Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2014. március

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
a március 14-én (pénteken) 17 órakor
a faddi Művelődési Házban tartandó megemlékezésre,
melyet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezünk.
Ünnepi beszédet mond: HORVÁTH ISTVÁN országgyűlési képviselő,
Szekszárd MJ Város polgármestere
Közreműködnek a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói.
A megemlékezés után:
Regős László bölcskei alkotó kiállításának megnyitója.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szívemben bomba van...
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2014. március 8-án (szombaton)
17 órakor a faddi művelődési házban

Radnai Erzsébet
és

Kovács Gergő
zenés műsora
Közreműködnek a
Bartina Néptánc Egyesület táncosai
Belépődíj nincs!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Faddi Hírek
VÁL ASZTÁS – 2014. ÁpriLiS 6.

HIRDETMÉNY
Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített
adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI.15.) KIM rendelet
9. § (2) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, mely szerint a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról, az alábbiakban tájékoztatom a választópolgárokat;
Magyarország Köztársasági Elnöke 16/2014. (I.20.) KE. Határozatában kitűzte az országgyűlési képviselők 2014. évi választását. A szavazás napja: 2014. április 6., a szavazás 6.00 órától 19.00
óráig tart.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. Azt a választópolgárt, aki
legkésőbb 2014. február 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja
a szavazóköri névjegyzékbe vételről.
A helyi választási iroda értesítő átadásával, vagy megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről, azt a választópolgárt, aki 2014. február 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. A névjegyzék a helyi választási irodában megtekinthető.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen
szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön, Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, a külképviseleti
névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig lehet
kérni a www.valasztas.hu oldalon, vagy levélben, illetve személyesen a
lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. Szavazni egy egyéni
választókerületi jelöltre, és egy országos listára lehet. Az országgyűlési
választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett
nemzetiségi listára szavazhat.
Faddon az alábbi szavazókörök működnek a választás napján:
1. szavazókör
Dózsa Gy. u. 12. – Polgármesteri Hivatal
2. szavazókör
Dózsa Gy. u. 12. – Polgármesteri Hivatal
3. szavazókör
Béke u. 1. – Művelődési Ház
4. szavazókör
Mátyás király u. 4. – Emeletes Iskola
Fadd, 2014. február 4.

Herczig Gáborné HVI vezető

HATÁROZAT
Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetője a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §
c) pontja alapján Fadd Nagyközség közigazgatási területén, amely 1 egyéni
választókerületet alkot
Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének létszámát
6 főben állapítom meg.
Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban Ve.) 306. § (1.) bekezdése alapján a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a településnek, a megyék, illetve
a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három
napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.
A (2.) bekezdés értelmében a helyi választási iroda, illetve a területi
választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig
határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés
megválasztandó tagjainak számát.
A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot 2014. február 4-én közölte, mely adatszolgáltatás értelmében Fadd Nagyközség lakosságszáma 2014. január 1-jén 4 296 fő volt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény 4. § c.) pontja értelmében a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben
– egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 5 000 lakosig 6 fő.

Jelen határozat közzétételre kerül Fadd Nagyközség honlapján (www.
fadd.hu), illetve Fadd Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtábláján.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítom
meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.
Fadd, 2014. február 10.

Herczig Gáborné
jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

HIRDETMÉNY
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben, továbbá a 28/2013. (XI.15.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdés cb) pontja
alapján közzéteszem a választási iroda vezetőjének nevét, valamint a választási iroda elérhetőségeit.
Fadd Helyi Választási Iroda (HVI)
HVI vezetője: Herczig Gáborné jegyző
HVI elérhetőségei:
Székhely: Fadd, Dózsa Gy. u. 12.
Tel.: 74/447-998
Fax: 74/679-045
E-mail: titkarsagfaddph@tolna.hu
Fadd, 2014. február 3.

Választási Iroda
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Faddi Hírek
EMLÉKEZZÜNK rÉGiEKrŐL...

Ha Önnek bármiféle I. világháborús dokumentum van a birtokában, kérjük, hozza be a könyvtárba. A 100 éves évfordulóra
összeállítanánk egy kiállítást, hogy méltóképpen emlékezzünk hőseinkre. Fénykép, levél a frontról – minden értékes lehet.

5

Faddi Hírek
KÖZÉrDEKŰ KÖZLEMÉNy

Adója 1%-a Faddon is maradhat!
Faddi Meseház Alapítvány
Adószáma: 18863888-1-17

Dumbó Családi Napközi Alapítvány
Adószáma: 18867514-1-17

Tegyünk a Szívünkért Egyesület
Adószáma: 18868285-1-17

Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Adószáma: 18860146-1-17

Faddi Gyermekekért Alapítvány
Adószáma: 18855977-1-17

Kismanó Óvodai Alapítvány
Adószáma: 18867813-1-17

Faddi Sportegyesület
Adószáma: 19952840-1-17

Faddi Sport Horgász Egyesület
Adószáma: 19953755-1-17

MagyarKatolikus Egyház
Technikai száma: 0011

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18861130-1-17

Fadd Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18857467-1-17

Református Egyház
Technikai száma: 0066

Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete
Adószáma: 19955403-1-17

Köszönjük!

T E L E K A D ó VÁ LT o Z Á S – 2 0 1 4

HÍVÓ SZÓ!

Tisztelt telektulajdonosok!

2014. június 14. napján (szombaton) rendezzük meg

2014. január 1. napjától a telekadóra vonatkozóan új mentességi
szabály lépett hatályba. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
19. § b) pontja szerint, mentes a telekadó alól a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1
hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben
annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e
tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv
az adóévben igazolja.
A mentesség csak akkor jár, ha a földrészlet teljes területét
ténylegesen művelik és ezt a tényt a mezőgazdasági igazgatási
szerv évente igazolja. 2014. január 1. napjától hatályos a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett
falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. Rendelet 1/A §-a, mely szerint a Htv.
19. § b.) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági
igazgatási szervként a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát (NAK) jelölte ki.
Fentiekre tekintettel felhívom a tisztelt telekadózóink figyelmét, hogy
az igazolást a falugazdász-hálózatot működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Igazgatóságától kell megkérni.
Fadd, 2014. február 13.
Herczig Gáborné jegyző

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Tolna Megyei Igazgatóság elérhetősége:
7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 22.
Telefon: 74/510-030
Fax: 74/510-031
E-mail: tnak@agrarkamara.hu

a TEMploM NapjáT.
Római katolikus templomunk 150 éve épült.
E jeles évfordulóra hívjuk, várjuk községünk minden lakóját és
környékünkről a zarándok testvéreinket, valamint a filiákból érkező jó szándékú vendégeinket! Délután 4 órakor
kezdődik a szentmise, főcelebráns:
dr. Udvardy György pécsi megyés püspök.
Kb. 5 órai kezdettel Bolyki Balázs hitvalló előadása, énekkel, szóval, lélekkel! (A művész a
Megasztárból is ismert.) Drága gyermekeink, a
faddi óvódások és iskolások is részesei lesznek
e napnak tánccal, énekkel, zenével.
Minden évben a szentmisét a Boróka énekkar
részvétele teszi emelkedetté, ebben az évben is
számíthatunk rájuk. Legyünk együtt ismét
békében, szeretetben! Még jelentkezni
fogunk további információkkal!
Római Katolikus Egyházközség
KÉSZ faddi csoportja

6

Faddi Hírek
TEIT

A TEIT elkezdte idei tevékenységét

Az MVM Paksi Atomerőmű, a hagyományokat folytatva, Balatonfüredre hívta a TEIT
települések polgármestereit január második
hétvégéjén, hogy tájékoztassa a tagtelepüléseket az erőmű 2013-as évben végzett tevékenységéről és elmondja a 2014. évi terveket.
A polgármestereket Hamvas István vezérigazgató tájékoztatta az elmúlt év legfontosabb
eseményeiről. Beszámolójában elhangzott, az
erőmű az ötödik legeredményesebb évet zárta 15.370 GWh áram előállításával, mellyel
a magyarországi termelés több mint 50%-át
állították elő. Hamvas István kiemelte: „Az
erőműnek nem célja a csúcsok döntögetése,
sokkal fontosabb a biztonságos üzemeltetés!”
Benyújtásra került a 2. blokk üzemidő-hoszszabbításának kérelme.
A fukusimai események miatti Célzott Biztonsági Felülvizsgálatnak is megfelelt az erőmű.
Elvégezték a biztonságnövelő fejlesztéseket.

A 2003-ban megsérült betokozott 2 blokki
üzemanyagokat szállításra előkészítették.
Elkezdték azt a projektet, melynek eredményeként csökkenteni szeretnék az áram termelésének önköltségét.
Néhány adattal is szolgált a vezérigazgató úr.
A hazai áramtermelés 50,7%-át állította elő
a paksi atomerőmű. Az erőmű teljesítmény
kihasználtsága 87,7% volt (I. blokk 92,7%,
II. blokk 91,7%, III. blokk 73,7% – főjavítás
is volt 2013-ban – , IV. blokk 92,8 %.
2013-ban jelentősebb esemény nem történt.
Jelentésköteles esemény, melyek súlyossága 0-1 közöttiek voltak (7-es skála) csak 20
volt.
Az erőmű sugárkibocsátása a megengedett
0,3%-a volt tavaly.
A 2014-es év terveiről Hamvas István a következőket emelte ki:
• blokkok biztonságos üzemeltetése,

• versenyképesség fenntartása,
• C–15 projekt végrehajtása,
• II. blokk üzemidő-hosszabbítási engedélyének megszerzése,
• az üzemidő-hosszabbítási program folytatása a III. és a IV-es blokkon,
• biztonságnövelő átalakítások folytatása,
• II. blokk tokozott üzemanyagának elszállítása,
• társadalmi felelősségvállalás,
• TEIT településekkel a kapcsolat további
folytatása.
A vezérigazgató előadását dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató tájékoztatója
követte az elmúlt évben végzett közvélemény-kutatási eredményekről.
Az eredményekből kiderült, hogy az erőmű környékén élők tájékozottabbak, illetve
nagyobb számban támogatják az üzemidő-hosszabbítást és a bővítést. Az eredményekből az is kiderült, hogy a Tolna megyei
emberek között a legnépszerűbb az atomerőmű és annak bővítése.
Kovács Antal kiemelte: „Még sok teendője
van a TEIT-nek az erőmű lakossági megismertetésében. A tiszta energia népszerűsítésében.”
Ezt követően Leber Ferenc adott tájékoztatást a polgármestereknek az MVM Paks II.
projekt jelenlegi állásáról.
Végül Czibula Mihály adott rövid tájékoztatást az önköltségi projekt terveiről.
A hétvége további napjaiban a polgármesterek igénybe vehették a Rekreációs Központ
szolgáltatásait.
máté

Két új blokk épül Pakson
Két új erőműblokkot épít Pakson az orosz Roszatom állami atomenergetikai konszern.
Január 14-én írta alá Moszkvában Orbán Viktor és
Vlagyimir Putyin jelenlétében Németh Lászlóné
fejlesztési miniszter és Szergely Kirijenko, a Roszatom elnöke azt a tender nélküli államközi megállapodást, melyben orosz államközi hitel segítségével épül meg a 10-12 milliárd eurós beruházás.
Az orosz–magyar nukleáris energetikai megállapodás alapján az első paksi blokk 2023-ban kezdheti meg a termelést.
Az elkészült erőmű a magyar állam tulajdonában
marad. Az új blokkokról szóló tervekkel szemben
Brüsszel sem emelt vétót.
Az új blokkok építésével növekedhet a GDP és
10.000 új munkahely jön létre.
A szerződés aláírását követően megállapodás született az MVM Paksi Atomerőmű II. társaság és
leendő orosz partnerei között az új blokkok fűtőanyaggal való ellátásáról és karbantartásáról.
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Miért van szükség a bővítésre?
A paksi bővítésre Magyarországnak azért van
szüksége, hogy a jelenleg működő négy blokk
üzemidejének lejártakor, leállításakor a termelést az új blokkok átvehessék.
A jelenleg működő négy blokk közül az I. üzemideje 2032-ben, a többié a tervek szerint – ha
megkapják az üzemidő-hosszabbítást – 2034ben, 2036-ban és 2038-ban jár le. Egy új atomerőművi blokk építése 5-6 év, így legkésőbb
2027-ben el kell kezdeni az építkezést. A tervek
alapján viszont 2023-ban már üzemelni fog az
első új blokk, így az átállás nem okozhat problémát.
Öt érv a blokkok mellett:
1. Az atomerőmű közvetlenül nem bocsát ki
szén-dioxidot, vagyis nem fokozza az üvegházhatást. Évtizedes távlatban jól jön az alig szenynyező atomerőmű, amikor több hőerőművet állí-

tunk le, mert magas a károsanyag kibocsátásuk,
valamint a légszennyezés a kén-dioxid, a pernye
és a szálló por miatt.
2. Nem mindegy, hogy a klímavédelmi szempontból előnyös és/vagy megújuló energiát
használó erőművek telepítésére mekkora területet szánunk. Bármilyen „megújuló” erőművet
is építenénk (napelem, szélerőmű, geotermikus
energia) a hasznosítható földterületekből sokkal
többet venne el, mint az atomerőmű, ugyananynyi KWH termelésére.
3. A jövőben egyre több áramra lesz szükség, ha
a környezetünket meg szeretnénk kímélni a káros anyagok kibocsátásától. Például a diesel mozdonyok lecserélése villanymozdonyokra.)
4. Az atomerőművek szerte a világon úgynevezett alaperőművek, vagyis annak az áramigénynek a fedezésére hivatottak, amely nap mint nap,

évről évre viszonylag állandó egy adott országban vagy régióban. Ha a 2030-as években sorra
lekapcsoljuk a paksi erőmű négy blokkját, a jelenlegi energiastratégia szerint szükség lesz egy
másik megbízható alaperőműre.
5. A csernobili és a fukusimai katasztrófákkal
együtt az atomerőművek kezelhető kockázat
mellett termelnek sok áramot. A Paks II. beruházást az orosz állami atomkonglomerátum,
a Roszatom kapja. Ez a cég tervezte és kivitelezi a legújabb orosz erőművet, a Leningrád II.-t,
amelyet négyszeres, egymástól független védelmi rendszerrel látnak el, többek között a súlyos
baleset esetén a fűtőelemek olvadékát felfogó
csapdával. A cég szerint a jelenleg elérhető legbiztonságosabb technológiáról van szó.

máté

A térség várja és örömmel fogadja az új blokkokat
2014. február 8. Vida Tünde Paks
Új fejezet kezdődik a térség és a TEIT életében, véli a TEIT
alelnöke. Gáncs István szerint az atomerőművi blokkok
építésére vonatkozó döntést a környéken élők többsége várta, és örömmel fogadja.
Míg az elmúlt év jobbára rutinfeladatokat hozott, addig az idei
új, korszakos jelentőségű kihívásokat tartogat a Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT)
számára. A TEIT húsz éves, azóta vesz részt a nukleáris energia
békés célú felhasználásával kapcsolatos kommunikációban, dolgozik azon, hogy fenntartsa a bizalmat a technológia iránt. Az
információáramlás kétirányú, a társult települések polgármesterei tájékoztatják a lakosságot, a környékben élők véleményét,
a felmerült kérdéseket pedig továbbítják az atomerőmű és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója üzemeltetőihez.
Gáncs István alelnök azt mondja, hiába van húszéves tapasztalatuk, arra a munkára, ami most vár rájuk, ez nem elég. Teljesen más egy atomerőmű létesítését az első kapavágástól nyomon
követni. A mostani helyzet egyébként is más, mind a politikai,
mind a gazdasági környezet tekintetében, mint a meglévő blokkok építésénél, húzta alá az alelnök. Hangsúlyozta, nem elvárható minden egyes embertől, hogy ismerje ennek a nemzetgazdasági szempontból óriási beruházásnak a jelentőségét, éppen
ezért a legfontosabb feladatuk most, hogy nyugodtan, higgadtan
továbbítsák az információt a lakosságnak, hiszen rengeteg a tévhit és a csúsztatás.
– Nem kérdés, hogy mellette áll-e a TEIT. Ezt a döntést a józan ész diktálta, az ország energiaellátását szolgálja. Az atomerőmű stabilan működik, már bizonyított. Ez a világon a legtisztább
energiaforrás – hangsúlyozta Gáncs István. Hozzáfűzte, a TEIT
a Duna paksi és kalocsai oldalán is érintett, az erőműhöz való viszony a két oldalon nem egyforma, hiszen a paksin sokkal több
az emberek személyes élménye, ismerete, ezért magasabb az elfogadottság. Ez az érték országos szinten is magas, 70 százalék

felett van. Gáncs István szavai szerint az új blokkok pedig a mostaniaknál is modernebbek, több a biztonsági funkciójuk. Fontos
ténynek tartja, hogy valójában nem bővítésről, hanem kapacitás
fenntartásról van szó, a mostani és leendő blokkok nagyjából
csak tíz évig működnek párhuzamosan. Azt is aláhúzta, hogy
a kormány és az országgyűlés mostani döntése 60-80 évre szól,
és nagyon is időszerű volt, nem lehetett már tovább halogatni.
Őszinte párbeszédet, bizalomépítést tűztek célul
Tavaly ünnepelte alapításának 20. évfordulóját a TEIT, amely
az atomerőmű körüli 12 kilométeres körzetben fekvő Tolna és
Bács–Kiskun megyei települések tömörülése, az itt élők száma
60-65 ezer. A társulás központja Kalocsa önkormányzati hivatala, elnöke Török Ferenc, Kalocsa polgármestere. Munkáját alelnökként Gáncs István, Tengelic polgármestere segíti. Kalocsán
Látogató Központot, irodát működtetnek, saját mérőberendezéseket üzemeltetnek. A TEIT célja nem az erőművel és a nukleáris iparral való szembehelyezkedés, hanem az őszinte párbeszéd
és együttműködés megteremtése és fenntartása, a kölcsönös bizalom továbbépítése, a biztonságos működés feltételeinek megteremtése.
Gyarapították és közkinccsé tették ismereteiket
A tavalyi évet atomerőmű látogatással indították a TEIT polgármesterei. Februárban Ordas, Géderlak, Dunaszentbenedek
és Uszód községek képviselő-testületei jártak a létesítményben.
A társulás oszlopos tagja és alelnökét adja a GMF-nek, azaz a
Nukleáris Létesítmények Körüli Települések Európai Szövetségének. A részvétel lehetőséget teremt, hogy nemzetközi tapasztalatok és összehasonlítások tükrében is lássák saját tevékenységüket és a nukleáris biztonság kérdéseit. Török delegáció
fogadásában, tájékoztatásában is részt vettek, településeiket
bevonták a Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási Gyakorlatba.
Ellenőrző Csoportja a hármas blokk üzemidő növeléséről tájékozódott a helyszínen.
(Forrás: Tolnai Népújság)
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KÖZÉrDEKŰ? KÖZÉrDEKŰ!

Nevelésből, példamutatásból jeles
Karácsonyi ünnepi műsorra készülünk. Teltház van a művelődési házban. Többségében
felnőttek, de itt-ott gyereket is látni a nézőtéren, az utóbbiból lehetne több is.
Mellettem ül a keresztfiam, várakozással telve. Már jó előre felcsigáztam. Az egyik kislányt, aki majd fellép, jól ismeri.
Megkezdődik a műsor. A konferanszié, helyi
tanító jól artikulál, összeszedett, kicsit izgul,
de szépen kézben tartja a műsor menetét. A
színpadon minden korosztály lehetőséget
kap, az embert büszkeséggel tölti el, hogy
mennyi felnőtt és gyerek van, aki valamilyen
talentummal bír ebben a faluban, és azt szívesen osztja meg a közösséggel.
Mi úgy ültünk, hogy beláttunk oldalt a függöny mögé. Néhányan memorizáltak, nagyon
izgultak, egymást erősítették, buzdították.
Így advent utolsó hetében, már bent a szenteste kapujában az ember a világot is lelkére öleli, azokat is, akikkel nem a legfelhőtlenebb a
kapcsolata. Jól van ez így. A keresztgyerekem
mellettem ül, fogom a kezét, engedi, elvárja.
Szinte tátott szájjal hallgatja a műsort, levegőt
is alig vesz. Néha odasúgom, ki kicsoda, kinek
a fia, lánya, apukája és mamája. Nézem, ahogy
a nagymamák elérzékenyülve, a könnyeikkel
küzdve mondják szerepeiket, éneklik a karácsonyi dalokat, ami talán a gyerekkorukba

repíti őket. Anyám jut az eszembe, aki már
nincs és aki után egyre jobban vágyakozom,
ahogy megy az idő. A torkomban gombóc, a
keresztfiam csak nem engedi el a kezem. Szól
a zongora, a Fikusz pozanon játszik. Dzsenifernek igazán szép hangja van. Súgva sorolom
Dominak, hogy az énekkarban és prózában
szereplő tanárok közül ki mit tanított nekem,
de hát elfelejtem, ez a generáció nem tudja,
hogy a mai faddi civil szerveződések alappillérei között sok nyugdíjas, értékes pedagógust
találunk, akiket nem ismer a mostani gyerekek többsége. Sajnos, nem ismer!
Majd a gondolataimba merülve eljátszom a
gondolattal, milyen jó lenne évente egy olyan
műsor – akár pedagógus napon – ahol a mi
„régi tanáraink” a jelenlegi tanárokkal közösen részesei lehetnének egy közös műsornak,
hogy lássák a mostani gyerekek, hogy ők még
most is tanítanak, nevelnek bennünket és az
Ő hasznukra is lehetnek még. Kizökkenek a
gondolataimból. Már fenn az egész csapat,
együtt vannak a színpadon, hogy learassák
a megérdemelt tapssal kifejezett elégedettségünket, amikor egy apró, szívet melengető
gesztusra lettem figyelmes.
A már nyugdíjas, de a közösség tiszteletét és
szeretetét bíró pedagógus, szerényen a csoport szélére húzódva maga elé tolja a fiatal

pedagógus kollégáját, hogy Ő álljon előre. A
fiatal megköszönve, hívja maga mellé idősebb
kollégáját, de az bölcsen, tapasztaltan marad a
helyén. Nekem, ismét gombóc a torkomban,
a szívemből kicsurran a megtalált pillanat hatása, és gondolatban földig meghajolok volt
tanárom előtt, aki alázatból, nevelésből, példamutatásból jelest kapott. A műsornak vége
lett. Én pedig zavartan, a már focilabdává
nőtt gombóccal a torkomban keresem a volt
tanárom, kitartóan keresem, majd megtalálom. Szerényen áll előttem, Én egy pillanatra
megint gyerek lettem, aki olyan sok mindent
akart mondani és megköszönni Neki, főleg
azt az apró meglesett pillanatot, hogy végül
csak megölelni tudtam, erősen magamhoz
ölelni és olyan büszke voltam Rá, olyan büszke. Hazafelé csak mentünk egymás mellett a
keresztfiammal, nem beszéltünk, 15 percig
egy hangot nem hallattunk.
Én is, Ő is meg voltunk hatódva, de igazán.
Majd egyszer, a nagy csönd után, csak ennyit
mondott Domi „de jó, hogy eljöttem”.
Igen, én ugyanezt éreztem, de jó hogy eljöttem!
Köszönjük mindenkinek azt az estét, de főleg
a volt tanárnőmnek köszönöm a pillanatot!
Benis Brigitta

A GyErMEKoT ThoN hírEi

Tisztelt faddi lakosok!
Gyermekotthonunkban a következő jelentős események történtek. 2014.
január 24-én Skóciából, közelebbről Edinburgh-ból érkezett hozzánk az
Edinburgh Fife Scottish Pipe Band (skót dudás zenekar), a Le Meridien Szálloda (Budapest) támogatásával. A szálloda igazgatója, a jövőben felajánlott
a gyermekotthon részére szükséges sporteszközöket, melyek átadására az
év első felében kerül sor.
Fontosnak tartom, hogy a gyerekek számára mindig programot biztosítsunk a szabadidejük hasznos eltöltésére.

2014. februárjában egy országos ökölvívó gála szervezésében vehettünk
részt közösen a Vecsési Ökölvívó Egyesülettel. Gyermekotthonunk helyet
ad a Vecsési Sport Egyesület ökölvívó szakosztályának, ezzel is elősegítve
gyermekeink testi-, lelki-, szociális fejlődését és kihangsúlyozza a sport közösségépítő erejét is.
Gyermekotthonunk nyitott a faddi lakosok felé, részt vehetnek ökölvívó
edzéseken és az általunk megrendezésre kerülő eseményeken.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
Papp Balázs
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C I V I L S Z E RV E Z ET E I N K É L ET É B ŐL

TEGYÜNK A SZÍVÜNKÉRT EGYESÜLET
2013. év zárása – 2014. év kezdete
Egyesületünk az elmúlt év utolsó hónapjaiban is aktív volt. Novemberben
egy nagyon sokakat érintő problémával
kapcsolatosan sikerült megszervezni egy
nagyszerű előadást, ahol a faddi származású dr. Kovalcsik Zsolt, a szekszárdi kórház belgyógyásza tartott – a laikusok számára is tökéletesen érthető, színvonalas
tájékoztatót az emésztési problémákról.

Decemberben, szokásunkhoz híven
megtartottuk a meghitt, családias karácsonyi összejövetelünket.
Sokan voltunk (2013. évben is gyarapodott a tagságunk létszáma) – ettünk
– (egészséges ételeket) – ittunk – (alkoholmentes italokat ) – átnéztük az év eseményeiről, a rendezvényeinkről, kirándulásainkról készült képeket – jól éreztük
magunkat.
Ismét szeretnénk megköszönni – itt
is – minden magánszemélynek és intézménynek – MINDENKINEK – aki 2013
évben is támogatta egyesületünket!
Örömmel fogadunk továbbra is minden segítséget, ami lehetővé teszi, hogy
munkánkkal még több faddi emberhez
eljussanak a különféle, egészségünk megóvását, javítását elősegítő információk.
Rendezvényeinket továbbra is az esemény előtt meghirdetjük, és várunk sze-

A Boróka 2013. év végi eseményei
A Boróka énekkar adventi felkészülését a Cseresznyés-pusztai pihenőházban
tartotta. Kétnapos ottlétünk alatt tartalmasabb próbákra kerülhetett sor. A kellemes környezetben 25 kórustag igen
hasznos időt töltött el együtt, amit igazolnak a karácsony közeli fellépések is.

Elsőként az adventi hangversenyre került sor a művelődési házban, ahol igen
sok vendég volt. A műsort két blokkra tervezte a kórus vezetője, Koleszár Istvánné.
Az első részben betlehemes játék, versek és novellák voltak. Az előadók által
választott művek meghatóak, amit a szép
vers- és prózamondásukkal fokoztak.
A gyermekek ritmikus táncukkal elevenítettek meg egy karácsonyi dalt, Mosonyi

Szabolcs, Kovács Nóra, Imre Milán, Imre
Lili, Sáth Szonja és Ruppert Kristóf pedig
versekkel köszöntötték az ünnepet. A két
gyertyáról szóló novellát a kórustagok dramatizálták. Második részben hangszeres
műveket szólaltatott meg Szemerei Eszter
és Márkus István, szólóénekkel Klopcsik
Jennifer szerepelt.
Mindhárom műsorszám igen megnyerte a közönség
tetszését.
A kórus magyar
és külföldi szerzőktől szebbnél szebb
karácsonyi műveket
adott elő, melyek
közül több is könynyeket csalt a közönség szemébe.
Az est zárásaként a Ruppert család és
Papp Barnabás baptista lelkész közös énekes-hangszeres műsora következett, majd
az elmaradhatatlan „Csendes éj”, amit a
kórus adott elő.
Szűkös anyagi helyzetünk ellenére minden évben törekszünk arra, hogy a színpadkép tükrözze a karácsonyvárás hangulatát. A díszítést tagjaink készítették, az ő

retettel minden érdeklődőt. Egyesületünk
egyik fő célja továbbra is, hogy tagságunkon túl, Fadd lakossága is tevékenyen
részt vegyen a saját egészsége megőrzésében, a már létező betegségek könnyebb
elviselésében. Ezért ügyelünk arra, hogy
előadásaink ne csak a fizikai problémákról szóljanak, hanem mindannyiunk lelki
fejlődését is szolgálják.
2014. évben is várunk mindenkit
nagy szeretettel az előadásainkra,
melyek Fadd teljes lakossága számára
nyitottak és továbbra is ingyenesek.
Következő eladásunk 2014. február végére várható – figyelje plakátjainkat a szokott helyeken!
2014-ben is Tegyünk a Szívünkért –
Együtt !
ízlésük tette még meghittebbé a színpadi
látvány képét.
Köszönjük a képviselőtestületnek, hogy
minden évben ajándékokkal lepik meg a
szereplőket, idei évben gyönyörű, pirosan pompázó mikulásvirágot kaptunk.
Ugyanakkor köszönjük a közönség adományait is.
Minden évben az adventi műsor után
vacsorát rendezünk. Ide meghívjuk a szereplőket, és vendégül látjuk támogatóinkat is. Igen vidám, kellemes este zárta a

Boróka 2013-as évét.
December 24-én délután református
istentiszteleten énekeltünk karácsonyi
dalokat, majd a katolikus templomi éjféli
misén az egyházi dalok mellett többszólamú műveket is előadtunk.
Ádámné Irén
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O K TATÁ S

Így zárult… így kezdődött – Események a Kismanók háza táján
Lassan magunk mögött hagyjuk a téli dermesztő napokat, de híreink elején pár gondolatban szeretnék visszatérni a tavaly év
végi eseményekre.
Legutóbbi számunkban Adventi-vásárunkba hívtuk a Kedves Olvasókat, amit első
alkalommal rendeztünk az ebédlőben.
Örömmel számolok be arról, hogy a sok
munka eredményeképp minden csoport
anyagi támogatáshoz jutott. Ezúton köszönöm meg mind magam, mind kollégáim nevében a sok szülői segítséget a készülődés,
és vásárlás terén is.
Jeles ünnepeink zárták az óévet. Minden csoportba személyesen is belátogatott
a Télapó a közös ünneplés után. Igaz, nem
szánon érkezett, de az ajándékok így is eljutottak a gyerekekhez. Az SZSZK munkája itt
is dicséretet érdemel, a kollégák dramatizálása a gyermekeknek szerzett felejthetetlen
élményt, köszönet érte Mindenkinek.

A karácsony fényei meghitt pillanatokat
varázsoltak felnőttnek, „Kismanónak” egyaránt. A közös gyertyagyújtás, az ajándékozás várva-várt esemény. Szeretetet adni,
kapni egyaránt jó. Részese lenni a gyermekek örömének, számomra ez volt az igazi
ajándék.
Nyugdíjasainkról sem felejtkeztünk el.
Bensőséges hangulatú, közös élményeket
felidéző délutánt töltöttünk együtt, búcsúzáskor boldog új évet kívánva egymásnak a
jövőbeni viszontlátás reményében.
A megérdemelt pihenés után dolgos napokkal indult a január.
A Nyuszi csoportban megkezdte munkáját Siklósiné Aurweck Zsuzsi óvó néni, akit
a gyerekek hamar megszerettek, és azt hittük, megoldódik a hosszú ideje tartó óvó
néni hiány. Örömmel írom, hogy igaz, kicsit
kitolódva, de talán már nem kell sokat vár-

ni Reni óvó néni gyógyulására sem, ezúton
üzenjük neki, nagyon várjuk már vissza!
A szülők tájékoztatása a második félév
várható eseményeiről, a gyerekek fejlettségéről, a csoportok munkájáról most sem
maradt el. A szülői értekezleteken számoltak be a pedagógusok az eltelt félévről, és a
ránk váró sok-sok feladatról.
Az SZSZK munkája figyelemre méltó. Tevékeny részesei a közös programoknak, segítségük nélkül nehezen boldogulnánk. A
farsangi készülődés, valamint a Jótékonysági Bál előkészületeiben is kezdetektől fogva
jelen vannak. Köszönöm az odafigyelést, a
segítséget!
Talán mire ezek a sorok megjelennek,
már túl leszünk a bálokon, de azért a teljesség igényével álljon itt mindkét dátum. Farsang: február 23. 15-17-ig, Jótékonysági
Bál: március 1. 20 óra, melyekre szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

Év eleji kérésünk Minden Kedves Olvasó felé, írhattam volna úgy is, aki hallja, adja át!
Az adója 1%-át sok ismerős, ismeretlen utalta tavaly is a Kismanó Óvodai Alapítvány számlájára, melynek száma: 18867813-1-17.
Kérek Minden Kedves Olvasót, ha teheti, idén is jó célt szolgál vele, ha minket választ. Sok „Kismanó” élvezte a közös kirándulás felejthetetlen perceit, aminek finanszírozásához nagyban hozzá járult az Önök segítsége!
A következő Faddi Hírekben báli beszámolókról is olvashatnak. Bízom benne, hogy felejthetetlen pillanatokról írhatok, de már itt megköszönöm MINDENKI segítségét, hogy sikeres rendezvényeket tudhatunk magunk mögött.
Kárász Andrea óvodavezető

ÁLLJ MEG EGY PILL ANATR A

Állj meg egy pillanatra – (a tükör előtt…)
Február 17-e, hétfő este van. Szívklubunk gyógytornászának jóvoltából kellemesen fáradt minden izmom… Csevegünk
mindenről egyesületünk tagjaival mielőtt haza térnénk, de közben elsuhan egy mondat a Művelődési Ház előcsarnokában,
ami megcsapja fülemet, szívemet. (Ma volt lapzártája a „FADDI
HÍREK”-nek…)
Ahogy az elmaradt „ÁLLJ MEG EGY PILLANATRA” sorozatomra gondoltam, elszégyelltem magam. Kiment a fejemből a
határidő!!! S ebbe „belepirultam”, mert e sorozat célja az, hogy
mindenkit arra bíztassak: próbáljunk meg együtt teendőink,
rohanásaink, nyüzsgő-kapkodó óráink közepette, rövid ideig –
egy szempillantásnyi gondolat erejéig – elcsendesedni.
Megállni azért, hogy legyen alkalma rendeződni bennünk a
fontossági sorrendeknek és el ne feledjük a másoknak tett ígéreteinket.
S miközben e gondolatok után felkiáltó jelet tettem magamban, egy láthatatlan tükör jelent meg előttem. Mintha azt
mondta volna, hogy „nézz bele…! Te is elfelejtettél megállni
egy pillanatra.... restanciád van!”
Tudjuk jól – hétköznapi értelemben – a tükör nem sokat érő,
de mégis fontos, mindennapi eszköz ahhoz, hogy külsőnket

rendbe tudjuk tenni, szebbé, ápoltabbá tudjuk varázsolni. De
van egy belső tükör is, ami a tó tükréhez hasonlóan, megláttatja
mindazt, ami felülről jön.
(Duna-parti sétáim közepette mindig bele szoktam csodálkozni, hogyha ránézek a vízre, látom a megnyugtató kék eget
csodálatos bárányfelhőivel együtt.)
Most itt ülök számítógépem előtt. Belenézek a „tükörbe”, s
kapkodva rakom a betűket egymás mellé, miközben hallom Jézus szavát:
„Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében
van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed
észre?”…
Elcsendesedem… Lecseng bennem a kapkodás… Helyére
kerül a „kevés az időm a cikk megírásához”-gondolat. Megnyugszom!!!
S ebben a megmagyarázhatatlan, felülről kapott békességben, felragyog, megtisztul, karcmentessé válik egy „másfajta”
tükör. A GONDVISELÉS tükre. – Ebbe is belenézek s már hallom újra, a pár órával ezelőtt elhangzott jóindulatú, szeretetteljes, baráti, (bennfentes) mondatot:
„Nem késtél le semmiről, Zsuzsa. Még van egy estéd az írásra. Marika csak holnap reggel nyitja ki a postáját.”
Deméné Miksa Zsuzsa
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Vonatfelújítás
2013 tavaszán a vasúti és közúti járművek
fékrendszereinek vezető gyártója, a müncheni központú Knorr-Bremse vállalatcsoport, csapatépítő tréningjét a környező
iskolákban és óvodákban tartotta. Ebből
az alkalomból a mi iskolánkat is meglátogatták. A cég munkatársainak megtetszett

Összefogás
Az előző tanévhez hasonlóan idén szeptemberben is meghirdettük a ruhagyűjtést az iskolánkba járó gyermekek
családjai körében. A szülők aktivitásának köszönhetően rengeteg ruha, cipő,
sapka és sál gyűlt össze, melyet ezúton
is köszönünk.

Alsósok farsangi bálja
Február 15-én megrendeztük az alsó tagozat farsangi bálját. A nagy érdeklődésre
való tekintettel újra a sportcsarnok volt a
helyszín. Kollégáink az ünnepnek megfelelő színes, mutatós dekorációt készítettek. Ebben az évben is nagyon lelkesen
készült minden osztály jelmezes, zenés
produkcióval.
A bált a 4. évfolyam tanulói nyitották
meg az Anasztázia című rajzfilm betétdalára készített keringő koreográfiájával.
A rengeteg gyakorlásnak meglett az eredménye, mert a produkció nagyon látványos volt. A kislányok csinosak, a fiúk fessek voltak a fellépő ruhájukban.
Ezután a 3. b osztály lendületes matróztánca következett. Az 1. a osztály cso-

az udvaron álló favonat, amelyet az idő már
nagyon megviselt. Felajánlották, hogy felújítják nekünk. 2013. november 23-án ismét ellátogattak hozzánk és újjávarázsolták
a játékot, a gyerekek nagy meglepetésére.
Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik, hogy ilyen örömet szereztek tanulóinknak.
Márkus Tiborné igazgatóhelyettes

A szeretet ünnepe közeledtével a
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete és néhány adakozó ember
segítségével 12 családnak tudtunk „szeretetcsomagot” adományozni. Akciónk
meglepetés volt a családok számára,
többükkel együtt sírtunk, amikor átadtuk szerény kis ajándékunkat. A csoma-

gok házhoz szállításában a Fatodi Kft.
volt segítségünkre.
Kezdeményezésünket támogatták:
Palcsó Gábor, Gerendai Ferenc, Katz Lajos, Fülöp János, Bényi András, Márkus
Tiborné, Fatodi Kft., Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
Csehák-Antus Zsuzsanna
Oláh Magdolna

kigolyó jelmezt öltött magára, és egy nagyon vidám dalra táncoltak. Az 1. b egy
látványos esernyős koreográfiát adott elő,
az Ének az esőben című örökzöldre. A következő produkció a 2. a-sok kalóztánca
volt. Az ütemes taps nem maradt el. A 2.
b osztály a Dzsungel könyve című musical zenéjére adta elő „dzsungeltáncát”.
Ezután a program meglepetéseként a 3.
b osztály következett. A díszes indián jelmezbe öltözött gyerekek produkciójához
csatlakozott iskolánk igazgatója, akit a
gyerekek elfogtak és egy totemoszlophoz
kötöttek. Majd szerencsére „elszívták” a
békepipát. A közönség reakciója sem maradt el. Végül méltó befejezésképpen a 4.esek eltáncolták újra a keringőt.
Az egyéni jelmezeseket egyenként
mutatták be. Szebbnél-szebb herceg-

nők és boszorkányok követték egymást.
Láthattunk rajzfilmszereplőket és félelmetes maszkba öltözött rémeket. Rendőrök, cowboyok, katonák voltak a fiúk
kedvenc jelmezei. Láttunk néhány ötletes
otthon elkészített jelmezt is. A műsorszámok után a tombola, süti és üdítőárusítás
megkezdődött a gyerekek nagy örömére.
A gyerekek a hátralévő időben boldogan
vették át a terepet a táncparketten. Reméljük, sok élménnyel, kellőképpen elfáradva tértek haza.
Köszönjük a támogatást a bál sikeres
lebonyolításáért a szülőknek, az SZSZK
tagjainak, a támogatóinknak.
Köszönjük kollégáinknak a sok munkát
az előkészületekben és a bálon.
Szőke Zoltánné

Öltözz pirosba!
A piros a szerelem, a szeretet színe. Idén mindkét érzésünket egyszerre mutathattuk ki, amikor is részt vettünk
immáron 2. alkalommal a Szemem Fénye Alapítvány hagyományos, „Öltözz pirosba!” akciójában. Tanárok-diákok
ezen a napon megjelenésükkel fejezték ki együttérzésüket a
súlyos betegségben szenvedő gyermekek iránt. A program
célja ezen felül még az is volt, hogy 200 Ft-tal támogassuk
a pécsi Dóri Hospice-ház és a törökbálinti Tháhita ház kis
lakóit és segítsük az intézmények működését. Az alapítvány
már 4. éve rendezi meg jótékonysági akcióját.
Büszkék vagyunk diákjainkra, akik velünk együtt pirosba
öltöztek és összefogtak e nemes cél érdekében.
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Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület Tánccsoportja
Itt az ideje, hogy Egyesületünk tánccsoportja is bemutatkozzon. A csoport 2012
őszén alakult újra, hosszas szünet után. Az
akkor 8 fős csapat úgy döntött, hogy Faddon hoz létre tánccsoportot, a későbbi oktatónk közbenjárásával.
Első célkitűzésünk, hogy a régi
csoport táncait felelevenítsük, és
újra színpadra vigyük. A táncokat
Koncz Antal tanítja be, aki maga is
tagja volt az előző csoportnak. Repertoárunk egyre csak bővül: kalocsai, széki, rábaközi, és sárközi
táncokat egyaránt ismerünk már.
Jelenleg a nyárádmenti forgatós
lépéseit sajátítjuk el.
Megalakulásunk óta folyamatosan keresünk fellépési, bemutatkozási
lehetőségeket, illetve pályázatokat. Ennek
folyamán ajánlották a figyelmünkbe a tavalyi nyár elején, hogy a Hontravel Kft.
országos táncversenyt hirdet „III. Népek
tánca – népek zenéje” címmel. Kaptunk az
alkalmon, és beneveztünk.
A verseny három lépcsős volt. Október
13-án Birjánon vettünk részt az elődöntőn,
mely egy napos rendezvény volt. Még aznap délután kihirdették az eredményeket:
csoportunk – az előadott kalocsai tánccal
- sikeresen továbbjutott a középdöntőbe
tánc-néptánc kategóriában! Oktatónk még
a felkészülés kezdetén felvette a kapcsola-

tot a sárpilisi csoport vezetőjével, Kolbert
Margittal, ugyanis a régi csoport számára
ő állította össze a koreográfiát, így most
felkértük, hogy segítsen csiszolni a már
meglévő lépéseken. A kapcsolat a két csoport között jól alakult, így, mikor a közép-

döntő előtt egy táncosunk sajnos elment,
egy pár a decsi csoportból felajánlotta segítségét.
A középdöntő már három napos rendezvény volt. A csoportunk kihasználta
a kedvezményes szállás lehetőséget, így
november 22-24. között a Thermal Hotel
Harkány**** vendégei lehettünk. A fellépéseket is itt rendezték meg. Az előadások
után szakmai zsűri értékelte, és véleményezte a produkciókat. Este össznépi mulatozáson vettünk részt.
Néhány nappal később kaptuk a jó hírt:
142 ponttal csoportunk továbbjutott immár a döntőbe!

A döntőre ezután december 13–15-ig
tartó hétvégén került sor szintén Harkányban, de ezúttal a fellépés a művelődési
házban, az eredményhirdetés pedig a hotel nagytermében zajlott. A döntőre is kalocsai táncokkal készültünk, de ezúttal – a
zsűri javaslatai nyomán – átalakított koreográfiával. A versenyen
végül ezüst minősítést szereztünk!
Büszkék voltunk magunkra,
hiszen ezzel visszajelzést kaptunk
a szakma részéről: jó úton haladunk! Ezúton is szeretnénk megköszönni Kolbert Margitnak és
csoportjának minden segítséget!
Az elmúlt időben ezen kívül
részt vettünk már Erzsébet-Katalin bálokon, a gyapai falunapon és faddi
rendezvényeken.
A jövőben szeretnénk minél több lehetőséget kihasználni. Jelenleg a ruhatárunk
bővítése a cél.
Addig is köszönjük az Önök, mint nézők, és az Egyesület támogatását, és kedves szavait. Bízunk benne, hogy a jövőben
hasonló szép eredményekről számolhatunk be.
A csatlakozni vágyókat pedig nagyon
szívesen várjuk a szombat délutánonként
tartott próbáinkra, a faddi művelődési
házba!
Fülöp Enikő

Dumbó családi napközi hírei tökön 17 órától angol nyelvi játékos-zenés
A játszóházat és a gyerekfelügyeletet jelenleg 5 gyermek veszi igénybe, és 1 gyermek
beszoktatását kezdtük meg.
A gyermekek kora 1-2,5 év. Február 7-én
megtartottuk a farsangi délelőttünket, amit
nagy örömmel fogadtak a gyerekek és február végén megismétlünk. Minden csütör-

foglalkozást tartunk, amire folyamatos bekapcsolódásra van lehetőség 3 éves kortól.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődő anyukát gyermekével játszóház-ra, illetve felügyeletre.
Érdeklődni a Béke u. 48 szám alatt, telefonon, illetve facebook-on is.
Szupricsné Andrea

C S a L Á D SE g Í T Ő KÖ Z p oN T H Í R E I
A Családsegítő Központban ingyenes
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ameny- unt játéka, ruhája van, és azt szívesen felnyiben használt bútorra, használt műszaki ajánlaná rászoruló embereknek, jelezze a jogi segítségnyújtás vehető igénybe!
A szolgáltatás munkáltatói, munkavállacikkre van szükségük és azt szerény anyagi Családsegítő Központban.
lói valamint vállalkozói a munkaerőpiacra
körülményeik miatt nem tudják megvásávaló belépésben munka-, TB-jogi, va-larolni, jelezzék a Családsegítő Központban. Köszönjük az eddigi felajánlásokat!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mint vállalkozóvá válással kapcsolatos taTovábbra is kérjük, hogy akinek még működőképes, de használaton kívüli mosógé- amennyiben egyedül élő, magányos gondo- nácsadással is kibővült.
Bővebb információ és időpont egyezpe, tűzhelye, kályhája vagy egyéb háztartási zásra szoruló idős emberről van tudomáte-tés a 74/443-825-ös telefonszámon.
eszköze, bútora illetve gyermekének meg- suk, jelezzék a Családsegítő Központban.
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Meghívó
Sporthorgász
Egyesület
C I Va IFaddi
L SZE
RVEZETEIN
K É L E T közgyűlésére
ÉBŐL

Tisztelettel meghívjuk Önt a Faddi Sporthorgász Egyesület 3. 2014. évi gazdasági terv ismertetése.
Meghívó a Faddi Sporthorgász Egyesület közgyűléséreElőadó: HE gazdasági vezető
közgyűlésére.
évi gazdasági
terv ismertetése.
4.2014.
Beszámoló
a HE állandó
Bizottságainak tevékenységeiKözgyűlés
helye: Fadd, Művelődési Ház
közgyűlésére.
Előadó:
HE
gazdasági
vezető
ről
Közgyűlés ideje: 2014. március 8. 09.00 óra
a HE állandó Bizottságainak tevékenységeiről
5.Beszámoló
Jelölőbizottság
megválasztása a 2015. évben esedékes
Közgyűlés helye: Fadd, Művelődési Ház
Jelölőbizottság
megválasztása a 2015 évben esedékes
Napirendi
Közgyűléspontok:
ideje: 2014. március 8. 09.00 óra
tisztújító
közgyűlésre
tisztújító közgyűlésre
1. Beszámoló a Vezetőség 2013. évi tevékenységéről
6.Bejelentések
Bejelentések
Amennyiben
közgyűlés nem
nem
Előadó:
Schmelcz
Lajos
HE
elnök
Beszámoló a Vezetőség 2013. évi tevékenységéről
Amennyiben aa fenti
fenti időpontra
időpontra meghirdetett
meghirdetett közgyűlés
határozatképes,
úgy
a
fenti
napirendi
pontokkal
összehívott
2. Előadó:
2013. évi
gazdasági
terv
teljesítése
Schmelcz Lajos HE elnök
képes, úgy a fenti napirendi pontokkal ös
új közgyűlés
időpontja:
2014.
március
0915
óra
15 perc
2013.
évi gazdasági
terv vezető
teljesítése
közgyűlés
időpontja
2014.
március
8. 098.óra
perc
Előadó:
HE gazdasági
Előadó: HE gazdasági vezető
HE
Schmelcz Lajos HEelnök
elnök

BEDA HALAS
Fadd, Béke utca 91.

ÉLŐ PONTY
870 Ft/kg

Nyitva tartás:
hétfő
szünnap
kedd-péntek
17-19
szombat
7-11
vasárnap
8-11
Telefon: 20/370-7404
Előrendelést felveszünk!
A sorban állás elkerülése végett a pontytisztítás iránti
igényt célszerű előre jelezni.

Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat!

FERKELT SÁNDOR
autószerelő

Számítógépes diagnosztika, elektromos rendszerek javítása,
műszaki vizsgára történő felkészítés, teljes körű autójavítás,

Új szolgáltatás: gumiszerelés, centírozás
Tel.: 06/30-851-0577
Cím: 7133 Fadd, Béke utca 94.
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Végre tavasz van. Irány a KERT!
Én már kimentem a KERTBE, mert nem
bírtam ki. A galambok mondták duduu…du, duduu…du, a cinkék pedig
nyitnikék, nyitnikék! Másnap izomlázam is lett.
A mögöttünk hagyott télre nem
mondhatjuk, hogy kemény volt, ezért
nagyon megfontoltan, előrelátóan kell
a gyümölcsösben és konyhakertünkben
megkezdeni a munkálatokat.
Most még február elején vagyunk,
kint már 10–12 fok van, holnapra tervezem a lemosó permetezést. Olajos rezes
lemosást csinálok. Nagyon fontos, hogy a
monília, tűzelhalás ellen is védekezzünk!
Úgy gondolom az enyhe télnek köszönhetően a gyümölcsösben több rovarkártevőt találunk majd, ezért az idejében
elkezdett alapos lemosás sok további kiadástól menthet meg bennünket.
A beteg ágakat le kell metszeni a permetezés előtt. Sokat mondtam, mondom
most is, használják a fasebkenőcsöt a
metszések után.
A lemosó permetezéskor ne maradjon ki a szőlő, a rózsatő és a többi díszcserje sem. Sőt a diófák is meghálálják
a rezes lemosást, főleg ahol üres terméseket találtak ősszel a fákon. Akinek az
utcai, udvari díszfáit tavaly erős tetvesedés jellemezte, feltétlenül el kell végeznie
februárban, de legkésőbb rügypattanás
előtt (március 2. hetéig) a rovarkártevők
elleni lemosást. Pl. hárs, díszcseresznye,
mogyoró, orgona, gömbakác, szivarfa,
leander, citromfa stb.
A kertjeimben elgereblyéztem a földet is, hogy a víz jobban megmaradjon
a talajban a „bőti szelek” után is, és ne
azokat az őrült kemény hantokat kelljen húzgálni. Szép lett, de ki is fulladtam

utána. Elvetettem a petrezselyem, spenót
magot, az első adag sárgarépát, borsót.
Mindig így csinálom, ha nincs hó. Az
utóbbi években az ősszel szépen felásott
kertet tavaszra bizony itt-ott tyúkhúr és
más gyomok fedik. A duggatott fok- és
vöröshagymák soraiban szintén gyomos

foltokat találok, ki kell gazolnom. Pedig
mélyen lett ásva és nem ástunk vissza
elszáradt gyommaradékot. Egyszerűen
annyira enyhe volt az idő, hogy beindult
a vegetáció.
A körömvirág, muskotályzsálya, rukkola, kamilla töveim most február első
hetének végén már márciusi állapotban
vannak. Amelyik nagyobb tő (körömvirág), azt visszametszettem egy keveset,
szebb és újabb hajtások reményében.
Van olyan tő, ami harmadik éves.
Ilyen teleink vannak mostanság. Hasonlóan tettem az udvari díszcserjékkel, rózsatövekkel. Akinek van olyan
növénye, amelyiket esetleg át akar ültetni, most tegye. A föld nem fagyos, jó
nagy földlabdával átteheti az új helyre.
Beültetés után nem kell locsolni (február – március), csak visszametszeni.
Ha később ültetik, akkor kell a beöntözés. Március vége táján ki lehet tenni az
idősebb, nagyobb kaktuszokat, agavékat,

aloékat. Ha melegebb az idő, a citromfákat és a leandereket is a lemosózás után
kitehetik. Palánta készítéséhez február
25. – március 15. között el kell vetni a
paprikamagokat, paradicsomot, padlizsánt. Cserépbe, virágládába, ki-ki, amibe szokta.
A lakásba, szuterénba, garázsba betuszkolt muskátlikat és más növényeket
elő kell készíteni a kihordásra, kiültetésre. Elnyílott száraz virágokat, leveleket le
kell szedni. Át kell ültetni a növényeket.
Kaphatnak egy kevés műtrágyát, ami
kálium, foszfor többlettel bír. Így több,
szebb virágokat kapunk. Ha a növények
tetvesek lettek, feltétlenül meg kell permetezni őket.
Mi is van még? Nyílnak a faiskolai
árudák. Ha csak gyep van a kert helyén,
tehetne néhány gyümölcsfát, tűrhető árban vannak. De ne feledje, ahol csak lehet, magyar nemesítésű fajtákat vegyen,
ne dőljön be a csoda fotóknak. A kertészeti egyetemen fagyérzékenységre
kísérleteztek a professzorok (2013 év),
a magyar sárgabarackfajták agyonverték fagytűrésben az amerikaiakat.
Még azok is, amelyekre itt azt mondjuk,
hogy kicsit érzékenyebbek. Tehát, ültessen néhányat. Sárgabarackból Ceglédi
arany és bíborkajszi, Gönci magyar kajszi, Borsi-féle kései rózsa stb. Ezek kiváló
lekvár, pálinka alapanyagok! Almából,
ami Faddon is szeret, mehet a Mutsu,
Jonagold, Éva, Húsvéti rozmaring, Idared stb. Őszibarackból Redhaven, Sunbeam, Mariska stb. Itt a külföldi fajták az
uralkodóak. Szilvából Cacanska fajták,
Besztercei Nm 122, Tuleu gras, Debreceni muskotály, Bluefre stb. Jó munkát!
Benis Brigitta

TuDÁSoD a jÖVŐD!

TÁMOP 212 a faddi ePonton
Január elején végzett a művelődési házban a TÁMOP 212 keretében második körben szervezett kezdő németes és angolos csoport. Az országos projekt tovább folytatódik. Bízunk abban, hogy
a faddi ePonton is lesz még lehetőségünk az összegyűjtött igé-

nyeknek megfelelően TÁMOP-os csoportokat fogadni. A TÁMOP
212 projektről információ kérhető a községi könyvtárban. Igény
szerint szívesen nyújtunk segítséget a www.tudasodajovod.hu
oldalon történő regisztrációban, megfelelő képzések kiválasztásában.
BPM

A Faddi Sporthorgász Egyesület tisztelettel meghívja tagjait a közgyűlésére.
Helyszín: Fadd, Művelődési Ház (7133 Fadd, Béke u. 1.)
Időpont: 2014. március 8. (szombat) 9 óra
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EGYHÁZI HÍREK

Elköszönés szeretteinktől
„Elmegyünk, elmegyünk, mindnyájan elmegyünk, jókor készen legyünk!”
Sokszor eszembe jut a nagyanyámtól, kiskoromban hallott ének, amit valaha temetések
alkalmával énekeltek a koporsó után ballagók,
amikor még a halott-búcsúztatás a lakóház
udvarán történt, és „Szent-Mihály lován” vitték végig az elhunytat a falu utcáin a temetőbe.
Azóta sok minden változott, sok minden egyszerűbb – korszerűbb? – lett.
A legutóbbi népszámlálás (2011.) adatai
szerint hazánk lakosságának 87,6%-a valamilyen egyházhoz, vagy vallási felekezethez
tartozónak vallotta magát. (A többiek nem válaszoltak a kérdésre.) Ez a statisztika. De a valóság mást mutat. Egyre inkább keveredik az
emberek tudatában a hit és manapság divatos
liberalizmus. A média ezt sulykolja, a hírekben
csak a rossz hallható, a politikai csatározások
pedig fásulttá, bizonytalanná teszik az embert.
Ennek a fásultságnak, közömbösségnek egyik
megnyilvánulása, hogy az idős korban meghalt embereket, akik egész életükben hívők,
imádkozók voltak, a családtagok úgy temetik el, mint a pogányokat. Nem kell imádság
a nagyszülő, vagy szülő végső, örök sorsáért,
nincs idő – fél óra – egy elköszönő és megköszönő gyászmisére, vagy istentiszteletre, ha
pedig a lelkipásztor (református – katolikus)
ilyen esetben az egyházi rendelkezés alapján
„nem enged harangozni” akkor „kígyót-békát” mondanak rá a tájékozatlan eltemettető
családtagok.
A harangszó keresztény dolog, imádságra
– istentiszteletre – misére szólít, és hív. De ha
ezek nem kellenek, akkor miért kell a harangozás? Ilyenkor Kádár János találó mondása
jut az eszembe: „A krumplileves lehet nagyon
ízletes, a húsleves is lehet igen finom, de ha a
kettőt összekeverjük, az már moslék, ami nem
kell senkinek.” Hát ebben egyetérthetünk Kádár Jánossal, ha alkalomhoz illő. Bocsánat, de
a félműveltséget, tudatlanságot mutatja.

El kellene azon is gondolkozni, hogy utoljára mit tudunk még (hálából) adni elköszönéskor annak, aki olyan sokat adott nekünk
egész életében. Tetszenének-e az idős elhunytnak a mai, divatos és gyakran nem is oda illő
zeneszámok, amiket talán soha sem hallgatott
szívesen életében, de az unokák ízlésének ez
felel meg, vagy esetleg csak ezeket ismerik.
Kiért is van a temetési szertartás? Nem az elhunytért? A temetőben gyülekezés közben, a
szertartás előtt lehet, sőt szép oda illő zene, de
csak az alkalomhoz illő. Gyakran az elhunyt,
„életútjának méltatását” várják a családtagok.
A mindentudó Istennek erre nincs szüksége,
a család, a rokonok, az ismerősök tudják, ismerik, a kívülállókat pedig nem igen érdekli.
A hívő ember előre néz, az öröklét felé, ahová elhívatott a halhatatlan lélek a test halálakor. A polgári temetésen nevetséges lenne,
ha a szónok imádkozna, hát nem tehet mást,
mint össze-vissza dicséri az elhunytat, néha
már-már megmosolyogtató módon, ami a jelen lévő ismerősökben néha még visszatetszést
is kelthet. Természetesen igaz az elv: „halottról
jót, vagy semmit!” Egyértelmű, hogy a család
szármára veszteség a szeretett lény halála. Ez a
nem hívő számára valóban az elvesztését jelenti, akkor is, ha manapság már nem mondják
a társadalmi temetéseken (okosabbak lettek
a szónokok): „Számodra örökre vége mindennek, visszahulltál a semmibe, de (csak) az
emléked tovább él bennünk.” Akiknek ennyit
jelent az élet, az valóban sajnálatra méltó.
Létezik még egy dologban tájékozatlanság, amit némely temetkezési vállalkozók ki
is használnak: hogy az egyházi temetés sokkal
drágább, mint a polgári (társadalmi). Megtörtént, hogy a temetkezési vállalkozó azt mondta
a hozzátartozónak, ne menjen paphoz, mert az
egyházi temetés több mint 100 000 Ft. Jelenleg az egyházi temetési szertartás díja a Refor-

mátus Egyházban és a Katolikus Egyházban is
egyöntetűen 15 000 Ft. Katolikusok esetében a
(nem kötelező) temetési gyászmise még 2100
Ft. A külön harangozás 2000 Ft. Azért, hogy
a temetésre induláskor harangozunk, nem kell
fizetni. Ha ezt összeadjuk, akkor a végösszeg
19 100 Ft – nagyjából egy közepes koszorú
ára. (A polgári gyász-szertartás átlagosan 3540 000 Ft.) Indokolt esetben a temetési szertartás díját a legtöbb önkormányzat kifizeti az
illetékes egyháznak is számla ellenében.
Talán néhányan attól is tartanak, hogy
„nem tudják, hogyan kell viselkedni a templomban”. Nagyon egyszerű: a hely szelleméhez
illően. De nem szól ránk senki, ha nem vagyunk biztosak, hogy fel kell állni, esetleg le
kell térdelni. Ha nem „előírás szerint” teszünk
mindent – semmi baj nem lesz. A lényeg az,
hogy hívő halottunknak hívő módon adunk
végtisztességet. Imádsággal adjuk vissza lelkét
a Teremtő Istennek, ahogyan ő szerette, elvárta. Egyházunk küldetéssel és lelki hatalommal
rendelkező helyi vezetője szól velünk és helyettünk az irgalmas Istenhez, a távozó lélek örök
sorsa érdekében.
Megérdemlik még elhunyt szeretteink,
hogy megemlékezzünk róluk haláluk évfordulóján, esetleg névnapjukon, születésnapjukon,
házassági évfordulójukon, ez vidékenként
változó lehet. Ilyenkor a katolikus elhunytért
megemlékező – évfordulós – misét, protestánsként megemlékező istentiszteletet szokás
kérni. Az ilyen mise nem lehet vasárnap, vagy
kiemelt ünnepeken, mert a katolikus lelkipásztornak akkor a hívekért kell felajánlania a
misét, ezért kapja többek között a fizetést.
Akár ilyen esetben, akár egyéb ügyekben
vagyunk tájékozatlanok, ne szégyelljük megkeresni a lelkipásztort. Ő azért van itt, hogy
segítsen. És a tájékoztatás még pénzbe sem
kerül. Álljon itt végül Jézus Krisztus jó szándékú figyelmeztetése: „Amennyiben mértékkel
mértek ki, olyannal mérnek majd nektek is!
Akinek füle van, hallja meg!”
Rostás Jenő István apát-plébános
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Pedikűr – Manikűr
Műkörömépítés

Pedikűr – igény esetén házhoz megyek!
Manikűr – saját köröm erősítése zselével
Paraffinos kézápolás – kiszáradt, repedezett, érzékeny bőrre
Bejelentkezés: Nagyné Szalai Ágnes
Telefon: 30/991-73-98 • 7133 Fadd, Arany János u. 23.

Várom kedves vendégeimet!

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

A Fadd Polgárőr Egyesület
köszönetet mond mindazoknak, akik segítették
tevékenységüket a 2012. évi adójuk 1 %-ának
felajánlásával.
Egyesületünk a 2013. évben 42 165 Ft támogatáshoz jutott felajánlóink révén.
Amennyiben személyi jövedelemadója 1 %-ával
a Fadd Polgárőr Egyesület tevékenységét szeretné támogatni idén is, kérjük a következő adószámot jelölje meg a rendelkező nyilatkozaton:

18857467-1-17.
Köszönjük!
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