
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2013. december

december 21-én (szombaton)
10-től 12 óráig a Művelődési Házban!

Szeretettel várunk mindenkit!

József Attila 

Betlehemi királyok

Adjonisten Jézusunk, 
Jézusunk! 

Három király mi vagyunk. 
Lángos csillag állt felettünk, 

gyalog jöttünk, mert siettünk, 
kis juhocska mondta – biztos 

itt lakik a Jézus Krisztus. 
Menyhárt király a nevem, 

Segíts, édes Istenem.

Istenfia, jónapot, 
jónapot; 

Nem vagyunk mi vén papok. 
Úgy hallottuk, megszülettél 

szegények királya lettél. 
Benéztünk hát kicsit hozzád, 

Üdvösségünk, égi ország! 
Gáspár volnék, afféle 
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, 
Megváltó! 

Jöttünk meleg országból. 
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott, 
hoztunk aranyat hat marékkal,

tömjént egész vasfazékkal. 
Én vagyok a Boldizsár, 
Aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, 
Mária 

boldogságos kis mama. 
Hulló könnye záporán át 

alig látja Jézuskáját. 
A sok pásztor mind muzsikál. 

Meg is kéne szoptatni már. 
Kedves három királyok, 

jóéjszakát kívánok!

Szilveszteri bál
2013. december 31-én (kedden) 

20 órától Faddon 

a Művelődési Házban!

Zene: Baros–Major trió

Batyus bál! De szerény büfé is lesz!
Ha valaki véletlenül nem hoz innivalót, 

annak sem kell kiszáradástól tartania...

Belépődíj: 2500 Ft/fő
Asztalfoglalás december 21-ig. 

Jegyek CSAK elővételben válthatók!

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

településünk minden lakójának!
Fadd Nagyközség Önkormányzata

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

ADVENTI MŰSORÁRA,
melyet 2013. december 15-én 
(vasárnap) 16 órakor tartunk
a faddi Művelődési Házban.

A BELÉPÉS  DÍJTALAN!
Felajánlásokat – amit a Boróka fellépései  

finanszírozására fordíthatnak – köszönettel elfogadnak!

Karácsonyi játszó 
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közérdekű közlemény

az alisca terra kft. tájékoztatója

Figyelem!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Fadd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 103/2013.(V.31.) önkormányzati határozatával 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában
2013. december 23. – 2014. január 4. közötti időszakra igazgatási
szünetet határoz meg.
Az igazgatási szünet időtartama alatt ügyfélfogadási napokon ügyelet működik. 
Az ügyeleti napokon a beadványok befogadása megtörténik, a határozathozatal 
az igazgatási szünet végéig szünetel. 
 Fadd Nagyközség Önkormányzata

ZSÁKOLJ TE IS FADDON!
Hatékonyabbá válik a szelektíven visszagyűjthető hulladékok gyűjtése 

a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével. 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség adatai szerint Magyarorszá-

gon évente mintegy 4-4,5 millió tonna hulladék keletkezik, ebből a lakossági 

hulladék 2,5 millió tonnát tesz ki. A lakossági hulladékmennyiségből 860 ezer 

tonna a csomagolási hulladék.

Fadddon is hasonlóak a számok és arányok e tekintetben. A növekedés ér-

dekében az Alisca Terra Kft. 2014. január 15-től Faddon is bevezeti a házhoz 

menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés rendszerét. Ezt követően minden hó-

nap 1. és 3. szerdáján, – a kommunális hulladékszállítás napján – a település 

egész területéről összeszedi a társaság a lakosság által bezsákolt műanyag, 

papír, fém és zöld hulladékot. Ezzel a lépésével az Alisca Terra Kft. még köze-

lebb kerül a lakossághoz és kiszámíthatóbbá teszi a szelektív hulladékok be-

gyűjtésének rendjét. Ezzel az intézkedésével a cég ráadásul idő előtt teljesíti 

azon törvényi kötelezettséget, amely 2015. januártól minden szolgáltatónak 

előírja a lakossági szelektív gyűjtés háznál történő rendszerének kiépítését és 

működtetését.

Szekszárd mellett hasonló módon gyűjtik be a szelektív hulladékokat Báta-

széken és Tolnán is.

Mivel a kommunálisan gyűjtött szemét díja jelentősen növekedni fog az elkö-

vetkező években, ezért anyagilag is megtérülhet a szelektív gyűjtés azoknak, 

akik odafigyelnek a hulladék szétválasztására.

GYŰJTSÖN 

SZELEKTÍVEN!

Figyelje a híreket!

Hamarosan minden háztól

elvisszük!

FERKELT SÁNDOR
autószerelő

Számítógépes diagnosztika,  

elektromos rendszerek javítása,  

műszaki vizsgára történő felkészítés,  

teljes körű autójavítás

Tel.: 06-30/851–0577

Cím: 7133 Fadd, Béke utca 94.
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IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ BERUHÁZÁS FADD NAGYKÖZSÉGBEN

Ivóvízminőség Javító Beruházás Fadd Nagyközségben Fadd Nagyközség Önkormán
7133 Fadd, Dózsa György u

októberében sal kezdődnek meg Fadd Nagyközség Ivóvízminőség Javító Beruházásának
kivitelezési munkálatai célja olyan víztisztító technológia megvalósítása, amely lehetővé teszi a megfel
lő minőségű ivóvíz szolgáltatás biztosítását a Nagyközség lakosságának.

Fadd Nagyközség niós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében a Ivóvízminőség
Javító zás Fadd Nagyközségben megnevezésű megvalósítására eruházás összköltsége 

, az Európai Uniós támogatás mértéke 90 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós 
Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
Fadd Nagyközség beépített területe két jól elkülöníthető részre tagolódik, Faddra és Dombori üdülőtelepre, amihez 

pcsolódik Öregfalu településrész is. Vízellátás szempontjából a településen jelenleg külön vízmű látja 
és külön vízmű Domborit és Öreg t. A vízelosztó hálózat a településrészeken kiépítettnek 

kinthető zonban Fadd Nagyközség és Dombori településrészen szolgáltatott ivóvíz minősége nem felel meg a 
vonatkozó kormányhatár
A fejlesztés keretében olyan víztisztító technológia jön létre, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű ivóvíz 
szolgáltatását. Ehhez a tisztító technológia és a vezetékhálózat telepítésén kívül szükség van részleges ivóvíz
hálózat tisztításra óra.
A megvalósítás során létrejön a Faddi víztisztítómű technológiai felújítása és a két vízmű (Dombori és Fadd)
összekötése. Fadd vízfogyasztói a megfelelő minőségű vizet továbbra is meglévő rendszerről kapják, míg Domb

gyasztói a Faddról 6645 fm ócsövön átvezetett vízzel lesznek ellátva.
A nyersvíz határértéket kismértékben meghaladó ammónium tartalma árérték alá történő 
csökkentése, amely úton fog megvalósulni

efolytatott közbeszerzés során kiválasztott ektkivitelező a Hegedüs & Schmidt Kft.

térképrészlete n a beruházás nyomvonala látható Fadd és Dombori területén. Nyilván lesznek olyan 
kellemetlenségek, amelyek az építkezéssel együtt járnak és zavarhatják/zavarják az érintett utcákban élő
napi életét. Béri Balogh Ádám liget, az Öreg utca, az Alvég utca és a Tokaj utca
megértését és türelmét kérjük.
 

 
 

ivóvízminőség-javító beruház ás fadd nagyközségben

2013 októberében Uniós támogatással kezdődnek meg Fadd Nagyközség Ivóvízminőség-Javító Beruházásának ki-
vitelezési munkálatai. A projekt célja olyan víztisztító technológia megvalósítása, amely lehetővé teszi a megfelelő mi-
nőségű ivóvíz szolgáltatás biztosítását a Nagyközség lakosságának.

Az alábbi térképrészleteken a beruházás nyomvonala látható Fadd és Dombori területén. Nyilván lesznek olyan kelle-
metlenségek, amelyek az építkezéssel együtt járnak és zavarhatják/zavarják az érintett utcákban élők mindennapi életét. 
Faddon leginkább a Béri Balogh Ádám liget, az Öreg utca, az Alvég utca és a Tokaj utca lakóinak a megértését és tü-
relmét kérjük.

Fadd Nagyközség 149 527 800 forint Uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében a Ivóvízminőség-Javító 
Beruházás Fadd Nagyközségben megnevezésű projekt megvalósítására. A beruházás összköltsége 166 142 000 Ft, az Eu-
rópai Uniós támogatás mértéke 90%. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

Fadd Nagyközség beépített területe két jól elkülöníthető részre tagolódik, Faddra és Dombori üdülőtelepre, amihez 
kapcsolódik Dombori-Öregfalu településrész is. Vízellátás szempontjából a településen jelenleg külön vízmű látja el Fad-
dot, és külön vízmű Domborit és Dombori-Öregfalut. A vízelosztó hálózat a településrészeken kiépítettnek tekinthető, 
azonban Fadd Nagyközség és Dombori településrészen szolgáltatott ivóvíz minősége nem felel meg a vonatkozó kor-
mányhatározatnak.

A fejlesztés keretében olyan víztisztító technológia jön létre, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű ivóvíz szolgál-
tatását. Ehhez a tisztító technológia és a vezetékhálózat telepítésén kívül szükség van részleges ivóvízhálózat tisztításra, 
rekonstrukcióra. 

A megvalósítás során létrejön a Faddi víztisztítómű technológiai felújítása és a két vízműtelep (Dombori és Fadd) 
összekötése. Fadd vízfogyasztói a megfelelő minőségű vizet továbbra is a meglévő rendszerről kapják, míg Dombori fo-
gyasztói a Faddról 6645 fm D160 KPE nyomócsövön átvezetett vízzel lesznek ellátva. 

A nyersvíz határértéket kismértékben meghaladó ammónium tartalma miatt indokolt annak határérték alá történő 
csökkentése, amely biológiai úton fog megvalósulni.

A lefolytatott közbeszerzés során kiválasztott projektkivitelező a Hegedüs & Schmidt Kft.

 

SajtókÖzleméNy, 2013. október 25.
Ivóvízminőség-javító Beruházás Fadd Nagyközségben projekt
keOP–1.3.0/09–11–2012–0025

Fadd Nagyközség Önkormányzata
7133 Fadd, Dózsa györgy u. 12.
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(folytatás az előző oldalról) 

 
A beruházás nyomvonala Domboriban 

 

Alapkőletétel 2013. november 21-én (csütörtökön) a faddi vízmű területén 

      
 

     
 

 

A Fadd és Fadd Dombori településeken a vízellátással és szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Fogyasztók! 
A Fadd és Fadd Dombori településeken a vízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos ügyfélszolgálat rendje 
a következő: 

Polgármesteri Hivatal 
7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.

as mellék) 
Csütörtök: Péntek: 

Szekszárdon
E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt.
7100 Szekszárd, Toldi u. 6.

Hétfő: 
Csütörtök: Péntek: 

Az óra állás bejelentésének módjai minden hónap 5

cím:

as mellék)
Szekszárd: 74/412 476 és a 74/529 es mellék)
Bejelentő lapon Fadd Nagyközség Önkormányzatánál 
elhelyezett postaládában.

E.R.Ö.V. Víziközmű Zr

folytatás az előző oldalról

A Fadd és Fadd-Dombori településeken a vízellátással és szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Fogyasztók!

A Fadd és Fadd-Dombori településeken a vízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos ügyfélszolgálat rendje

a következő:

Faddon:
Polgármesteri Hivatal
7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.
Tel.: 74/447-998 (20-as mellék)
Csütörtök: 8–20 h, Péntek: 8–12 h

Szekszárdon:
E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt.
7100 Szekszárd, Toldi u. 6.
Tel.: 74/412-476
Hétfő: 8–15, Kedd: 9:30–17, Szerda: 8–15
Csütörtök: 12:30–20, Péntek: 8–12

Az óra állás bejelentésének módjai minden hónap 5-ig:

E-mail cím: ugyfel@szdviz.hu

Telefonon:
Fadd: 74/447-998 (20-as mellék)
Szekszárd: 74/412-476 és a 74/529-260 (1-es mellék)
Bejelentő lapon Fadd Nagyközség Önkormányzatánál
elhelyezett postaládában.

 E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
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c i v i l  s z e r v e z e t e i n k  é l e t é b ő l

Tegyünk a Szívünkért Egyesület
A helyes stresszkezelés, a harmonikus lelkiélet, az egészséges táplál-
kozás mellett A FIZIKI AKTIVITÁS is hozzá tartozik a jólétünkhöz, 
tudományosan bizonyított, hogy nagy szerepe van a rendszeres moz-
gásnak a szív és érrendszeri betegségek megelőzésében.
Egyesületünk tagjai példamutató lelkesedéssel vesznek részt hétfőn-
ként a tornákon. Anett gyógytornászunk irányításával megmozgatjuk 
szinte minden izmunkat.
Ami kissé elszomorító tény, hogy csak hölgyek járnak a foglalkozá-
sainkra, miközben tudjuk, hogy a faluban több szívinfarktuson átesett 
férfi is él. Rehabilitációkon találkozunk is velük – ott is kell tornázni  – 
és ott az erősebb nem képviselői is ügyesen végzik a feladatokat. 
Nekik (is) itthon is nagyon fontos lenne a rendszeres – felügyelet mel-
letti mozgás.

A mozgásszegény életmód fokozza a koszorúér betegségek kialakulá-
sának kockázatát.
Öröm volt látni, hogy a legutóbbi – Prancz Zoltán filozófiatörténész 
által tartott – előadáson „fiúk” is voltak.
SZERETETTEL várunk egyesületünkbe mindenkit, hölgyeket és bátor 
férfiakat egyaránt.
SZERETETTEL – nagybetűvel – igen, mert na-
gyon fontos tudni, hogy hogyan kell szerete-
tet adni és szeretetet elfogadni – a sze-
retet gyógyítja a szívet és a lelket!!
Tegyünk a szívünkért – ezután is – 
közösen!
 Dohóczkiné

KÖSZÖNET ÉS ÁLDÁSKÍVÁNÁS...
...szavaival kezdeném pár gondolatom

A Balatonfüredi Állami Szívkórház fennál-
lásának l00. évfordulóját készült ünnepelni. 
Épp akkor, amikor a szanatórium rehabi-
litációját élvezhette meggyengült szívem. 
Erre az alkalomra meghívó készült s a meg-
hívóra egy Tagore idézet került, mely így 
hangzik:

„Aludtam és azt álmodtam,  
hogy az élet öröm.

Felébredtem és azt láttam,  
hogy az élet szolgálat.

Cselekedtem és megláttam,  
hogy a szolgálat öröm.”

Csörgött a telefon... férjem elújságolta az 
október 23-i ünnepség, számomra is meg-
tisztelő meglepetését: a Szívklubunk javas-
latát, tagjainak szeretetteljes gondolatát, 
„Akikre büszkék vagyunk” cím ajándékát.
Nagyon köszönöm!
Tagore szavaival hajtom meg fejemet min-
den rámgondoló ember előtt. Valóban: „A 
szolgálat öröm”!
A „Tegyünk a Szívünkért Egyesület” min-
den tagja nevében kívánok falunk minden 
lakosának meghitt Karácsonyt és megelé-
gedett, boldog új esztendőt, szeretettel és 
tisztelettel:
 Deméné Miksa Zsuzsa

Egyik utcánk „szépsége”
Van egy kis utca, amely kívül esik a falunk 
központjától, ahol a dolog történt.
Mi történt – mit tettek az ott élők??
Észrevették, hogy valaki közülük nagy bajban 
van!!!
Volt egy „szervező, kezdeményező”, aki irányí-
totta a dolgok menetét – csengetett minden-
hová, intézkedett, megmondta, hogy ki mit 
tegyen, hogy minden jó legyen!
A mai világban ritkaság, hogy az emberek fi-
gyelnek egymásra – Ők ezt tették, és összefo-
gásukkal élhetőbbé tették utcabelijük életét!
Emberséges és példamutató emberek – köve-
tendő, ahogy és amit tettek.
Megérdemelnék az „Ez az utca, amelyre büsz-
kék vagyunk!” – kitüntetést.
 Dohóczkiné

Gáti Mariann üzenete
Kedves Faddiak!

Kérlek Benneteket, ne lepődjetek meg, ha valahol az országban hasonló olyan óriáspla-

káttal találkoztok, amelyen én vagyok látható. Ez a fénykép Budapesten, a Duna Pláza 

előtt készült.

A Paksi Atomerőmű Zrt. – mint a hírekből korábban tudhattátok –, támogatta kaliforniai 

kiállításaimat, majd 2012-ben alkotásaimmal illusztrált asztali- és falinaptárt jelentetett 

meg.

2013-ban reklámfilmet készített több egyesületről, alkotó emberről a térségben, akiket 

támogatott, akik valamilyen egyedi értéket képviselve kuriózumként viszik lakóhelyük, 

környezetük, és az Atomerőmű hírnevét. Az MVM vezetősége most kiválasztott olyan 

négy embert – köztük jómagamat –, akiket kiadványokban, óriásplakáton népszerűsít. 

Nem kevés álmatlan éjszakát okozott az nekem, mire igent mondtam. Férjemnek, tár-

samnak, Ragó Karcsinak sok munkája volt döntésemben. Aztán arra gondoltam, hogy 

a Jóisten nem azért osztogatja a talentumokat, hogy azokat ne használjuk. Vállalni kell 

magunkat még akkor is, ha sokszor nem is értik a munkánk lényegét.

Most már nincs visszaút. Végül is már örülök, hogy népszerűsíthetem az Atomerőmű Zrt. 

segítségével a Mítosz-Mesegalériát, ezáltal lakóhelyemet, Faddot is.

Békés adventet kívánunk mindenkinek.

Szeretettel: a Meseháziak – Gáti Mariann és Ragó Karcsi
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e r r ő l  –  a r r ó l

Dumbó Családi Napközi 
Közhasznú Alapítvány aktualitásai

A játszóház és a gyermekfelügyelet továbbra is sok szeretettel várja a 
gyermekeket 1 éves kortól, kedvező óradíjjal (250 Ft/óra). A gyerme-
kek izgatottan várják és készülnek a télapóra és a karácsonyi ünnepek-
re. A napközi az idén újra megtartotta ingyenes kézműves foglalkozá-
sát, 2013. november 28-án. Szeretettel vártuk az óvodás és a kisiskolás 
gyermekeket. A „Készüljünk együtt az ünnepekre" kézműves foglalko-
zásra jelentkezni lehetett telefonon, facebookon.
kívánok mindenkinek Szeretetteljes Békés Ünnepeket!
 Szuprics Lászlóné

Ifjúsági hangverseny - A Tenkes zenekar és közönsége

Pedikűr – manikűr
műkörömépítés

Pedikűr – igény esetén házhoz megyek!
Manikűr – saját köröm erősítése zselével

Paraffinos kézápolás – kiszáradt, repedezett, érzékeny bőrre

Decembertől februárig minden vendégemnek ajándék
paraffinos kezelés!

Bejelentkezés: Nagyné Szalai Ágnes Tel.: 30/991-7398
7133 Fadd, Arany János u. 23.

Várom leendő kedves vendégeimet!

Borókás advent 
2013. december 15-én

(vasárnap) 16 órakor a Művelődési Házban!

Borókás advent 
2013. december 15-én

(vasárnap) 16 órakor a Művelődési Házban!

kele, kótya és karácsony apó
zenés mesejáték

Fadd, Művelődési Ház
2013. december 13. (péntek), 15 óra

Belépődíj: 300 Ft

Jegyek vásárolhatók a Művelődési Házban és az iskolában!

mindenkit szeretettel várunk!
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az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulóján tartott megemlékezésen el-
ismerésben részesültek a Gárdonyi Géza 
óvoda és Általános Iskola tanulói közül:

Petróczi Viktória 4. osztályos tanuló: Példa-
mutató magatartásáért, szorgalmáért, segítő-
készségéért, versenyeken elért sikereiért, ak-
tív közösségi munkájáért. 

Fehér Levente 4. A osztályos tanuló: Iskolai 
versenyeken, vetélkedőkön eredményesen 
szerepel. Képességeihez mérten maximáli-
san teljesít, bizonyítványa mindig jeles volt. 
A sportban is nagyon lelkes, a foci szakkör-
nek és a sárkányhajósok csapatának aktív 
tagja. Több éremnek, kupának, emléklapnak 
boldog tulajdonosa. 

Mosonyi Szabolcs 5. A osztályos tanuló: 
Rendszeresen indul tanulmányi versenye-
ken, ahol kimagasló eredményeket ér el. Ak-
tív tagja az osztályközösségnek, segítőkész, 
jó közösségi ember. Az  elmúlt évben jeles 
tanulmányi eredményt ért el.

Kaiser Ildikó 5. B. osztályos tanuló: Csen-
des, segítőkész, vidám kislány. Eddig a tanul-
mányi eredménye kitűnő volt, versenyeken 
nagyon jó eredményeivel öregbítette iskolá-
ja jó hírét. Négy éves szorgalmas, kimagasló 
munkájáért tavaly az „Év tanulója” címet is 
megkapta. 

Major Zoltán 6. B osztályos tanuló: Zol-
tán tanulmányi eredménye első osztálytól 
kezdődően kitűnő, szorgalma töretlen. A foci 
versenyek aktív résztvevője. Kiemelkedő 
eredményei példaként szolgálnak osztály-
társai előtt. 

Szőke Zsófia 8. osztályos tanuló: Példamu-
tató magatartásáért és szorgalmáért kapja az 
elismerést. Iskolánkat rendszeresen és ered-
ményesen képviseli a különböző tanulmányi 
versenyeken. Az iskola és az osztály aktív tag-
ja, munkájára mindig lehet számítani.

a civil szervezetek fontos szerepet tölte-
nek be a község társadalmi, közösségi, 
kulturális és sport életében. Önzetlen te-
vékenységüket köszönték meg az elisme-
réssel.

Őri Istvánné a Faddi Nyugdíjasok Érdek-
szövetsége javaslatára kapja az elismerést. 
Minden rendezvényen, programon aktív, le-
het rá számítani. Elkíséri a szereplőket a fel-
lépésekre, a nyugdíjas rendezvényekre, druk-

kol a résztvevőkért. A  vendégeket irányítja, 
gondoskodik róluk. Szívesen vesz részt jele-
netekben, táncokban, amelyekkel nyugdíjas 
társaikat szórakoztatják.

Lazányi Józsefné a Boróka Ének- és 
Néptánc Egyesületnek több éve aktív tag-
ja. Önzetlenül, teljes odaadással segíti az 
egyesületet kulturális és közösségi céljainak 
megvalósításában. Szinte valamennyi általuk 
rendezett közösségi megmozduláson kiemel-
kedő aktivitással vesz részt. Műsoraikban 
egyéni feladatokat is készséggel vállal és oda-
adóan teljesít, méltó arra, hogy példaképpé 
váljon a fiatalabb nemzedék és az egyesület 
kevésbé aktív tagjai számára. Az  egyesület 
ezzel az elismeréssel is megköszöni munká-
ját, és kéri, a továbbiakban is legyen a közös-
ség önzetlen, aktív tagja.

Bán Klaudia a Faddi Polgárőr Egyesület 
ajánlására kapja meg a kitüntetést, kiemelke-
dő pályázatírási tevékenységéért, az egyesü-
let könyvelésének magas szintű elvégzéséért. 
Egyik pályázatírásával országos 3. helyezést 
ért el. 

Deméné Miksa Zsuzsa a Tegyünk a Szí-
vünkért Egyesület tevékeny tagja az egyesü-
let megalakulása óta. Nagyon sokat dolgo-
zik a közösségért, szervezési feladatokban 
is részt vállal családtagjaival együtt. Férjét, 
Berci bácsit, aki szintén aktívan részt vesz az 
egyesület életében, az egyesület tiszteletbeli 
tagjaként fogadják. Zsuzsa néni református 
lelkészként gyakran tart előadást az egyesü-
let összejövetelein, az idősek otthonában és a 
nyugdíjasoknál is. Ökomenikus szolgálatával 
nem csak az egyesületért, de egész Fadd kö-
zösségéért munkálkodik. 

Horváth István a Faddi Sporthorgász 
Egyesület vezetőségi tagja. Több éve részt 
vesz a vezetőség munkájában és egyéb ren-
dezvények szervezésében, lebonyolításában, 
amit ezzel a díjjal is köszönnek neki.

a sportolók közül egyéni, illetve szak-
osztályi javaslatra a következők kerültek 
díjazásra:

Szalai Fruzsina 2009-ben kezdett ismer-
kedni az íjászattal, 2010 tavasza óta verse-
nyez az Alisca Nyilai Íjászegyesületben Szek-
szárdon. Azóta 15 első helyezést, 7 második 
helyet, 5 harmadik helyet és 1 negyedik he-
lyet harcolt ki magának kategóriájában, ezek 
közül egy arany és egy bronzérmet Szerbiá-
ban, nemzetközi mezőnyben szerzett.

Gerendai Gábor a Faddi Sport Egyesület 
Labdarúgó Szakosztályának tagja. A  felnőtt 
csapat kapitánya és meghatározó játékosa. 
Labdarúgás iránti szeretete követendő a fia-
talok számára.

Bogárdi Mónika a Faddi Sport Egyesü-
let Karate Szakosztályának tagja. A  2012-es 
ESKA EB-n Belgrádban és 2013-ban a JKA 
EB-n Konstanzban junior női csapat küz-
delemben, valamint az utóbbin női egyéni 
küzdelemben is 1. helyezést ért el. 2013 jú-
liusában megszerezte az 1. dan (fekete öv) 
fokozatot. 2013-ban a WSKA Világbajnok-
ságon Liverpoolban női csapat küzdelem-
ben juniorként a felnőttek között állhatott 
a dobogó legfelső fokára. Csapatösszetartó 
szerepe kiemelkedő, nagy szerepet vállal az 
utánpótlás nevelésében.

Az Akire büszkék vagyunk díjat ítélte 
meg a Képviselő-testület a következő fiata-
loknak, akik magyar válogatottként részt 
vettek a Szegedi Sárkányhajó VB-n, ahol 
200 métertől 2000 méterig különböző távo-
kon állhattak dobogóra 1-2-3. helyezettek-
ként, de begyűjtöttek több 4-5. helyezést is. 
Gratulálunk tehát az U23-as korosztályban 
induló és eredményesen szereplő: Márkus 
Vandának, Inger Ádámnak, Takács Tamás-
nak, az U18-as korosztályban induló és szép 
eredményeket elérő: Márkus Gergelynek, 
Szemelácz Szabolcsnak, Sebők Balázsnak, 
az U16-os korosztályban evező és jó helyezé-
seket elérő Acsádi Virágnak, aki az U18-as 
korosztályban is eredményesen szerepelt, és 
Inger Zitának.

Bényi Andrásné a Faddi Sport Egyesület 
Sárkányhajó Szakosztálya javaslatára kapta 
meg az elismerést. Marika a kezdetektől fog-
va rész vesz a csapat életében, vezetésében. 
Szabadidejét nem sajnálva edzi a csapat ap-
raját-nagyját. Nem csak edzőként veszi ki a 
részét a munkából, versenyzőként is aktívan 
szerepel. Az  évek során rengeteg sikert ért 
el a csapattal. 2013-ban bekerült a magyar 
válogatottba. Az  idén megrendezett Szegedi 
Sárkányhajó Világbajnokságon a Grand Se-
nior női válogatottal világbajnok lett.

Fadd Nagyközség képviselő-testülete 
2013-ban a Fadd Nagyközségért kitüntető 
díjat adományozta Dr. mosonyi erzsébet 

háziorvosnak.

Dr. Mosonyi Erzsébet doktornő immár 
40 éve látja el a településünkön a háziorvo-
si feladatokat, legyen az éjszaka – hétvége 

a k i k r e  b ü s z k é k  va g y u n k  –  2 0 1 3 .
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– ünnepnap. Az  elmúlt 7-8 évben, a másik 
körzet orvosi ellátatlansága idején erején 
felül dolgozik, és áll helyt a faluért. A bete-
gekkel, hozzátartozókkal, munkatársaival 
való kapcsolata kitűnő. Folyamatosan képezi 
magát. Rendkívül tájékozott, munkáját nagy 
szorgalommal és odaadással végzi. Magas 
szintű gyakorlati jártassága igen komoly el-
méleti ismeretekkel párosul. Empátiás kész-
sége mellett a megbízhatóság, pontosság és 
korrekt együttműködés jellemzi. Határozott 
egyénisége, nyíltsága segíti, hogy a település 
lakóinak ellátását magas színvonalon tudja 
ellátni. Segítőkész, emberséges személyisége 
miatt köztiszteletnek örvend mind kollégái, 
mind a település lakói körében. Köszönjük a 
doktornőnek, hogy az egész életét Faddnak 
és a betegeknek áldozta.

Több évtizedes közszolgálatban eltöltött 
munkáját köszönte meg az Önkormányzat 
nevében a polgármester úr az alábbi, nyug-
díjba vonult alkalmazottaknak:

Dr. Ulrich Hedvig, Dömötör Józsefné, 

Szalainé Ratinland Magdolna, Fenyve-

si Jánosné, Flieg Györgyi, Soponyai Mi-

hályné, Szűcs Andrásné, Zsidó Mihályné, 

Schmidné Keserű Erzsébet, Simon József-

né, Aradi Józsefné, Geösel Ferencné, Né-

meth Istvánné.

Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok a 
Duna folyó magyarországi szakaszán 2013. 
júniusában bekövetkezett vészhelyzetben 
nyújtott kiemelkedő helytállásáért emlék-
lapot adományoz:

Baros Gábornak, Baros Istvánnak, Deb-

reczeni Barnának, Debreczeni Tamásnak, 

Komáromi Sándornak, Molnár Jánosnak, 

Oláh Lajosnak.

Fodor József, a Faddi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke a nemzetiségi ön-
kormányzat által alapított, a „Faddi Cigány-
ságért” kitüntető díjat adta át.

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete Fodorné Ivók Henri-

ettának 2013. évben a „Faddi Cigányságért” 
kitüntetést adományozta. Heni a nemzetisé-
gi önkormányzat megalakulása (2002.) óta 
segíti, támogatja a testület munkáját; pályá-
zatok megírásával hozzájárul rendezvényei 
színvonalának emeléséhez, a játszóházak, 
kirándulások szervezésében, médiatudósítá-
sában részt vesz.

a k i k r e  b ü s z k é k  va g y u n k  –  2 0 1 3 .
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Hagyományápolás-projektjeink az elmúlt időszakban
A Faddi Cigánytánc Szakkör fellépett az augusztus 20-i falunapon, 
majd részt vett a szüreti felvonuláson és azt követően a Művelődési 
Házban megtartott rendezvényeken. Meghívást kaptunk a Szekszár-
don megrendezett megyei romanapra is, ahol a táncosok Tolna me-
gyének is bemutatkoztak, majd részt vettek a fellépésüket követő prog-
ramokon.

Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi koncepciója
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 57/2013. (X. 29.) FRNÖ ha-
tározattal jóváhagyta az önkormányzat 2014. évi koncepcióját. Bevéte-
leit a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltétel-
rendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 2. § (2)–(3) bekezdésének figyelembevételével tervezi.

Bevételek mindösszesen:
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltétel-
rendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 2. § (2)–(3) bekezdésének figyelembevételével nyújtott 
működési célú támogatásértékű bevétel:  222 000 Ft
2013. évi feladatalapú támogatás maradványa:  800 000 Ft

Nyitó pénzkészlet 2014. 01. 01. napján:  1 022 000 Ft

kiadások:
Az önkormányzat 2014. évi tervezett és valószínűsíthető bevételeit ala-
pul véve a várható bevételek erejéig a kiadások tervezetét a feladata-
lapú finanszírozás támogatására alapozva tervezte meg költségvetési 
kiadásait.
A költségvetési év első felében a 2013. évben megkezdett program-
jaink teljesítéséhez kívánunk biztosítani forrást a költségvetésből, az 
előző évi maradvány terhére 800 eFt összegben, valamint 2014. évben 
a fejezeti kezelésű előirányzatoktól 222 eFt működési célú támogatás-
értékű bevétellel tervezünk.
Az önkormányzatnál foglalkoztatott nincsen, a Képviselő-testület tag-
jai és a testület munkáját segítők is társadalmi munkában látják el vál-
lalt feladataikat.

Fadd, Mátyás király u. 40. szám alatti épület közüzemi költségei közel: 
18 000 Ft/hó, azaz 2014. évre  216 000 Ft,
a mobil internet havi díja várhatóan:  6 500 Ft/hó,
azaz 2014. évre  78 000 Ft
nemzetiségi közügyek intézése mindösszesen:  294 000 Ft

Hagyományápolás projektjeink az év során:
– húsvéti műsor, játszóház, projekt költsége:  50 000 Ft
– anyák napi műsor költsége:  20 000 Ft
– falunapi fellépés költsége:  40 000 Ft

– szüreti napi fellépés költsége:  20 000 Ft
– karácsonyi műsor és játszóház költsége:  70 000 Ft
– hagyományápolási projekt összköltsége:  200 000 Ft
A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskolában multikulturális hét szer-
vezésében, lebonyolításában való közreműködés várható költsége: 
 20 000 Ft.
A tanévzáró alkalmával Romadíjakat adunk át a példás magatartású, 
3,5 feletti átlaggal rendelkező roma tanulóknak a pedagógusok ajánlá-
sa szerint: 36 000 Ft összegben.

Pályázatok útján megvalósuló kulturális, közművelődési, nevelési, 
nevelési-oktatási feladatok, hagyományápolás:
NEMZ–KUL–14 eredményes kulturális pályázat esetén az önrész ösz-
szege: 29 940 Ft
Teljes összeg várhatóan:  150 000 Ft
NEMZ–TAB–14 eredményes táborozási pályázat esetén az önrész ösz-
szege: 90 388 Ft
Teljes összeg várhatóan:  990 388 Ft

Pályázati önrész összesen:  120 328 Ft

2014. évben szeretnénk legalább 50 fő halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermeket Siófokra vinni fürdeni, várható költsége 130 000 Ft az 
utazás költsége 30 eFt egyéb felmerülő költség, azaz mindösszesen: 
 160 000 Ft
Tervezzük a cigány tánc szakkör és hagyományőrző zenekar fellépését 
a megyében működő Nemzetiségi önkormányzatok által szervezett 
helyszínen.

2013. évi teljesítés:
– Szekszárd, Megyei Romanap  30 000 Ft
– Völgységi Romanap Bonyhád  5 000 Ft

2014. évi terv:
– Szekszárd, Megyei Romanap  30 000 Ft
– Völgységi Romanap Bonyhád  35 000 Ft
– nemzetiségi civil szervezet meglátogatása, közös programján való 
részvétel, fellépés, 40 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
részvételével:  182 000 Ft
kapcsolatápolás összesen:  247 000 Ft

Programjainkat, rendezvényeinket folyamatosan közzé tesszük a 
Faddi Hírek című kiadványban, valamint a település által fenntar-
tott www.fadd.hu honlapon.
Kulturális programjaink közé sorolható: húsvéti műsor és húsvéti 
játszóház, multikulturális hét, falunap, szüreti nap, karácsonyi mű-
sor és játszóház, október 23. és március 15-i nemzeti ünnepeken 
való részvétel.

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt

a 2013. december 22-én (vasárnap) 17 órakor kezdődő

karácsonyi műsorára, 
melyet a Művelődési Házban tart.

A gyerekeket 2013. december 21-én szombaton 14 órától a Fadd, Mátyás király utca 40. szám alatti épületben 
karácsonyi játszóházba várjuk, ahol karácsonyfadíszeket készítünk, feldíszítjük együtt a FRNÖ fáját, 
mindeközben ünnepi ruhába öltöztetjük szívünket a közös beszélgetés, zenehallgatás során.

Fodor Ágnes elnökhelyettes
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P Á L Y AVÁ L A S Z T Á S

SZEREZZ SZAKMÁT ÉS MŰVELTSÉGET EGY HELYEN, A BEZERÉDJ-BEN!

– Mit kínálunk? –

A KERI-ként ismert Bezerédj István Szakképző 

Iskolai Tagintézmény fennállása óta gazdasági 

képzést folytat. A  mindenkor érvényes kereske-

delmi és közgazdasági ismereteket nyújtó okta-

tási, képzési kínálat a munkaerő-piac igényeinek 

megfelelően változik, megújul.

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek a 2014-

2015-ös tanévben a következő ágazatokat ter-

vezzük indítani:

Szakközépiskola:

•	 kereskedelem

•	 közgazdaság

•	 turisztika

•	 Szakiskola

•	 kereskedelem

Szakközépiskola – 4+1 éves képzés

A 9–12. évfolyamon az általános iskolában 

már tanult tantárgyak mellett szakmai elméleti 

és gyakorlati oktatás is folyik az ágazati szakkép-

zési kerettanterv szerint.

A 12. évfolyam elvégzése után tanulóink 

érettségi vizsgát tesznek a kötelező közismereti 

és a szakközépiskolai ágazat szerinti szakmai tan-

tárgyakból. Ez az érettségi az ágazatnak megfele-

lő munkakörök betöltésére ad képesítést.

Az érettségit követő 1 évben az ágazati szak-

mai érettségivel rendelkezők az Országos Kép-

zési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítést 

szerezhetnek, például kereskedő, logisztikai ügy-

intéző, vám-, jövedéki-, és termékdíj ügyintéző, 

pénzügyi-számviteli ügyintéző, turisztikai szer-

vező, értékesítő.

Szakiskola – 3 éves képzés

Azokat a tanulókat várjuk a szakiskolába, akik 

szeretnének 3 év alatt eladó szakmát szerezni 

és a kereskedelemben elhelyezkedni. A  diákok 

a 9. évfolyamon iskolai keretek között alapoz-

zák meg a szakmai elméleti és gyakorlati isme-

reteiket és a szükséges kompetenciákat. A  10. 

évfolyamtól kezdődően kéthetente 4 napon az 

iskolában szakmai elméleti képzésen vesznek 

részt a tanulók. A gyakorlati képzés során 1 nap a 

csoportos gyakorlati foglalkozás, amikor a szak-

oktatók irányításával sajátítják el a leendő eladók 

a tudnivalókat és az 5 napos bolti gyakorlaton – 

tanulószerződés alapján – pedig a munka világát 

ismerik meg. A 9. és 10. osztály befejezése után 

nyári gyakorlatot is teljesítenek a tanulók.

Felvételi vizsgát egyik iskolatípusban sem 

tartunk. A  felvétel az általános iskolából hozott 

eredmények alapján történik. A  7. év végi és 8. 

félévi jegyeket vesszük figyelembe. A  tanulmá-

nyok megkezdésének feltétele a kereskedelmi 

ágazaton és a szakiskolai eladó képzésben az 

egészségügyi alkalmasság igazolása.

Elérhetőségeink:

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és 

Kollégium (TISZK)

Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény

7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.

Tel., Fax: 74/316-463

E-mail: bezeredj@szltiszk.hu

Honlap: www.bezeredj.szltiszk.hu

IPR-2012-13/1/1/I/15270 projektjének támogatásával
A Faddi Cigánytánc Szakkör tagjai a Faddi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat közreműködésével és a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
IPR-2012-13/1/1/I/15270 projektjének támogatásával 2013. augusztus 
25-én Bonyhádon részt vettek a VÖLGYSÉGI ROMA NAPON.

Babai László Bonyhádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
megnyitóját követően megtekintettük a Völgységi hagyományőrző 
tánccsoportok műsorát, köztük a bonyhádi, zombai, dombóvári, har-
ci, mázai és bátai táncosokat. Ez az alkalom kiváló lehetőség volt az 
iskolán kívüli partneri kapcsolatok erősítésére. Megismerkedtünk a 
Bonyhádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a rendezvényen 
megjelent hagyományőrző civil szervezetekkel. A  projekt a felkészí-
tésbe bevont tanulók és szüleik részvételével valósult meg. A gyerekek 
nagyon élvezték a cigánytánccsoportok táncát, zenei háttérkíséretét. 
Tanulságos volt a koreográfia, a fellépések tematikája, a közös beszél-
getések.

Drogprobléma Faddon
Semmihez sem hasonlítható az az érzés, amikor Faddon azt tapasz-
taljuk, hogy drogos fiatalok és felnőttek bandáznak és esnek ön-
kívületi állapotba, viselkednek teljesen zavarosan és sorolhatnám 
az eseteket.

Mit lehet ilyenkor tenni? – vetődik fel a kétségbeesés után az 
első kérdés. Hiszen nem nézheti tehetetlenül az ember lakóhelye 
pusztulását.

Tenni, cselekedni kell a lehető legokosabban. Fontos, hogy az érin-
tettek segítséget kérjenek, és fontos, hogy az érintettek (gyermek, szülő, 
hozzátartozó) a felajánlott segítséget elfogadják. A Faddi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat 2. éve szervez drogprevenciós előadásokat.

A legutóbbi összejövetel mérföldkő volt életünkben, mert a részt-
vevő szülők közös érintettségük révén rájöttek, hogy közös a céljuk, 
kölcsönösen segítenek egymásnak, hogy kikerülhessenek abból a szo-
ciális elszigeteltségből, melybe a családi drogprobléma szorította őket. 
A legfontosabb természetesen, hogy szakembertől kapjanak segítséget.

Kérek minden drogproblémával érintett gyermeket, felnőttet, hogy 
forduljon hozzám bizalommal, tegyük meg együtt az első lépéseket a 
drogmentes egészséges életért!

 Fodor József FRNÖ elnök

VÖLGYSÉGI ROMA NAP
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Ádvent – kezdet – lehetőség
Hamarosan véget ér az egyházi év.

December 1. – Ádvent 1. vasárnapja. 

A  befejezés elgondolkoztat, mit hagyok ma-

gam mögött, mit tudtam elérni, megvalósítani, 

amit egy éve elterveztem, vártam, vagy kértem? 

Miben segített az ünnepek sora, melyekkel vé-

gigelmélkedtük az üdvösség történetét? Lelki 

életemben előbbre jutottam? Lélekben közelebb 

kerültem Mennyei Atyámhoz, Megváltómhoz, 

családomhoz, embertársaimhoz? Igényeltem, el-

fogadtam a segítséget Egyházamtól, lelkipászto-

romtól, hittestvéreimtől? És én miben segítettem? 

Az új egyházi év kezdete lehetőség. Kapok még 

időt – (de mennyit?) – hogy ami elmaradt, ami 

nem sikerült, azt elérjem, megtegyem, pótoljam. A 

tegnap nem jön vissza. De a ma mindig lehetőség. 

A holnap pedig nincs biztosítva számomra. „Ébredj 

ember mély álmodból!” – hangzik a jól ismert ád-

venti ének.

Ezt is jelképezi, hogy hajnali miséket tartunk, 

„Rorate coeli de super, et nubes pluant justum!” 

„Harmatozzatok egek felülről és felhők hullassák 

az igazat!” (Innen az elnevezés: Roráté.) Az igaz, 

a valódi igazság „felülről” jön. Eljön – advenit – a 

megígért Megváltó. Eljött már, megszületett már 

2000 éve, de újra és újra meg akar születni szí-

vünkben, gondolatainkban, vágyainkban és tet-

teinkben. Eljött és tanúságot tett az igazságról, 

az egyetlen és teljes igazságról. Most rajtam a sor. 

Meg kell találnom, fel kell ismernem az igazságot, 

befogadni, megérteni, megélni, ha kell, áldozatok 

árán is, életem igazi értelmét és célját. Így elke-

rülhetem, hogy hamis „értékek”, célok után kap-

kodok. Csak így lesz földi életem vége Karácsony, 

újjászületés az öröklétbe.

Advent idején minden szerdán

és szombaton reggel 7

órakor hajnali mise lesz a

templomban.

A Mátyás király utcai Idősek Napközi Otthoná-

ban minden szerdán az ebéd után filmvetítést tar-

tunk. Vetítünk játékfilmeket, vallásos filmeket és 

tudományos ismeretterjesztő filmeket is.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 Rostás Jenő István plébános

Állj meg egy pillanatra – a munkában 
A „Faddi Hírek” legutóbbi számában megjelent cikkemben már el-
árultam „nyíltantitkos” vágyamat. Álljunk meg egy pillanatra, együtt. 
Mindig abban, amiben vagyunk. Advent ölel át most bennünket a 
Karácsony fényének melegével. Közben valahol pezseg bennünk már 
az előkészületek végtelen kavalkádja. A tisztára mosott ablakok, a 
kifényezett bútorok, a nyüzsgéssel teli bevásárlások, az asztali reper-
toárok, az ajándékok felöltöztetése díszes ruhájukba, mind-mind arról 
beszélnek, hogy ezerféle dologra időt kell teremteni. (A munka sok, 
ami önmagában nem baj, hisz ha szeretettel itatjuk át, akkor örömmé, 
feszültségeink oldószerévé, hitünk kifejező eszközeivé válhatnak, még 
ha tornyosulnak teendőink, akkor is.)

A baj az, hogy a lényegre nincs már időnk.
MEGÁLLNI EGY PILLANAT EREJÉIG!
Paulo Coelho (brazil író) „Mint az áradó folyó” című könyvében 

olvastam egy történetet. Arról szól, hogy a magát nagyon fontosnak, 
dolgosnak tudó ember (Manuel) álmodik.

„Egy angyal azt kérdi tőle, hogy miért csinálod ezt? A férfi azt feleli, 
hogy ő egy felelősségteljes ember, és... Az angyal így folytatja: megten-
néd, hogy naponta legalább 15 percre megállsz: mindent félreteszel és 
körülnézel a világban, magadban és nem csinálsz semmit??? Manuel 
azt feleli, hogy szíves örömest megtenné, de nincs rá ideje. Be akarsz 
csapni – mondja az angyal – erre mindenkinek van ideje, legfeljebb 
a bátorsága hiányzik hozzá. A munka áldás, ha segít arra figyelnünk, 
amit csinálunk. De átokká válik, ha csak arra jó, hogy ne kelljen az 
életünk értelmén gondolkodnunk...” (eddig a részlet). Álljunk meg egy 
pillanatra (!) az adventi napokban s nézzünk LEFELÉ, hogy a Kará-

csonyra gondoló kapkodó rohanásainkban „el ne tapossuk” a nálunk-
nál kisebbeket. 

Nézzünk BEFELÉ, a munkától elfáradt, megkeményedett, kétség-
beesett lelkünk felé, ebben a könnyen taposómalommá váló várako-
zásunkban. 

Nézzünk KIFELÉ, hogy észrevegyük a szeretetre, gondoskodásra, 
ünnepi ajándékra szomjazó társakat. 

És nézzünk FELFELÉ, a születendő CSODÁRA. S ha a lefelé, befelé, 
kifelé, felfelé való tekintés még kevés lenne, csukjuk le szempillánkat 
(egy pillanat erejéig), hogy a belső csendünkben meghallhassuk az an-
gyal nekünk szóló üzenetét: „Ne féljetek”... „veletek vagyok”... „született 
ma Megtartó néktek.”

Ebben az „ÁLLJ MEG EGY PILLANATRA” sorozatban azt is meg-
ígértem, hogy személyes leszek... Imádságra kulcsolom két kezem és 
Isten elé viszem gyülekezetünk gondjait és örömeit. Kérem az áldást 
(felekezettől függetlenül) falunkra is. Mindazokra, akik keresik benne 
a szépet, a jót, a tisztát és igazat. Kívánom a Felülről jövő segítséget az 
idősekre, betegekre, bajbajutottakra, gyászolókra, kétségbeesettekre. 
Legyen elmélyült, lelkiekben gazdag ünnepe mindenkinek.

Mint a református gyülekezetünk (átmeneti lelkészhiány miatt) ki-
nevezett nyugdíjas, helyettes lelkésze, kívánok gyülekezetünk, Presbi-
tériumunk, férjem és a magam nevében, Istentől gazdagon megáldott 
karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új esztendőt, az „ÁLLJ MEG 
EGY PILLANATRA” égiszében.
 Deméné Miksa Zsuzsa

 ny. ref. lelkész
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Faddi Nyugdíjasok 
Érdekszövetsége

Az októbert mi, nyugdíjasok, ünnepléssel kezdjük. Október 1-jén 
tartják az idősek világnapját. Ehhez mi is csatlakoztunk.
A megyei ünnepségen voltunk először október 12-én Szekszár-
don. Itt a műsort a nyugdíjasok adták. Hallottunk itt verset, pró-
zát, éneket. Láthattunk társastáncot, karikázót, csárdást. A mi 
csapatunk „Matróztáncot” adott elő csupa nővel. Sikeres volt! Itt 
kapott eddigi kiváló munkájáért Horváthné Ági oklevelet. Gratu-
lálunk!
A következő napon – 13-án – itthon köszöntötték a nyugdíjasokat. 
A köszöntőt a polgármester úr mondta. Utána műsorral, majd fi-
nom ebéddel kedveskedtek az időseknek.
Még ebben a hónapban 22-én részt vettünk a nemzeti ünnep al-
kalmából rendezett megemlékezésen. A kopjafa koszorúzása után 
az iskolások műsorát néztük meg.
Minden évben ezen az ünnepségen kapják meg a jó tanuló, spor-
toló gyerekek, és a szorgos felnőttek az „Akikre büszkék vagyunk” 
elismerést jelző plakettet és oklevelet. A nyugdíjasok közül idén 
Őri Istvánné munkáját köszönték meg. Gratulálunk neki!
A hónap végén a halottainkra emlékezünk. Így 29-én a hősi em-
lékműnél hajtottunk fejet az elesettekért. Virágot és égő gyertyát 
helyeztünk el a talapzatra.
A téli hónapokban egy kis szünetet tartunk. Az ünnepeket 
azonban megtartjuk. December 15-én az Adventi műsort néz-
hetjük meg.

December 21-én 15 órakor tartjuk a nyugdíjas karácsonyt. 

kedves és meghitt együttléttel szeretnénk ünnepelni, és elkö-

szönni az óévtől.

Mindkét rendezvényre a Művelődési Ház nagytermében kerül sor.
Találkozzunk 2014. február első szerdáján az Idősek otthonában!
Gratulálni szeretnénk dr. Mosonyi Erzsébet doktornőnek. Az idén 
ő kapta meg a Fadd Nagyközségért Kitüntető Díjat. Kívánunk neki 
további jó munkát!
 Schiffler Györgyné elnök

A Boróka Ének  
és Néptánc Egyesület 

kórusáról
Nagy örömmel fogadtuk a pécsváradi 

Leányvásári meghívást. Szüreti dalcsokrot 

énekeltünk.

Kórusunk megkezdte az adventi műsorra a 

felkészülést. Két napot Cseresznyéspusztán, 

a pihenőházban töltünk, ahol a fő tevékeny-

ségünk a hangversenyre való énekek, prózai 

szövegek gyakorlása.

Ismét meghívást kaptunk a református 

templomba, a reformáció évfordulójának 

megemlékezésére. Igen örülünk, hogy hosz-

szú idő után ismételten részt vehetünk ren-

dezvényeiken.

ARANYLAKODALOM
Házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepelte november 23-án Molnár Já-

nos és Heronyányi Ilona. Ebből az alkalomból megerősítették fogadalmu-

kat a Polgármesteri Hivatalban Kanczlerné Kőrösi Edit anyakönyvvezető 

előtt és a katolikus templomban Rostás Jenő István plébános előtt.

A polgári és az egyházi szertartást követően a művelődési házban tar-

tották az aranylakodalmat szerető családjuk és barátaik körében.

Egy leányuk és két fiú unokájuk van, akik nagyon kedves ajándékkal 

lepték meg az ünnepelteket: egy összeállítást készítettek életük legem-

lékezetesebb pillanatait megörökítő fotókból. A vetítés alatt szem nem 

maradt szárazon, olyan megható volt a visszatekintés az elmúlt 50 évre.

Elmondták, hogy 1963. november 23-a sokkal hidegebb téli nap volt, 

mint a mostani, de számukra az volt életük legszebb napja.

Sok szeretettel gratulálunk az örökifjú házaspárnak!
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OK TATÁ S

a „kismanók” őszi hírei
A színes őszi levelek még sok fát díszítenek, 
de a távolból lassan már Télapó csengője csi-
lingel, amint rénszarvas szánján a gyerekek-
hez látogat.
Na, de ne siessünk ennyire, idézzük fel az el-
telt hetek eseményeit, mert a Kismanók háza 
táján mindig történik valami említésre méltó.
A verőfényes őszi napokat mi is kihasznál-
tuk, sok időt töltöttünk, és töltünk a szabad 
levegőn. Mindkét óvodában sportdélelőttön 
vetélkedtek a csoportok, a terméseket nem 
csak bábok készítésére használtuk, hanem a 
versenyfeladatokat is színesebbé tették. Min-
denki egyformán nyertes volt, a csoportok 
csatakiáltásaitól zengett az óvoda, a gyümölcs 
is jól esett a mozgás után.
Ha ősz, akkor fényképezés! Most is elké-
szültek a felvételek, a szülők, mire ez a cikk 
a kezükbe kerül – már gyermekeik fotóiban 
gyönyörködhetnek. Családi, tesós napot is 
biztosítottunk, így mindenki kedvére választ-
hatott a lehetőségek közül.
Az iskolai őszi szünet ideje alatt sok kisgyer-
mek otthon maradt a testvérével, de az oviban 
nem pihentünk. A dajkák játékokat, függönyt 
mostak, ablakot pucoltak, udvart sepertek, az 
óvó nénik a közeljövő feladatait egyeztették, 
a dokumentációt ellenőrizték, pótolták, mert 
abból bizony bőven jut mindenkinek.

Itt szeretném felhívni a figyelmét a Szülőknek 
arra, ha az iskolai szünet ideje alatt a jövőben 
nem jön óvodába a gyermekük, akkor azt az 
élelmezés-vezetőnek jelezzék! Eddig ebbe mi 
is besegítettünk, de sajnos olyan értelmezést 
kapott a felmérés, hogy az óvoda is zárva tart.
Október utolsó napjának délutánján benső-
séges keretek között kívántak a „Nyuszikák” 
szüleikkel együtt minden elképzelhető jót 
Sipos Zsuzsi óvó néninek, aki januárra vár-
ja „pocaklakója” érkezését. Az  öröm sajnos 
ürömmel jár együtt. A”Nyuszikáknál” nagy 
a gond! Reni óvó néni betegség miatt kény-
szerül átmeneti időre elhagyni szeretett cso-
portját.
Ezúton is üzenjük, nagyon várjuk vissza, és 
mielőbbi gyógyulást kívánunk neki!
Kedves „Nyuszi” csoportos Szülők! Kérem 
megértésüket, türelmüket az előttünk álló 
időszakra. Vezetőként külön gondot fordítok 
arra, hogy a csoport gyermekei ugyanolyan 
gondtalan, örömteli napokat éljenek meg ez 
idő alatt, mint eddig. A megszokott és szere-
tett óvó néniket nehéz pótolni, de bízom kol-
légáim együttes segítségében, akiknek ezúton 
is köszönöm, hogy közösen találtunk átmene-
ti megoldást.
November 4-re szakmai délutánt szerveztem. 
Nagyné Ilike, a Baranya megyei Pedagógiai 
Intézet munkatársa tartott beszámolót a pe-
dagógusok előmeneteli és minősítő rendsze-
réről. Gerjeni kollégáinkat, valamint Herczig 
Gáborné jegyzőasszonyt is meghívtuk, és 
együtt hallgattuk a jövő évtől folyamatosan 
bevezetésre kerülő új követelményeket.
November 13-án felejthetetlen élményben 
volt része minden kis és nagy „Manónak”. 
Bábszínházba látogattunk el, a pécsi Bóbi-
ta társulat Hamupipő című előadását néztük 
meg. Három, minden igényt kielégítő busszal 
mentünk, mind a 7 csoport elutazott, üres lett 
az óvoda arra a napra.
A színházzal történt előzetes szervezés ered-
ményeként elmondhattuk, hogy előadás 
után csak a miénk volt a színház. A csopor-
tok kedvükre ismerkedhetett a bábokkal, ki 
lehetett próbálni, hogy mozognak, de vol-
tak csak szemet gyönyörködtető figurák is. 
Hazaindulásig a színház melletti hatalmas 
játszóteret népesítettük be, ahol kedvére sza-
ladgálhatott mindenki.

Ezúton is szeretném megköszönni Minden-
kinek, aki adója 1%-val támogatta a „Kis-
manókat”.
Kérem, a jövőben se feledkezzenek meg ró-
lunk, hisz sok kisgyermeknek eddigi legna-
gyobb élménye volt ez a kirándulás!
Lassan vége az ősznek, és ahogy bevezetőm-
ben utaltam rá, a Télapó maholnap útra kel, 
hogy megörvendeztessen minden kisgyerme-
ket. Hozzánk is ellátogat, december 6-án, 10 
órakor az ebédlőben lesz a közös ünnepség, 
majd minden csoportba személyesen is be-
viszi az ajándékokat.
Másnap, 7-én (szombaton) a szülőket hív-
juk adventi ajándékkészítésre a csoportokba. 
Több éve már, hogy kezdeti próbálkozás volt 
két csoport körében ez a karácsonyi ráhango-
lódás. (A „Katicák a csoportpénzüket gyara-
píthatták annak idején, a „Macikák a Fővárosi 
Bábszínház előadásaiban gyönyörködhettek 
többször is a bevételből.)
Úgy gondoltuk, ebben az évben mindenki-
nek lehetősége lesz, hogy egy vásár kereté-
ben anyagi segítséget kapjon a csoportja, amit 
mindenki kedve szerint használhat fel. Ötle-
tekben nincs hiány, a kivitelezéshez, valamint 
az árusításhoz kérjük a szülők segítségét, ak-
tív közreműködését.
Itt szeretnék meghívni MINDEN kedves olva-
sót, szülőt, nagyszülőt, ismerőst, látogasson el 
december 11-én (szerdán) fél 3-kor az ebéd-
lőbe, ahol igazi, karácsonyi hangulatú adventi 
vásár veszi kezdetét. Ne halassza másnapra, 
mert ez csak egy napig tart!
Advent után már küszöbön a karácsony, ná-
lunk is gyorsan követik egymást az esemé-
nyek. A csoportok ünnepségei december 16-
án kezdődnek. A  pontos dátumot a szülők 
falán lehet majd olvasni. A  közös ünneplés 
20-án 10 órakor szintén az ebédlőben, a már 
kialakított keretek között zajlik majd. Nyugdí-
jas kollégáinkról idén sem feledkezünk meg, 
hagyományainkhoz híven a közös gyertya-
gyújtásra személyes meghívást kapnak.
Gyorsan elillantak az őszi hónapok, lassan az 
év is véget ér.
Befejezésként ezúton kívánok magam és kol-
légáim nevében Minden Kedves Olvasónak 
áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket, és sike-
rekben gazdag nagyon Boldog Új Esztendőt!
 Kárász Andrea óvodavezető

Óvodások adventi vására 
december 11-én (szerdán) délután fél 3-tól az ebédlőben!
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OK TATÁ S

Az alsó és a felső tagozat  

ADVENTI VÁSÁRA 
december 10-én (kedden) 13-tól 18 óráig  

a Művelődési Ház színháztermében! 

Mindenkit szeretettel várunk!

Márton nap
A felsős munkaközösség immár negyedik éve szervez programokat 
Márton napra.

Az idei évben is a népszokások, hagyományok köré szerveződött 
a vetélkedő. Sajnos az időjárás kicsit átírta a programunkat, ezért az 
ügyességi feladatokat a zsibongóban kellett megtartani, utána fejtörő-
ket oldottak meg a gyerekek a verseny folyamán. A vetélkedő után vet-
te kezdetét a lámpás felvonulás, közben német és angol nyelvű verseket 
is hallhattak a résztvevők.

Az eredményhirdetésre a művelődési házban került sor. A gyerekek 
már izgatottan várták, melyik csapat lett a győztes.

1. helyezett 7.a (Fenyvesi Flóra, Horváth tamara, lerch 

kevin, Bogdán Vendel)

2. helyezett 8.a (acsádi Virág, Inger zita, Németh alíz, 

Udovisits Barbara)

3. helyezett 7.b (kalcsu Vanessza, ambrózi adrián, lázár 

Dániel, Sipos Bence)

A hagyományok szerint Márton napján libahúst kell fogyasztani, 
ezért mi is szem előtt tartottuk ezt a szokást a szervezés folyamán. 

A gyerekeket libazsíros kenyérrel és teával vendégeltük meg.

Közlekedj okosan!

Iskolánk alsó tagozata 2013. október 18–25. között közlekedési projektet 

szervezett, melyen minden tanulónk részt vett.

A hét folyamán tanórákon és szabadidőben foglalkoztunk e témával. 

Az adott órák keretében verseket, énekeket, játékokat tanultunk, plaká-

tot terveztünk és terepasztalt készítettünk. Szabadidőben megnéztük a 

„Közlekedj okosan!” és a „Verdák” című mesefilmeket. Kedden délután a 

helyes kerékpáros közlekedést gyakoroltuk, amihez az eszközök (kerék-

párok, jelzőtáblák) egy pályázat útján kerültek iskolánkhoz. Az iskola elő-

terében helyeztük el az elkészült műveket. Alsós munkaközösség

Pályaválasztási Kiállítás  
és Szakmabemutató

2013. november 14-én iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói, továbbá 
szülők és pedagógusok látogattak el a szekszárdi Pályaválasztási Ki-
állítás és Szakmabemutatóra, ahol Tolna megye összes középfokú 
intézménye bemutatkozott.

Ezzel a látogatással szerettük volna, hogy segítséget nyújtsanak 
nekünk a továbbtanulási tervek és pályaválasztási döntések meg-
hozatalában.

Nagyon sok érdeklődő volt a kiállításon, diákok és szülők egy-
aránt. Az összes iskolával módunk volt megismerkedni, nagyon sok 
információt tudtunk meg a szakmákról, s az iskolákról. Az iskolákat 
képviselő tanárok és diákok nagyon kedvesek és készségesek voltak. 
Érdekes logikai játékokat is kipróbálhattunk.

Azok a nyolcadikos diákok, akik még nem döntötték el, hogy 
hová szeretnének jelentkezni, a kiállítás után sokkal tapasztaltab-
bak lettek.
 Pályaválasztás előtt álló résztvevők
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k ö z é r d e k ű  i n f o r m á c i ó

kutyagumi, lokálpatriotizmus  
avagy kinek mennyire jó ez a falu?

Nagyon szeretem ezeket a szombati faddi piaci órákat, mert ismét 
megforgat a helyi néphangulat. Mindenkinek minden baja és nyava-
lyája van. Vagy minden kóser, vagy „itt semmi sincs és semmi sem 
jó”. Rongyrázók, többet mutatók, pletykások, irigyek mindig voltak és 
lesznek, nem csak itt nálunk, hanem máshol is.
A faddi emberek mindig szorgalmasak és többségében jók, Istenfélők 
voltak. Nagy részének nehéz volt, vagy most is nehéz az élete. Kevés 
a kitörésre, a változtatásra az akarata és a lehetősége. Persze van egy 
rakás lusta is. De ami mostanában megüti a fülemet, az a fellengzős, 
lefitymáló hangnem, ahogy erről a településről nyilatkoznak egyesek, 
és ahogy kezelnek dolgokat. Osztanák az észt.
Ebben a községben 4400 ember lakik, ki-ki anyagi lehetőségeihez mér-
ten, egyéb tehetsége révén boldogul. Vannak régi, a falu életét, gyara-
podását szolgáló, segítő családok, amelyek nemzedékek óta szolgálják 
ezt a falut. Van, aki munkát ad, van, aki kitűnő képességű gyereket 
nevelt, aki ide hozza haza – nem külföldre –, ide haza, Faddra a tudá-
sát, vannak óvónőink, tanáraink, orvosaink, patikusunk, takarékunk, 
postánk, iskolánk gyerekekkel, vállalkozóink, műv. házunk és sorol-
hatnám, mi mindenünk még. Ezek vagyunk Mi, a faddi közösség. De 

azt, hogy egyes emberek habzó szájjal pocskondiázzák a közösségün-
ket, ennek a közösségnek a lakóhelyét, még egy nem lokálpatrióta sem 
viselné el. Én tudom, hogy ma divat rohangálni Brüsszelbe ügyeket in-
tézni, és tudom, hogy semmi sem jó. De kit érdekel, hogy Pesten mit 
csinálnak, és hogyan marják egymást. Nekünk itt kell boldogulnunk! 
Itt!
Mint faddi, elvárja az ember, hogy a legalapvetőbb tiszteletet megadjuk 
egymásnak.
Igen, elvárjuk, hogy ne ossza az észt az, akinek a háza elejét felveri a 
gaz, hogy a gyereke neveletlen és le ku… a a tanárát az iskolában, hogy 
lopja a temetőből a szomszéd sírról a virágot, hogy úgy általában soha 
életében nem tett semmit csak úgy önszántából, vagy akár mint egy 
lokálpatrióta a faluért, soha. Itt Faddon a tehetségtelenebbje, irigyebb-
je hajlamos kinyilatkoztatni, hogy itt nem lehet élni, annyi a roma, a 
lopás, itt nincs élet. Annyi élet van, amennyivel mi együtt megtöltjük, 
amennyi időt, energiát szánunk magunkra. EZ NEM FAJI kérdés! 
Hogy nem lehet itt élni? Aztán miért nem? Van könyvtár, kábel, gáz, 
szennyvíz, ivóvíz, stb. Vannak egyházi felekezetek, családsegítő-, idős-

gondozó-, védőnői szolgálat. Sok civil szerveződés, vannak galériák 
helyi művészekkel. És sok dolgozó ember.
Itt a Duna holtág. Rokonok, sógorok, komák, keresztszülők, anyák, 
apák, testvérek. És nem lehet itt élni? Miért gondolja azt az elégedet-
len, hogy másutt jobb, szebb, élhetőbb. Persze mindaddig, amíg ott is 
ki nem derülne, hogy az illető lusta, követelőző és kineveti a helyit, 
mert amikor az a kutyáját sétáltatja, összeszedi a piszkot a kutya után. 
Igen, mert azon a másik helyen, ahova az elégedetlen vágyik, ott az 
adott közösség lakói nem vizeltetik és kakáltatják kutyáikat a járdán, 
közparkokban és a játszóterek homokjában.
És hogy itt sok a roma? Mindig volt és mindig lesz! Ki betartja a nor-
mákat, ki nem. De ne legyen senki álszent! A nem romák – egyes ma-
gyarok is – ugyanúgy lopnak, hazudnak, ugyanúgy nem kitűnő tanuló 
a gyerekük, marakodnak családon belül, és elszeretik egymás társát. 
De ha egy közösség és annak egyes tagjai felsőbbrendűnek tartják ma-
gukat, az baj. MERT vannak tisztességes romák, olyan családok, ahol 
a gyerek kitűnő tanuló, dolgoznak és bár egyszerűen élnek, de tisztán, 
tisztességgel. Ezért tiszteletet érdemelnek Ők is! Ha ez a közösség előre 
akar jutni, azt fejben kell előbb megtennie, majd egyéb cselekedeteivel, 
tetteivel. Lehet itt álmodozni, habzó szájjal kritizálni, lehet, hiszen ez a 
demokrácia, de a csoda mi magunk vagyunk. Ez a közösség romástul, 
holtágastul, jó és kevésbé jó tulajdonságostul. Ha pedig végképp nem 
jó, váltani kell, vagy szerveződni, és be kell bizonyítani az ellenkezőjét. 
A lehetőség adott a tettre!
Tiszteljük a másik embert és legalább egy picit örüljünk a jobbnak. 
Támogatni kell a helyit, az ittenit, a faddit, hiszen csak így lehet ennek 
a közösségnek előre haladnia. Nem pedig fúrni, taposni, irigyelni, a 
rasszok mögé bújva kiabálni, fellengzősen lefitymálni. Annyi értékes 
ember, tett, dolog van ebben a faluban, csak észre kellene venni!
Merni és szeretni kell itt élni!
 Benis Brigitta
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a Művelődési Házban 

december 31-én!
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T E I T E S  H Í R E K

15 éves az RHK Kft.
tizenöt évvel ezelőtt, 63 munkatárssal 

kezdte meg működését a Radioaktív Hul-

ladékokat kezelő közhasznú társaság, 

amely mára 204 fős, négy fontos projektért 

felelős, évi 30 milliárd forinttal gazdálko-

dó céggé nőtte ki magát. az  évfordulóra 

2013. november 4-én, a Danubius Hotel 

Flamencoban rendezett ünnepségen emlé-

keztek meg.

„Tizenöt éve a társaság egy barakképületben, 

szinte a nulláról indult. Ma pedig a radioak-

tív hulladékok elhelyezéséért és kezeléséért 

felelős, komoly cég vagyunk, melynek ered-

ményeire méltán lehetünk büszkék” – hang-

súlyozta megnyitó beszédében Dr. Kereki 

Ferenc, a jelenlegi ügyvezető igazgató, aki 

elődeinek érdemeit is hangsúlyozta.

A rendezvény első köszöntőjét Maróthy Lász-

lótól hallhatták a résztvevők, aki – a társaság 

első vezetőjeként – az indulás küzdelmeiről, a 

bátaapáti tároló ügyét nehezítő körülmények-

ről beszélt.

A következő emlékező Dr. Hegyháti Jó-

zsef, az RHK Kft. második ügyvezető igazga-

tója volt. A cég élén töltött nyolc évről szólva 

az elhivatott, jó szellemű csapatot dicsérte, és 

azt hangsúlyozta, milyen szerencsés, hogy a 

társaság jó néhány sikerének részese lehetett.

Külföldi vendége is volt az ünnepségnek, 

Dr. Hans D. K. Codée személyében. A Club of 

Agencies szervezet elnöke az RHK Kft. műkö-

désének nemzetközi elismertségéről beszélt. 

Mint mondta, a radioaktív hulladékkezelést 

végző társaságok klubjában a magyar társaság 

„tizenkét csillagot” érdemlő, kiemelt helyet 

foglal el.

Utolsó felszólalóként Dr. Rónaky József, 

az Országos Atomenergia Hivatal nyugalma-

zott vezetője lépett a pulpitusra. A felügyeleti 

szerv szemszögéből elsősorban az RHK Kft. 

működését lehetővé tevő Központi Nukleáris 

Pénzügyi Alap létrejöttéről, a törvényi háttér 

alakulásáról emlékezett meg.

Zárszavában a társaság jelenlegi ügyvezető 

igazgatója, Dr. Kereki Ferenc már a jövő fel-

adatait vázolta, és ismételten aláhúzta a társa-

dalmi kapcsolatok fontosságát, amely az előtte 

szólók mondandójában is erőteljes hangsúlyt 

kapott. Ezt követően az RHK Kft sorrendben 

harmadik vezetője két elődjével közösen fel-

vágta a születésnapi tortát. A közös ebéd után 

rövid dunai hajózás zárta a programot.

Bátaapátiban az ellenőrző bizottság
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT), 

Ellenőrző Bizottsága Máté Dénes polgármester, az ellenőrző bizottság el-

nöke  vezetésével Bátaapátiban járt.

A bizottság megtekintette a bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló 

(NRHT) technológiai üzemét és a tároló aknát.

A bizottság tájékoztatást kapott a kis- és közepes aktivitású hulladékok 

végleges tárolásának technológiai megoldásairól, eszközeiről, technikai 

elemeiről.

A technológiai épület bejárása után a tagok lementek a két kilométer hosz-

szú és 150 méter mély tároló aknába, ahol megtekintették a már tárolásra 

levitt hulladékok végleges helyét. Máté Dénes

15 éves az lTT 
Magyarországon Kisnémedi és Püspökszilágy települések között található 

egy kis– és közepes aktivitású hulladékok tárolója, melyet a paksi nagyakti-

vitású és a bátaapáti kis- és közepes aktivitású végleges tárolókhoz hason-

lóan az RHK Kft. üzemelteti. 

A tároló környékén lévő öt település, a TEIT-hez hasonló Izotóp Tájékoztatá-

si Társulást hozott létre 1998-ban.

A társulás megalakulásának 15. évfordulóján Kisnémediben tartottak ün-

nepi konferenciát a hasonló társulások. Így a TEIT képviselői is jelen voltak, 

köztük Fülöp János Fadd polgármestere is.  – md –
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一本
処部

S P O RT

A Faddi SE és a tolnai Tanren Karate Sportegyesület 8 versenyzővel 
képviselte magát az idei Ippon Shobu versenyszabályban megrende-
zett Magyar Bajnokságon.
39 egyesület 273 versenyzője jelezte részvételi szándékát az év utolsó 
hazai shobu versenyére egyéni formagyakorlat és egyéni küzdelem 
versenyszámokban.
Tolnai és faddi karatékák plusz edzésekkel megfűszerezve (őszi szü-
net, hétvége) készültek erre a jeles eseményre, melynek eredménye 
teljesítményekben és a dobogón is megmutatkozott.
magyar Bajnokok:

 Kósa Evelin 15-16 év női egyéni formagyakorlat
 Feidt Roland 15-16 év férfi egyéni formagyakorlat
 Radics Tamás 15-16 év férfi egyéni küzdelem
III. helyezettek:

 Bányai Kitti 15-16 év női egyéni formagyakorlat
 Veress Ádám 13 év férfi egyéni formagyakorlat
IV. helyezett:

 Bátori Kamilla 9 év női egyéni formagyakorlat

Kedves sportszerető (focit szerető) sporttársak, támogatók, szurkolók!
Ismét lehetőségünk van tájékoztatást nyújtani 
a faddi foci helyzetéről. A legfontosabb, hogy 
a Bozsik programban a gyerekek irányításá-
val foglalkozó Horváth Györgyöt (Gyuri bá-
csit) sikerült pótolnunk egy fiatal hölgy, Folk 
Renáta személyében, aki Gyuri bácsi játékosa 
a női Tolnai futsal csapatában. Szeretnénk így 
utólag is megköszönni Gyuri bácsi áldozatos 
és átfogó munkáját. Reninek sok gyereket és 
sok sikert kívánunk a további edzői munká-
jához.

Szerencsére ez az egyetlen olyan foglalkoz-
tatottság a foci korcsoportok közül, ahol nagy 
létszámmal vesznek részt a gyerekek. A  Bo-
zsikos korcsoportok (fiúk és lányok vegyesen) 
U7; U9; U11; U13. Az  utolsó korcsoport az 
U13 már csak kis segítséggel tud működni, 
mert sajnos tolnai fiatalok közreműkö-
désére is szükségünk van a Bozsik 
programban való részvételhez.

Vannak tehetséges játéko-
sok, de ezeket a gyerekeket 
elcsábítják a környező tele-
pülésen lévő jobb infrastruk-
túrával és szakmai háttérrel 
működő sportegyesületek: 
Gerjen, Dunaszentgyörgy, Tolna, 
Szekszárd. Ezeken a helyeken min-
den korosztálynak külön edzője van a Bozsik 
programban is, és ezen kívül egy Regionális 
bajnokságban vesznek részt, ahol minden 
hétvégén utaznak bajnokit játszani egy szín-
vonalasabb bajnokságban Pakssal, a Pécsi 

PVSK-val, Komlóval, Szekszárddal, Bajával. 
Nehéz felvenni a versenyt azokkal az egye-
sületekkel, amelyek cipőt, melegítőt, táskát, 
saját labdát, néhol utazási hozzájárulást is ad-
nak játékosaiknak. Pillanatnyilag a Faddi SE 
foci szakosztálya nem képes erre. Azt gondol-
juk, míg ezek a feltételek nem biztosítottak, 
nagyon nehéz és szinte lehetetlen ezeket az 
elgondolásokat így működtetni, amit már egy 
Megyei 1. osztályú vagy 2. osztályú bajnok-
ság a mai világban minimum megkíván. Mint 
tudjuk, az első- és másodosztály közt nincsen 
különbség, mert az utánpótlás ezen korosztá-
lyainak, korcsoportjainak megléte feltétele a 
Bajnoki indulásnak! Ez az utánpótlás 50 fővel 
képviseli U7-től U13-ig Faddot, ahol kell, és 
ahová meghívják. A meghívásoknak is egyre 

nehezebben tudunk eleget tenni, mert 
a szülők áldozatos összefogása nél-

kül nem is tudnánk működni. 
(Ezért hívnak sajnos minket 
egyre kevesebb versenyre.)

Ne feledkezzünk meg a kö-
vetkező két korosztályról sem. 
Az  U16 és U21 (régen serdü-

lő és ifi) csapatainkról, akik 
mondhatni kicsit mostoha körül-

mények között, de annál odaadóbban 
próbálnak hétről hétre helytállni. Sajnos a 
serdülőt csak nagy nehézségek árán sikerült 
összetoborozni a Bajnokság végére, és az el-
halasztott mérkőzéseket most tudjuk pótolni. 
Az  ő létszámuk 12 fő, és ez az a korcsoport, 

ahonnan sok gyerek eltávozott szomszédos te-
lepülésekre, mert nincs olyan szakmai háttér, 
edző vagy felnőtt, aki elvállalná az ő irányítá-
sukat, foglalkoztatásukat. Ifjúsági vagy felnőtt 
edző oldja meg a feladatot, de ezeknek a gye-
rekeknek több kell, mert folyamatosan távoz-
nak a klubtól.

Van még egy utánpótlás, az ifjúsági U21, 
akikből szerencsére 4-5-en visszajátszhatnak 
a serdülőbe túlkorosként. Az ő létszámuk 15 
fő és az edzésmunkát a felnőtt csapattal együtt 
végzik. Szorgalmas, alázatos munkát végez-
nek, sajnos az eredmények nem ezt mutatják, 
de csinálják, és ez nagyon fontos!

A felnőtt csapat – az ő létszámuk 17 fő – 
sem remekel, sajnos az utolsó helyen található 
a tabellán.

A gondok ellenére úgy gondoljuk, hogy ha 
e kis közösség (össz. létszám: 94 fő játékos, és 
2-3 edző jó esetben) körülményeiben pozitív 
változások állnak be, talán még lehet igazi 
foci Faddon! Több olyan ember (idősebb já-
tékosok, támogatók, szurkolók, focivezetőség) 
beszélget, és magához mérten tesz ezen ügy 
érdekében, akik szeretnék, hogy változzon 
a helyzet, de ők ehhez kevesek, és nem sok 
hiányzik már, hogy rossz irányba forduljon a 
faddi foci sorsa! A júliusi Faddi Hírekben írt 
játéktér felújítás kicsit elakadt objektív okok-
ból, az önkormányzat önerejéből biztosította 
a labdarúgó szakosztályt, de a Sportegyesület 
vezetőségét kicsit határozatlannak érezzük. 

Ippon Shobu 
Magyar Bajnokság - Kecskemét

FADDI

LABDARÚGÓ

SPORTEGYESÜLET

1997

folytatás a következő oldalon
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S P O RT

Z Ö L DROVAT

A  pályázatot nyáron már pozitívan jelezte 
vissza a kiíró! 

A jó körülmények nagyon fontosak min-
den sportág csábításában, ezért reményke-
dünk a gyors és végleges döntésben is.
Régóta nem köszöntük meg még egy ember-
nek a munkáját, aki már évtizedek óta csen-
des és elkötelezett élharcosa ennek a sport-
nak. Ő Gerendai Ferenc, „Geri”, aki próbál az 

emberekbe lelket önteni és elfogadtatni, töké-
letesíteni azt a helyzetet, ami már egy jó ideje 
jelen van Faddon. Köszönjük és jó egészséget, 
kitartó munkát kívánunk a jövőben is neki.
Szeretnénk megköszönni a szülőknek, szur-
kolóknak, a „kevés, de mégis valamit segíte-
ni akaró” támogatóinknak, játékosaiknak az 
eddigi közreműködésüket. A labdarúgó szak-
osztály létrehozott a Takarékszövetkezetben 

egy működő alszámlát, a következő számla-
számon:
70400050-30002005-00000017,
hogy a focit kedvelő és művelő gyereket itt 
tudjuk tartani Faddon, és talán idecsábítani, 
visszacsábítani Faddra belőlük egy jó párat.
Köszönettel:
 Nagy Zsolt edző

folytatás az előző oldalról

Krumpli, Burgonya, Pityóka, Chips
Ők mindannyian Dél-Amerikából származnak és a Solanaceae család-

ba tartoznak, oda, ahova az étkezési és fűszerpaprika, a paradicsom és 

tojásgyümölcs. Ezért a vetésforgóban ezek után a növények után ne ül-

tessük őket!

No, de amiért a lassan már 200 Ft/kg-os krumpliról írnék. Ebben az 

országban a krumpli terén is rendet kellene tenni, mert sokan úgy meg-

veszik és eszik a falun IS csak disznó krumplinak nevezett fajtákat, mint a 

pinty. Szemrebbenés nélkül adják el minden jelzés és fajtaismertető nél-

kül a harmad és osztályos minősítést sem érdemlő, főleg Francia, Holland 

és Lengyelországból behozott fajtákat. Többségük, amikor felvágja az 

ember, fekete foltos, vagy 2 hét után csírázik a spájzban. Egyébként ha-

zánkban – utánozhatatlan ízben – elsősorban a gyorsan melegedő, laza 

szerkezetű talajokon terem a krumpli (Ócsa, Szeged, Alsónémedi, Kecske-

mét, Balástya, stb.).

A fajtákat nem csak éréscsoportokba sorolják (AA B C), hanem a 

krumpli keményítő tartalmát is meghatározzák – az egyes HATÁRON KÍ-

VÜLI nemzeteknél.

Ez a nagyon következetes Unió bezzeg ezt nem tartja egységesítendő-

nek a kontinensen, mert akkor azt a sok szemetet nem lehetne eladni, és 

tönkretenni a keletei részen dolgozó burgonya termelőket.

500 féle burgonya van! Ezen belül kiváló magyar nemesítésű (Pannon 

Egyetem) ellenálló fajtáink vannak. Balatoni rózsa, Riola, Góliát, Vajtlady, 

Somogyi kifli, Katica, Aranycipske, Kondor, Kleopátra, stb.

Őrült harc folyik a piacon. A franciák, hollandok 20 év alatt szinte el-

söpörtek minden országban minden hazai fajtát. Itt nálunk is mindent 

elkövetnek a mai napig, hogy KINYÍRJÁK a magyar nemesítést, a ma-

gyar termelőt.

Csak a jó Istennek köszönhető és annak a szívós, kitartó kutatói, neme-

sítői, termelői akaratnak, hogy a szép, ehető, jó termő fajtáink kezdenek 

feltámadni, honosodni ismét a kiskertekben, nagyobb művelésekben.

Persze ma a kereskedők egy része mindent JELÖLETLENÜL magyar 

fajtaként akar eladni a krumpli bizniszben. Anélkül, hogy feltüntetnék a 

fajtát, termelőt, főzési típust. Ma Magyarországon a bejegyzett 13 fajta 

burgonyából 3 sárga húsú van forgalomban.

Ezeket a fajtákat a termelője már felcímkézve adja el a kereske-

dőnek, és a vásárló tudja, mit vesz és melyik ország „földet mű-

velő” gazdáját támogatja az áru árával. Tehát a gazda vállalja a 

fajtát, minőséget, amit állít a kiszerelésében és FELTÜNTETI a 

főzési keménységet.

Miért? Mert ami jó pürének, az nem jó salátának. Sajnos a 

megjelöléseket sokszor tévesztik a vásárlók. A fajta megjelö-

léskor a burgonya koraiságát is abc meghatározásokkal jelölik, 

mégpedig az alábbiak szerint.

AA= IGEN KORAI, tenyészideje 85 nap.

A= KORAI tenyészideje, 85-105 nap.

B= KÖZÉPKORAI, tenyészideje 105-115 nap.

C= KÖZÉPKÉSEI, tenyészideje 125 nap.

Az adott fajtára meghatározott tenyészidőn az étkezési burgonya tel-

jes kifejlettségét értjük!

Ha a vető krumplin ezeket a meghatározásokat látja, akkor ebből még 

nem tudja meg a krumplira jellemző felhasználást, a főzési időt nagyban 

meghatározó keménységi fokot! Erre szintét van egy besorolási ABC, ami 

elé oda kell írni, hogy főzési, felhasználási javaslat. Ugyanis ezeket a faj-

tákat többek között azért kísérletezték ki, és mi vásárlók azért vesszük, 

vennénk, mert egy adott ételcsoporthoz vagy csak egy adott ételtípushoz 

kívánjuk felhasználni.

Vagyis a disznó krumplit egyék a malacok, a csipsz és hasábburgonya 

sütéséhez mi, vásárlók, inkább az elnevezésében is szellemes Aranycipske 

magyar fajtát választanánk. De csak választanánk, ha a viszonteladó multi 

és a vetőmagot forgalmazó beszerezné.

Lássuk a főzési besorolást, javaslatot!

A = alacsony keményítőtartalom: egyben marad, kiváló krumplisa-

láta készíthető belőle, gyengébb minőség. Pl.: Somogyi sárgakifli.

B = magasabb keményítőtartalom: Sütni, főzni jó, mert nem esik 

szét. Nem lisztes, pl. a Balatoni rózsa.

C = magas keményítőtartalom: Sütésre, csipsznek, pürének, tész-

tákhoz, pogácsának. Krémesedik. Pl. Aranycipske, aminek aranysárga szí-

ne lesz és isteni íze!

Ezek alapján kellene tudnunk vásárolni, és vetőgumót beszerezni. Ez 

olyan nagy igény és kívánság ma az EU-ban, Magyarországon és Faddon?

Vagy jó a disznó krumpli a Magyarnak?

 Benis Brigitta
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HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító

7133 Fadd, Etelköz u. 7.

Telefon: 74/446-516; 30/969-9854

E-mail: rozgonyi54@tolna.net

BEDA HALAS
Fadd, Béke utca 91.

AKCIÓ! ÉLŐ PONTY
870 Ft/kg

december 31-ig

Karácsonyra 

előrendelést 

felveszünk

Nyitva tartás: Ünnepi nyitva tartás:

hétfő szünnap dec. 23. 7-18

kedd-péntek 17-19 dec. 24. 7-18

szombat 7-11 dec. 25. zárva

vasárnap 8-11 dec. 26. zárva

dec. 30. 7-18

Tel: 20/370-7404 dec. 31. 7-18

Dec. 27-29. között a rendes nyitva tartás szerint
A sorban állás elkerülése végett a pontytisztítás iránti 

igényt célszerű előre jelezni.

Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata

Felelős kiadó: Fülöp János polgármester

Szerkesztőség címe: 

Művelődési Ház

7133 Fadd, Béke u. 1. 

Tel.: (74) 447-460

Szerkesztő: Fülöpné Zemkó Mária

E-mail: kulturfa@tolna.net

ISSN: 2060-4165

Nyomdai munkák:  

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

Nyomdaüzem

Felelős vezető: Gergely Judit Etel

Megváltozott Munkaképességű?

állást keres?

Keressen minket!

Több ügyfél jelentkezése esetén a regisztráció  

az Önök településén is megoldható.

Fonavita nonprofit kft.
7100 szekszárd,

széchenyi u. 55.

Tel.: 06-74/506-417

06-20/33-13-114, 06-20/326-3525

tolna@fonavita.hu

Ön Munkáltató?
Munkaerőre van szüksége?

Mi megtaláljuk Önnek a megfelelő,  
megbízható munkaerőt!

WWW.FonavIta.Hu


