debreceni világos

5 kg

Csemegekukorica

Aranymazsola

500 g

Kifejtő borsó

Debreceni sötét

5 kg

Csemegekukorica

Golda

500 szem

Bab

Carmen

10 kg

Petrezselyem

Félhosszú

100 g

Bab

Zenit

10 kg

Cékla

Cylindra

150 g

Étk. szárazbab

Coco

10 kg

Paradicsom

Kecskeméti Jubileum

600 szem

Kifejtőbab tarka bokor

Gipsy

10 kg

Paradicsom

K-3 F1

70 szem

Étk. bokorbab

Linqua de Fuoco

10 kg

Karalábé

piros

50 g
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Tojásgyümölcs
Solanum melongena L. nem egy húsvéti
festett tojás és nem valami déli országból
származó gyümölcs. Ő a padlizsán.
A vetőmagok vásárlásakor ötödmagammal megvitattuk, hogy könnyű vagy
nehéz a kiskerti termesztés. Szerintem
könnyű. Ezért megosztom a tudást, hátha
a szkeptikusabbjai kedvet kapnak a termesztéséhez.
Országunkban a Kecskeméti 198, a Kecskeméti lila
a legelterjedtebben vetett
fajták. Természetesen
van más holland magforgalmazó által kínált
fajta is a magyar piacon.
Nézzük a termesztését a
zöldségfajtánknak. Kifejezetten
hőigényes növény a II. csoportba
tartozik, azaz 22 °C átlaghőmérsékletet szeret. Palántát kell készítenünk/
vennünk, mert ha helyre vetjük, vagy túl
későn palántázzuk, nem érik be a termés.
Aki saját maga állít elő palántát, már
március 15. – április 5-ig elvetette egy nagyobb cserépbe a magokat. Cserepenként
2-4 magot vessünk, így nem kell tűzdelni
és a kiültetés gyorsabban történhet.
A cserépbe jó minőségű virágföldet és
egy kevés érett trágyát + homokot vagy
kerti földet keverjünk. A lényeg, hogy
laza szerkezete legyen a talajnak. Öntözéskor 1-3 alkalommal lehet a vízhez
keverni valamilyen folyékony tápoldatot,
akár a szobanövényeinknél használatosakat is. Arra vigyázzunk, hogy agyon ne
tápoldatozzuk a növényt.
Miután a palánta elérte a 6-8 lombleveles állapotot, ki lehet ültetni az ősszel
előkészített kerti földbe. Ennek ideje május 10-15-25 között van. Az őszi előkészület alatt szervestrágyázást és ásást értek.
Ne fa alá ültessük, hanem világosba,
mert csak itt ad szépen kifejlődött, érett
terméseket. Valamint olyan helyre, ahol
könnyen locsolhatjuk, áraszthatjuk. Ültetés előtt mélyebb gödröket készítve lehet
szalmás, kifejezetten érett trágyát tenni,
gödrönként 2-3 maréknyira valót. Ezt
akkor alkalmazzuk, ha nem volt őszi előkészület.
A sorok 60-80 cm szélesek legyenek,
a tövek pedig 30-40 cm távolságúak. Ne
ültessük burgonya, paradicsom és paprikafélék után, mert hasonló kártevőik
vannak és a burgonyafélék családjába tartozik a növény. Mehet a bab, borsó, gyökérzöldségek után.

A fenntartás sarokköve a víz. A bolgárok szerint szinte vízben kell állnia, akkor
ad jó termést. Tehát víz-víz. Főleg a beültetéskor, szinte be kell iszapolni. A virágzás alatt is nagyobb az igénye. Hetente
30-40 mm kell. Szigorúan tilos felülről
öntözni, főleg a nyári kánikulában. Amikor a gyümölcsei már kifejlődtek, azt sem
szabad közvetlen öntözni, mert foltos,
heges lesz a termés.
Most még mielőtt azt gondolná a kertészkedő, hogy nem
akar ennyi vizet „pazarolni” a
növényre, gondoljon arra, hogy
mennyit locsol a gyepre. Azt
ugye mi nem tudjuk megenni.
Tehát megéri. A további fenntartási munkák ugyanazok,
mint akármelyik zöldségnövényé. Kapálás, kapálás és talajlazítás. A
gyommentesség érdekében. A tenyészidőben meghálálja, ha keverünk 1-2 alkalommal fejtrágyát, ami több foszfort,
káliumot tartalmaz a termés növekedése
érdekében. Pl.: Wuxal, Volldünger, stb.
A szedés függ attól, hogy milyen a vetett fajta tenyészideje, vagyis hány nap
alatt érik be. Ez rajta van a vetőmag zacskóján. Ha palántát veszünk, kérdezzük
meg az eladót, mindenképpen tudnia
kell, ha ő az előállító! Tehát a rövid tenyészidejű 25-30 napra, a hosszú 35-40
napra szedhető. Ennyi az egész! Lehet
grillezni, rántani, lecsóba, krémnek pirítósra. Finom!
Szeretném minden kertészkedő figyelmét felhívni arra, hogy a Vasas Marinál
igazán figyelemreméltó VÁLASZTÉKBAN magyar forgalmazó által (Kertimag)
kiszerelt vetőmagok kaphatók! Vásárláskor mindig nézze meg hány grammos,
darabos kiszerelésű vetőmagot vesz! Nem
mindig az olcsó az olcsó, főleg, ha fele
annyi magot tartalmaz a tasak.
Tehát szép a kínálat, lehet kertészkedni
és támogatni a helyi kezdeményezéseket.
A 80-120-170 Ft/db Tolnán, Szekszárdon is annyi mennyiséget kínál, de nem a
helyi munkaerőt támogatja.
Jó kertészkedést, terméshozamot!
Benis Brigitta

Udvarunk
„Remény”
Udvarunkban valamikor
Pompázott a sok virág,
Udvarunkban valamikor
Fa nőtt, bokor, sok fűszál.
Valamikor méhlegelő
Volt itt ez a sok virág,
Valamikor fészek ringott
Levelek közt bokor, ág.
Sokat dalolt valamikor
Udvarunkon a madár,
A nyugalom szigete volt
Valamikor ez a ház.
Mára minden megváltozott,
De még megvan ez a ház,
Udvarunk lebetonozva,
Ládában él a virág.
Fának, bokornak nyoma sincs,
Nem énekel a madár,
Helyette a rádióból
Üvöltő zene száll.
Motor berreg udvarunkon,
Nem tetszik már ez a ház,
De lásd – a betonrepedésből
Mégis kinőtt egy szép – kis – virág!
Dohóczkiné Zsuzsa

FADDI BÚCSÚ

május 26-án (vasárnap) a Sportpályán!
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Legfényesebb eredmény a Faddi SE életében
Községünk Karate Szakosztályának versenyzői az előző beszámolónk óta igyekeztek a lehető legtöbbet kihozni Önmagukból és Fadd nevét megismertetni
országszerte.
Hosszas felkészülés után versenyzőink
többsége ismét tatamira léphetett február
végén a budapesti Eco-Log Kupán. Az
említett eseményen olyan nagyszerűen
meneteltek karatékáink, hogy az összesített csapatversenyben első helyen zártunk
– és mivel itt csak a 14 éven felüliek küzdöttek, ez az eredmény végre megízleltetheti velünk a hosszú évek fáradtságos
munkájának gyümölcsét.
Eredmények:
Bányai Kitti
1
Berta Dániel
1
Bogárdi Barbara
1
Bogárdi Mónika
1,3
Feidt Roland
2
Kiszli Viktor
1
Kósa Evelin
4.,4.
3
Március elején, a Sárváron megrendezésre kerülő jubileumi 10. Sárvár Kupán már
egy nagyobb létszámú csapattal álltunk
fel; itt a fiatalabb korosztály versenyzői is
bemutathatták tudásukat.
Eredmények:
Bányai Kitti
3.
Berta Dániel
1.
Bogárdi Barbara
1.
Bogárdi Mónika
1.,3.
Feidt Roland
4.,4.
Kiszli Viktor
3.
Kósa Evelin
3.
Radics Tamás
2.
Szászi Kata
4.
3.
Kaiser Anna
2.
Veres Ádám
3.
Ezt a versenyt követően kadet-junior-felnőtt versenyzőink gőzerővel készültek a

közelgő németországi JKA Európa Bajnokságra.
4 sportolónk közül 3-an bekerültek az
utazó keretbe, így részt vehettek a JKA
Karate egyik legrangosabb európai rendezvényén.
Bogárdi Mónika, Kiszli Viktor, Berta
Dániel egyéni és csapat küzdelemben is
érdekeltek voltak, így nem kevés teherrel vállukon indultak NEKI a közel 1000
km-es buszos utazásnak.
A Bodeni-tó partján elhelyezkedő festői tájú Konstanzban eső, hűvös idő és a
versenyszabályokban történő rögtönzött
változtatások fogadtak minket, ám mindezek nem tántoríthatták el lelkes 20 fős
válogatottunkat.
Viktor és Dániel sajnos nem jutottak be
a legjobb 4 közé – ám Mónika 3 mérkőzésen keresztül veretlenül jutott be az
esti fináléba egyéni küzdelemben. Hogy
a feszültséget tovább fokozzák, junior
lányaink – köztük Mónika – csapat küzdelemben is bejutottak az esti döntőre a
házigazda német válogatottal szemben.
Mónika a döntőbe jutást aránylag könynyen vette, és 2:0 arányban
jutott be az utolsó nagy
megmérettetésre. Fáradtan,
meghúzódva lépett tatamira, de taktikusan és nagyon
kitartóan küzdve, hosszabbítás nélküli mérkőzésen
1:0 arányban felülkerekedett ellenfelén, ezzel történelmet írva a Faddi SE életében: JUNIOR EURÓPA
BAJNOK SZÜLETETT!
A csapatmérkőzésre sem
kellett sokat várni, hisz rögtön ezután
ismét kesztyűt húzhatott és a magyar lányok veretlenül legyőzték a házigazda
lány csapatot, ezzel ők is a legfényesebb
érmet tudhatták magukénak.
Az üröm ebben a hatalmas örömben
csupán az, hogy ezek a fiatalok – és ter-

mészetesen családjaik, szüleik – nem
kevés pénzt (egész pontosan 62 000 Ft/
fő) áldoztak azért, hogy ilyen nagyszerű
eredménnyel szolgálhassanak. Reméljük,
hogy ez az eredmény ismét bebizonyítja
azt, hogy munkánk nem hiábavaló és találunk olyan támogatót, aki segíti Szakosztályunk sportolóinak előbbre jutását,
szüleik pénztárcáját kicsit megkönnyítve.
(Valljuk be őszintén: nem mindennap
büszkélkedhet egy ekkora község olyan
sportolóval, aki 2 aranyérmet is hazahoz
egy ilyen kaliberű versenyről! Úgy érzem,
megérdemelnék a támogatást…)
Versenyeink természetesen nem értek
véget, hisz egy Diákolimpia és egy korosztályos EB (Szerbiában) vár még fiataljainkra. Természetesen mindez nem
azt jelenti, hogy nem kaptak egy hétvégi
pihenőt. A faddi Művelődési Ház segítségével április 27-én az idei Jótékonysági
Karate Bálon együtt ünnepelhettük ifjú
Európa Bajnokunkat.
Jó hangulat, kellemes este, zene, tombola
és minden, ami ilyenkor aktuális, jellemezte az estét. Sok lelkes segítőnk – kiknek személyes levélben is
köszönetet mondunk – tette
lehetővé, hogy ez a rendezvényünk ismét a megfelelő
rangra kerüljön, ezzel is támogassuk fiatal, tehetséges
sportolóinkat. A meglepetés
idén sem maradt el: a nagyfiúk külön énekkel kedveskedtek edzőjüknek, amit
természetesen elő is adtak!
Ezúton is köszönetemet fejezem ki érte Daninak és
Viktornak – nem titkolom, meghatódtam.
Legközelebb nyáron jelentkezünk, remélve, hogy eredményeink hasonló fényesek
lesznek, mint ebben a tavaszi idényben!
Bali Ervin

Állandó programok a Művelődési Házban
Hétfőn:

Kedden:
Szerdán:

14 órakor
17 órakor
17:30-kor
9 órakor
10 órakor
15 órakor
17 órakor

Kézimunka szakkör
Angol nyelvtanfolyam
Gyógytorna
Fejlesztő foglalkozás
Baba-mama klub
Moderntánc
Angol nyelvtanfolyam

Csütörtökön:
Pénteken:

Szombaton:
Vasárnap:

18 órakor
9 órakor
16:30-kor
19 órakor
8 órakor
13 órakor
16 órakor

Boróka Énekkar próbája
Falugazdász fogadó órája
Néptánc kicsiknek
ZUMBA
Német nyelvtanfolyam
Boróka táncosok próbája
Örömhír Klub
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Tisztelt Ügyfeleit.
Polgármesteri Hivatal Fadd
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