Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2018. december

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves Családját
a faddi Boróka Énekkar és Vendégei

ADVENTI MŰSORÁRA
Szemerey Eszter vezetésével,
melyet

2018. december 16-án (vasárnap)
16 órakor tartunk
a faddi művelődési házban.
A belépés díjtalan!
Felajánlásokat köszönettel elfogadnak!

Áldott, békés szent karácsonyt és
eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk
településünk minden lakójának!
Fadd Nagyközség Önkormányzata
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C I V I L S Z E RV E Z ET E K É L ET É B ŐL

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület 2018. évi tűzoltói tevékenysége
A tavalyi évhez hasonlóan az idei év is bővelkedett tűzesetekkel
és műszaki mentésekkel. Lapzártáig 16 esetben történt riasztás a
község közigazgatási területén bekövetkezett káreseményekhez.
Az esetek közt voltak autóbalesetek, vihar miatti fakidőlések,
tűzjelző berendezés téves jelzése, kezdődő erdőtűz, mely a gyors
beavatkozás nélkül könnyen eszkalálódhatott volna, valamint
műanyag és egyéb háztartási hulladékok égetése.
Az ilyen hulladékok égetése azon kívül, hogy hatóságilag tilos, a

környezetet is nagymértékben szennyezi, továbbá elvonja az értékes tűzoltói erőket egy valóban komoly segítségre szorulótól.
Az ilyenfajta nem kívánt lomok ingyen leadhatók a lakossági hulladékudvarokban, az úgynevezett ÖKO udvarokban. A hozzánk
legközelebbi lerakó Tolnán, a Bajcsy Zsilinszky utca 72/2 szám
alatt található. A hulladék szállítása előtt érdemes telefonon vagy
személyesen megkeresni a gyűjtőhelyet, hogy mekkora mennyiség adható le ingyenesen, ugyanis ez hulladék fajtánként eltérő.
Önkéntes tűzoltó egyesületünk beavatkozó tagjai Fadd közigazgatási területén keletkezett káresetek 100 százalékán részt vettek,
beavatkoztak. Sok esetben percekkel előbb értek egy-egy kárhelyszínre, mint a hivatásos és – vagy a tolnai önkormányzati tűzoltók.
A néhány perc előny rengeteget számít mind a tűzesetek, mind a
balesetek felszámolásánál. Felmerülhet a kérdés sokakban, hogy
mi szüksége a községnek az önkéntesekre, ha csak néhány perccel érnek ki előbb a helyszínekre, mint a főfoglalkozású tűzoltók.
A júniusi vihar megmutatta, miért jó, hogy egyesületünk tesz a
község élet- és vagyonbiztonságáért. A hivatásos, valamint a tolnai kollégákat a vihar miatt hirtelen keletkező nagymennyiségű
káreset oly mértékben lefoglalta, hogy több esetben is csak ránk
számíthattak a bajba jutottak a károk felszámolásánál. Továbbfűzve a gondolatmenetet pedig bármikor előfordulhat olyan eset
is, mikor lakóháztűzhöz vagy egyéb életveszélyes helyzethez van
szükség tűzoltókra, de a megnövekedett káresetszám miatt csak
30 – 40 percen belül, vagy még később várható a távolról érkező
tűzoltói segítség. Egyesületünk beavatkozói átlagosan 8 – 10 percen belül megkezdik a vonulást a bajba jutottak megsegítésére, és
teszik mindezt ingyen, a saját szabadidejük terhére.
A káreseteken túl az idén is nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlásra, versenyekre, valamint a színvonalas bemutatókra, habpartikra. Októberben az erdélyi Gyergyóalfaluban megrendezett

V. Székely Lánglovag Találkozó keretein belül megszervezett
tűzoltóversenyen 4 tagunk képviselte egyesületünket. Ugyancsak
októberben tűzoltási bemutatót tartottunk a tolnai sportpályán a
tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola több mint 200 tanulójának,
valamint nevelőiknek. A vállalkozó kedvű gyerekek kipróbálhatták a porral oltóval történő oltást, valamint bemutatásra került a
tűzhelyen felejtett zsiradék tüzének oltása.
A bemutatóról készült képek, videók megtalálhatóak Facebook
oldalunkon „Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület” név alatt. Az
oldalon folyamatosan tudósítunk a káreseményekről, továbbá
egyesületünk tevékenységeiről.
Mottónk továbbra is: „A mi szabadidőnk az Önök biztonságáért”
Kovács Zoltán Parancsnok

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület életében kiemelkedő és mozgalmas év volt a 2018-as. A szokásos feladatok
mellett (káresetek felszámolása, civil szervezetek rendezvényein való közreműködés, stb) az idei évben ünnepeltük a
125 éves fennállásunkat, melynek megszervezése és lebonyolítása nagy feladat volt, jobban összekovácsolta tagjainkat. Májusban a Tolna megyei hivatásos, önkormányzati és
önkéntes tűzoltók figyelme a faddi tűzoltókra koncentrálódott. Ezzel a rendezvénnyel az idelátogatók FADD települést
is megismerhették. Sokan voltak olyanok, akik eddig nem
jártak itt, vagy aki már volt, az régi emlékeket elevenített fel
a nap folyamán.
Elismerően szóltak FADD községünkről, melyet egy kis
rendezett, fejlődő „falu”-nak írtak le, kedves barátságos
emberekkel. Ezekben a napokban Tolna megye ránk figyelt,
nem csak mint faddi önkéntes tűzoltókra, hanem mint
FADD településre. Bízunk benne, hogy Fadd hírnevét pozitívan tudtuk öregbíteni. A rendezvénnyel kapcsolatosan sok
gratulációt kaptunk, melyet köszönünk.
Jubileumi évünk zárásaként minden támogatónak köszönjük a segítségét, kiemelten FADD Nagyközség Önkormányzatának!
Karácsony közeledtével békés, boldog karácsonyt kívánunk és sikerekben gazdag új évet minden kedves faddi
Baros Gábor elnök
embernek!
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A K I R E B Ü S Z K É K VA G Y U N K
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott községi
ünnepségen elismerésben részesültek:
Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói közül:
• Dömény Dominika Johanna 4.a
• Kirtyán Gábor 4.b
• Pápai Barbara 5.a
• Szendi Ramóna 5.a
• Baros Inez 6.a
A Faddi Kismanók Óvoda alkalmazottai közül: Kárász Andrea
Tegyünk a Szívünkért Egyesület tagjai közül: Laczkóné Volent Anna
A Faddi Nyugdíjasok Egyesülete javaslatára Balogh Zoltán
Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület kórusvezetője, Szemerey
Eszter
Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület jelölésére Fehér Roland
A Faddi SE Karate Szakosztálya javaslatára Lukács Bence
A Faddi SE Labdarúgó Szakosztálya javaslata alapján Vida Tamás és
Szabó Anett
A Faddi SE Lovassport Szakosztálya jelölésére Kákonyi Norbert
A Faddi SE Sárkányhajó Szakosztálya jelölésére Fenyvesi István, Fenyvesi Máté, Fenyvesi Zsolt és Mátéka Zoltán
A Fadd Polgárőr Egyesület javaslatára Gilián Krisztián
A Faddi Sporthorgász Egyesület jelölésére Hajdú József.
40 évet töltött a pedagógus pályán és a faddi általános iskolából vonult nyugdíjba:
• Gasznerné Joó Eszter
• Dursztné Palásti Gabriella
A Tolna Megyei Közgyűlés által Babits Mihály díjban részesült Gáti
Mariannt köszöntötte községünk polgármestere.

Köszönet
Az Október 23-i községi ünnepségen megkaptam a
„Fadd Nagyközségért” kitüntető díjat. Megtisztelve
éreztem, érzem magam. Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik javasolták, támogatták és odaítélték a kitüntetést számomra.
És köszönet illeti azokat a „csapattagokat, társakat,
közösségeket, akikkel a sok-sok különböző esemény,
rendezvény, program során együtt dolgoztam, tevékenykedtem.
Böjte Csaba szavait szeretném idézni:
„A magányos bérctetőn álló fát a vihar sokkal könnyebben kicsavarja, de ha az erdőben egymás mellett vannak, egymást védik, óvják, közösen a legnagyobb orkánnal is sokkal könnyebben fel tudják venni a harcot.”
Mint végzett tanító, 1968-ban, pontosan 50 évvel ezelőtt léptem át a faddi iskola küszöbét, ahol nyugdíjazásomig dolgoztam. A hivatásom gyakorlása és a közéleti, közösségi, egyesületi, másokért szívesen végzett
munka jól megfértek egymás mellett. Ezen kerek évfordulón kapott kitüntetésre mindig hálával és köszönettel gondolok és emlékezek vissza családommal együtt.
Benczéné Vali

Fadd Nagyközség Képviselő-testülete 2018-ban „Fadd Nagyközségért” kitüntető díjat adományozza Bencze Józsefné Belucz Valériának.
Bencze Józsefné 1946. május 25-én született. Pályakezdőként 1968ban kezdett lakóhelye iskolájában dolgozni, a faddi általános iskola tanító nénije volt nyugdíjba vonulásáig. A gyermekek nevelését, oktatását
hivatásának tekintette, munkáját példaértékűen látta el pályája során.
1998-tól a választópolgárok bizalmából önkormányzati képviselő volt.
Nyugdíjba vonulása óta igen aktívan vett és vesz részt a település közösségi életében. Erejét, idejét nem sajnálva tevékeny mind a mai napig a
különböző közösségi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában.
Lelkesen szervezte éveken keresztül a testvértelepülésről érkező vendégek ellátását.
A református egyháznál az egyházi rendezvények stabil, precíz, megbízható segítője.
A katolikus templomi búcsú lebonyolításában több mint egy évtizede
minden évben operatív, aktív szervező.
A Katolikus Karitasz Faddi Csoportjának helyettes vezetője.
A Faddi Polgári Körnek lelkes támogatója, segítője volt.
A Boróka Ének- és Néptánc Egyesület alapító tagja.
Településünk szinte valamennyi civil rendezvényén stabilan számítani
lehet rá.
A tősgyökeres faddi tanítónőnk 1968 óta faddi közösségünk építő részese.

Gratulálunk!
Mocsán Zoltán egyéni vállalkozó Faddon már több, mint tíz
éve termel (jelenleg 15 hektáron) fűszerpaprikát, melyet saját
szárítóüzemében dolgoz fel.
A piros fűszerpaprika a magyar konyha leggyakrabban használt fűszere. A Mocsán
Paprika faddi prémium
minőségű fűszerpaprika.
Éttermek, hentesek, családi
konyhák használják.
Ez év októberében a Faddi
Paprika igen rangos elismerést szerzett. A Magyar
Gasztronómiai Egyesület
Aranyszalag Minőség tanúsítványt adományozott a
Faddi Mocsán Paprika terméknek legmagasabb szintű minősége elismeréséül.
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ÓVODA

Őszi történések a ” Kismanóknál”

Színes, tartalmas heteket tudhatunk magunk mögött!
Október 1-jén az Erkel Színház adott otthont a „Boldog Óvoda”
díj átadó rendezvénynek, ahol a sikeres pályázat elnyerése után mi
is megkaptuk ezt az elismerést.
Több alakalommal látogatott el intézményünkbe Október hónapban a szekszárdi „Csiga-Biga” alapítvány. Kutyaterápiás bemutatót tartott minden csoportnak, még a bátortalanabb gyerekek is
megsimogatták „Ropi” kutyát.
A szülők számára a tanév során többször nyílik lehetőség betekinteni az óvoda életébe. Így volt ez okt. 11-én is, amikor „Egészség-napot” tartottunk. Finomabbnál finomabb zöldség- és gyümölcssaláták készültek, többféle vajkrémet, mártogatóst kóstolhattak a
gyerekek. Az előkészületekbe, majd a közös sorversenyekbe, ügyességi játékokba a szülők tevékenyen részt vettek, hangosan bíztatták
egymást a gyerekekkel együtt egy-egy játék alkalmával.
A sikeres pályázatok sorát az „Okos óvoda” cím elnyerésével gyarapítottuk, mely során három évre ingyenes tárhelyet nyertünk az
interneten.
Intézményen belül is lehetőség volt szakmai továbbképzésre.
Pukliné, Helga óvónéni vezetésével új technikákat ismertünk meg,
fejlesztő játékok készítéséhez kaptunk új ötleteket.
Minden évben izgatottan várjuk az elsős tanító nénik meghívását.
Örömmel üdvözöltük most is rég nem látott volt ovisainkat, és elcsodálkoztunk, mennyi mindent tanultak, mi mindent tudnak már.
Október 17-én a Pumukli csoportosok a Szekszárdi Múzeumban
töltöttek el egy délelőttöt. Már tavaly is többször ellátogattak az ismeretterjesztő foglalkozásokra, így volt ez már második alkalommal ebben a tanévben.
A csoportokban folyó nevelő-oktató munkát az óvodavezető is figyelemmel kíséri Novemberben és a következő év januárjában látogat be a csoportokban, és értékeli az óvodapedagógusok, valamint
az őket segítő dajkák, pedagógiai asszisztensek munkáját.
November 7-én meghívást kaptunk a Művelődési Házba, ahol „Világjáró Viktor” mesélt nekünk egy eltévedt kismókusról egy bábelőadás keretében.
Ezt a hetet a Márton napi vigadalom zárta, melyet szintén a
Művelődési Házban tartottunk. Egész héten szebbnél-szebb libás
képek készültek az óvoda aulájában rendezett kiállításra.
A Nyuszi csoport Reni és Zsuzsi óvó néni vezetésével, egy
mesejelenettel örvendeztettek meg minket, melyet nagy tapssal
köszöntünk meg. Ezután kezdődött a közös ének-tánc, valamint
az ügyességi sorversenyek. És hogy senki ne éhezzen jövőre, finom
libazsíros kenyeret ettünk hagymával, valamint teát ittunk. Ekkor
került kihirdetésre a libaszépségverseny győztese, melyet Kiss Emma
Maci csoportos óvodás nyert. Jutalma
egy szép Márton napi lámpás volt, melyet
Reni óvó néni adott át.
Az egészség megőrzése az oviban is fontos, ezért „mézes-reggelit” tartottunk.
Ehhez adott segítséget november 16-án
Majsai István méhész, akinek előadása
után finom mézet kóstolhatott mindenki.

Az intézmény jogszerű működését a Kormányhivatal egy hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta. A hatályos okiratokat minden
szempontból rendben találták.
Lassan vége a verőfényes őszi napoknak, Télapó is készíti már a
szánját a nagy utazásra.
A Művelődési Házban várnak majd minket december 5-én egy
színházi előadásra, a Mono Manó Zenekar interaktív koncertjére, melynek címe: A Manók és a Mikulás. Másnap azonban
személyesen is ellátogat hozzánk a Télapó.
Ezzel együtt kezdetét veszi az adventi készülődés, melynek keretében december 10-től ADVENTI VÁSÁRT tartunk az óvodában.
Ezúton is szeretettel hívunk minden kedves olvasót, érdeklődőt,
látogasson el hozzánk, és válogasson kedvére a szebbnél-szebb karácsonyi díszekből!!
A gyermekek a legjobban a karácsonyt várják.
Óvodánkban december 19-én tartjuk az ovis karácsonyt, ekkor
közösen ünneplünk, de a csoportok külön-külön is tartanak bensőséges ünnepséget, ajándékozást.
Hagyományainkhoz híven ebben az évben is ellátogatunk az Öregek Napközijébe, ahol a Pillangó csoport köszönti majd az időseket a szeretet ünnepe alkalmából, december 18-án.
Nyugdíjas kollégáinkkal december 21-én találkozunk. Minden
évben várjuk őket egy meghitt együttlétre, közös gyertyagyújtásra.
Kedves Olvasók! Bizony, gyorsan elszálltak az első félév hetei, hónapjai az óvodában is. Ahogy olvashatták, bőven volt mit tenni, és a
jövőben sem fogunk unatkozni.
Az ünnepi készülődés, valamint az ünnepek meghitt napjai azonban nagyon
fontosak óvodán belül és az otthon falai
között is.
Ezúton kívánok kollégáim nevében is
MINDEN KEDVES OLVASÓNAK,
és „KISMANÓNAK” békés, boldog,
örömteli ünnepnapokat, és egészségben bővelkedő új esztendőt!
Kárász Andrea óvodapedagógus
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Az „Iskola rendőre” program
A tanévkezdet több szempontból fokozott veszélyeket rejthet
a gyermekek számára, ezért a rendőrség ilyenkor kiemelt figyelmet fordít az iskolák környékére.
Az Országos Rendőr-főkapitányság 2008-ban indította
útjára „Az iskola rendőre” elnevezésű programot, amelynek
alapvető célja a kisiskolások balesetmentes közlekedésének
elősegítése, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető
egyéb tényezők megszüntetése.
Iskolánkban is működik az Iskola rendőre program. A tanév során iskolarendőrünk Losonczy Imre főtörzszászlós, aki
a program elindulása óta aktív tagja a kezdeményezésnek,
rendszeres kapcsolatot tart az intézmény vezetőségével, a pe-

dagógusokkal, a diákokkal. Meghívás esetén jelen van a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra,
szülői értekezlet, egyéb iskolai programok).
Az ORFK-OBB a program végrehajtását plakáttal, első
osztályos tanulók részére készített foglalkoztató füzettel, valamint hátizsákokkal támogatta. Ezeket az eszközöket az iskolarendőrök juttatták el a gyerekeknek a programban résztvevő oktatási intézményekbe.
Szeptemberben a mi első osztályos tanulóink is boldogan
vették át az ajándékokat az iskolarendőrünktől.
Nagyné Fodor Irén mk.vez.

Sportnap az iskolában
A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola csatlakozott az ESSD-programjához. Az előző évekhez hasonlóan idei tanévben is állomásokon oldottuk meg a 120 perces mozgásformák lebonyolítását.
Első kötelezően vállalt feladatunkat, a 2018 méter futást, hasonlóan az első alkalomhoz, parkos területen (250 méter / kör) bonyolítottuk le.
Délelőtt 11.25-kor kezdődő programunkon egyszerű gimnasztikai bemelegítés után 20 másodpercenként indultak az évfolyamok futni – így sikerült elkerülni az esetleges ütközésből adódó
sérüléseket.
251 tanulónk teljesítette a távot, mely végén streachinggel nyújtás, valamint a futás utáni folyadékpótlásra történő felhívással
zártuk a kötelezően előírt feladatvállalás első szakaszát.
Ennek időtartama összesen 35 perc volt.
120 perces mozgássorozatunk megvalósítása az alábbiak szerint történt: iskolánk sportcsarnokában akadálypályán, cirkuid
formában 4,5 perces időtartamban, osztályonként állomásokon
haladtak végig a résztvevők.

Akadálypályán igyekeztünk a lehetőségünkre álló sporteszközöket minél színesebb formában felvonultatni. Az idei évben az
iskola testnevelés óráin leggyakrabban előforduló mozgásanyag
került előtérbe, az ezekhez kapcsolódó mozgásanyagból merítettük feladatainkat: sportjátékok, karate, talajtorna, atlétika,
néptánc, ügyességi feladatok, gördeszka a gyógytestnevelésben,
célbadobás.
Minden állomáson összetett feladatok végrehajtására ösztönöztük a résztvevőket, így változatos, sokrétű képességfejlesztést
tudtunk biztosítani.
Az akadályokon minimum 5-6 feladat elvégzésére volt lehetőség,
melyeken az általános kondicionális képességek igénybevételén
túl az ügyesség fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektettünk.
A feladatok részletes tartalmát feltöltött tartalomként megtalálják weblapunkon.
A program feladatai is nagy sikert aratottak mind a gyermekek,
mind pedig a kollégák körében, így bizakodva várjuk a jövő évi
felhívást!
Bogdán György, Bali Ervin testnevelők
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Márton nap a múzeumban

„Aki Márton napon libát nem eszik,
az egész évben éhezik.”
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy november 2. hetében megemlékezünk Márton püspökről.
Szent Márton napját november 11-én ünneplik Európa szerte. Nagyon sok népszokás kötődik ehhez a naphoz, mely az
éves gazdasági munkák lezárásának ideje, és egyben a téli
pihenés időszaka is a természet számára. A hagyomány szerint ezen a napon kóstolták meg először az újbort és vágták le
először a tömött libákat.
Ebből az alkalomból a 3.a osztály Szekszárdra kirándult a
Wosinszky Mór Megyei Múzeumba. Egy tematikus foglalkozáson vettek részt a gyerekek, mely során nem csak Szent
Márton életével ismerkedtek meg, vagy a naphoz kapcsolódó
népszokásokat, hiedelmeket elevenítették fel, hanem kézműves foglalkozás keretében lámpást is készítettek.
Felejthetetlen, vidám délutánt töltöttünk a múzeumban, ahová, nagy örömünkre, szeretnének visszamenni még többször
a gyerekek.
Projektünket pénteken a lampionos felvonulás zárta, melyen
gyermekeink a múzeumban készített lámpásokkal sétáltak.
Puskásné Dobos Nóra pedagógus

Márton nap az iskolában

November 11. Szent Márton napja. Mint minden ünnepnek, úgy
ennek is megvannak a saját hagyományai, népszokásai, jellegzetességei. Ehhez a naphoz különösen sok babonát, szokást köt
a néphagyomány. Mindemellett Márton nap a 40 napos adventi
böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás,
vigasság megengedett.
Iskolánk alsó tagozatos diákjai is megünnepelték Márton napját. Rendezvényünk célja volt, hogy játék és tánc során felelevenítsük az ünnephez kapcsolódó hagyományokat, szokásokat.
November 9-én délután 14 órától kezdődtek a programok.
A tanulók forgószínpad szerűen haladtak a helyszíneken.
Két tanteremben a Márton napjához kapcsolódó legenda meghallgatása után a gyerekek kiszámolót, dalokat, népi játékokat
tanultak, és vidáman táncoltak. A másik helyszínnek a sportcsarnok adott otthont. Itt a népszokáshoz kapcsolódó, minden
tanulót megmozgató ügyességi játékok várták a csapatokat. Volt
a feladatok között pl. libatollfújás, amelynek az volt a lényege,
hogy a libatollat át kellett fújni egy karikán. A „libatömés” során a

gyerekeknek ásványvizes üveget kellett időre megtölteni kukoricával. Mindezek mellett gyakorolták a mocsárjárást libatalpon,
és egy libát ábrázoló nehéz puzzle is a feladatok között szerepelt.
A játékos programok 16 óráig tartottak.
A hagyományok szerint Márton napján libás ételt kell fogyasztani, nehogy éhezzünk a következő évben. Természetesen mi is
szem előtt tartottuk ezt a szokást. A szorgalmas szülők libazsíros,
libamájas kenyeret készítettek, amit forró citromos teával tálaltak tanulóinknak az osztálytermekben. Jóízűen fogyasztottuk el
a finomabbnál finomabb falatokat.
Sötétedéskor a lámpások meggyújtása után a gyerekek szüleik és a pedagógusok kíséretével a Bartal-kertben tettek sétát,
miközben fülükben csengtek a népszokáshoz kapcsolódó dallamok.
Nagyon jó hangulatban telt a délután, a gyerekek és a felnőttek egyaránt jól érezték magukat. Köszönjük a szülőknek, hogy
részvételükkel, közreműködésükkel hozzájárultak a rendezvény
sikeres lebonyolításához.
Bali Ervinné tanító
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Hej, Rákóczi! Hej, Bercsényi!
Dicső magyarok vitézi!
A kuruc szabadságharcok kora elevenedett meg a gyerekek
számára azon a rendhagyó tanórán amelyet Nagy Csaba magyarországi tárogatóművész, Hej Rákóczi, Bercsényi… címmel tartott a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskolában.
Nagy Csaba révén a tanulók olyan dallamokat hallhattak,
amelyek a szabadságharcosok táboraiban, illetve a fejedelmi
udvarban is hallhatók voltak akkoriban. Az előadáson a gyerekek láthattak egy 300 esztendős pisztolyt is.

„Tök felső”

Október 26-án ellepték az iskolát és az utcákat a boszorkányok, szellemek, csontvázak és zombik az iskola felsős munkaközössége által szervezett „Tök felső” napon.

A folyosón a tanulók munkáiból készült terménybáb kiállítás fogadta a vendégeket. A délutáni programokon az
osztályoknak hét helyszínen kellett – többnyire hátborzongató – feladatokat megoldaniuk. A lámpás felvonulás
után a gyerekeket a Művelődési házban a szülők és a tanárok által készített finomságokkal teli büfé várta. Ezután
következett a halloween party, ahol a diákok és a tanárok
együtt buliztak az osztályok által kifaragott töklámpások
hangulatos fényében.
Rábóczki Dóra tanár

„Boldog idő, szép gyermekkor,
jöjj vissza egy szóra”
50 éves évfolyamtalálkozót tartottunk a Faddi Általános Iskola
1968-ban végzett három osztály volt diákjainak.
A találkozót az Emeletes Iskolában, a volt osztálytermünkben
tartottuk volna, de ez a most folyamatban lévő felújítás miatt
nem jött össze. Rövid „nosztalgiázás” után a vén diákok elindultak az „Új Iskola” felé, ahol iskolás éveink első lépéseit megtettük. Sokan rácsodálkoztak a megújult épületre, amely már nyomokban sem hasonlított a régire. A három osztály itt egy-egy
teremben tartotta meg az osztályfőnöki óráját. Örömteli, hogy
a két osztályban az osztályfőnökök (Molnár György és Mosonyi
Gyula) vezetésével folyt az óra. A harmadik osztály csak emlékezni tudott osztályfőnökükre (Pánczél Istvánné, Jutka nénire).
Az elhunyt osztálytársak emlékére mécsest gyújtottunk.
A deres hajú „nebulók” nevetve idézték fel az iskolás évek
szép emlékeit: az osztálykirándulást, a mezőgazdasági munkákat, a tanórák légkörét, az izgulós feleléseket.
Az idő tényleg megszépíti az emlékeket, mindenki a vele
történt szép emlékekről mesélt. Hamar elrepült az idő és kisdiákokhoz hasonlóan átvonultunk az iskola ebédlőjébe, ahol finom
ebéddel vártak a konyhás nénik.
Ebéd közben felelevenítettük, hogy a mi időnkben hol volt a
konyha, mit főztek az akkori konyhás nénik.
Jó hangulatú találkozó után, mindenki azzal búcsúzott, mikor
tartjuk a következőt?
Schmidné Keserű Erzsébet
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Áldás, békesség!
„nem az számít leginkább, hogy mink van az életben, hanem, hogy kicsodánk”
Misa, egy meleg szívű kisfiú
Az orosz Oktatásügyi Minisztérium 1994-ben két hívő misz- A fiúcska széttárta a karjait, elgondolkozva nézte a pici jászionáriust bízott meg azzal, hogy kidolgozzanak egy olyan szolt. Aztán nagy komolyan belefogott a karácsonyi történet
tananyagot, amellyel az iskolákban etika órákon megtaníthat- elmesélésébe. Életében először hallotta ezt a történetet, úgyják a tanulóknak a bibliai alapelveket. Arra is fölkérték őket, hogy meglepett, milyen pontosan emlékszik rá. Mikor ahhoz
hogy a börtönökben, a tűzoltóságon, a rendőrségen, valamint a részhez ért, hogy Mária a kis Jézust a jászolba fektette, inegy nagy árvaházban is tanítsanak. Később ők mondták el ár- nen egészen sajátos módon folytatta: „Amikor Mária a babát
vaházi élményüket:
a jászolba tette, Jézus rám nézett, és megkérdezte, hogy hol
„Közeledett a karácsonyeste. Árváink életükben először hal- lakom. Elmondtam neki, hogy nekem se mamám, se papám,
lották a karácsonyi történetet! Elmeséltük nekik, hogy József se otthonom nincs. Akkor Jézus azt mondta, hogy lakhatnék
és Mária elment Betlehembe, de már nem volt hely számukra nála. Azt feleltem, hogy ez nem megy, mert én nem tudok
a fogadókban. Aztán hogyan született meg Jézus egy istálló- neki ajándékot adni, mint mások. De annyira szerettem volna
ban, és hogy fektették szülei egy jászolba. Amíg beszéltünk, Jézusnál lakni! Gondolkodtam, nincs-e valamim, amit odaa gyerekek és a nevelők lélegzetvisszafojtva hallgattak ben- ajándékozhatnék neki. Eszembe jutott, hogy melegíthetném
nünket. Némelyikük a szék legszélére csúszott, nehogy egy őt. Úgyhogy megkérdeztem Jézust: Ha melegen tartalak, az
szót is elmulasszon abból, amit mondunk. Amikor véget ért a olyan lenne, mint egy ajándék? Jézus erre azt felelte: Ha meletörténet, minden gyereknek adtunk három kis darab karton- gen tartanál, az volna a legszebb ajándék, amit valaha is kappapírt, amiből egyszerű jászolt készíthettek. Kaptak egy kis tam. Akkor befeküdtem mellé a jászolba, és Jézus rám nézett,
sárga szalvétadarabot is, amit azután az útmutatásunk szerint és azt mondta, hogy most már vele maradhatok - mindig.”
vékony csíkokra téptek, és szalmaként a jászolba tették. Vilá- Mire Misa befejezte a történetét, elöntötték szemét a könygosbarna filcből babformákat vágtunk ki, egy régi hálóingből nyek, és megállíthatatlanul patakzottak végig az arcán. Arcát
pedig négyszögű flanell darabokat, hogy a babáknak takarója kezébe temette, és fejét az asztallapra hajtotta. Két kis válla
is legyen. A gyerekek serényen dolgoztak, hogy összeállítsák csak úgy rázkódott a keserves zokogástól.
apró jászlaikat, én pedig körbejártam közöttük, hogy segít- Ez az árva kisfiú talált valakit, aki sohasem hagyná el vagy
sek, ha valamelyiküknek szüksége lenne rá. Minden rendben bántaná őt. Valakit, aki mindig vele lesz. Megtanultam: nem
ment. Aztán ahhoz az asztalhoz értem, amelyiknél a hat év az számít leginkább, hogy mink van az életben, hanem hogy
körüli kis Misa ült. Éppen elkészült a munkájával. Amikor kicsodánk.” (Betty Southard – Lydia 2001/2)
szemügyre vettem a jászlát, elképedtem, mert nem egy, hanem két baba feküdt benne. Gyorsan hívtam a tolmácsot, Ezzel a történettel kívánok minden kedves olvasónak áldott
hogy megkérdezzem a kisfiútól, miért így készítette a jászolt? karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet.
Valamint ezúton hívjuk Önöket ünnepi alkalmainkra:
szentesti istentisztelet
december 24.
15.00 a hittanos gyerekek szolgálatával a templomban
karácsony első napján
december 25.
10.00 úrvacsorás istentisztelet a templomban
karácsony második napján
december 26.
10.00 úrvacsorás istentisztelet a templomban
óévi istentisztelet
december 31.
10.00 a gyülekezeti teremben
újévi istentisztelet
január 1.
10.00 a gyülekezeti teremben
Csomós Balázs református lelkipásztor

A Katolikus Karitasz tájékoztatója
Szeretettel köszöntök minden faddi testvérünket. Örömmel tudatom, hogy a közelmúlt pályázatai is sikeresek voltak. Két család számára tudtunk 50.000 Ft összegben tüzelőt vásárolni.
Egy minisztérium az általa kiírt pályázat sikeres benyújtását követően egy család jelentős összegű közüzemi díj tartozását átvállalta.
Ezzel ezek a családok egy szükséghelyzetből lélegzethez jutottak,
és méltó módon készülhetnek az Adventi időszakra.
Szervezetünk felkészült és várja a karácsony előtti adakozás időszakát. Mi kizárólag azzal az anyagi bázissal rendelkezünk amit az Önök
adományaiból gyűjtünk.
Itt kérem, hogy a korábbi nagylelkűséggel adakozzanak a rászorulók javára.

Munkatársaimmal alapos mérlegeléssel választjuk ki a szükségben
élők körét. A begyűjtött adományok mennyiségétől függően 30-40
család karácsonyát igyekszünk megszépíteni.
Mi magunk a „Legyél jó, tegyél jót” mottó jegyében tevékenykedünk és imádkozunk érte, hogy mindannyian megélhessék a jó cselekedet utáni lelkiállapotot.
Köszönünk minden eddigi adományt és boldog békés Karácsonyi
ünnepeket kívánunk.
Önkéntes munkatársaim nevében is Beszterczán Ágota, a csoport
vezetője

9

Faddi Hírek
VA L L Á S
„…Tövis adatott a testembe…”
„Elég neked az én kegyelmem…”
„Dicsekszem az én erőtelenségemmel…”
(Pál II. Korinthus 12. részéből válogatott idézetek)
„Ne féljetek…” (Lukács 2:10/a)

Erőtelenségeinktől Isten erejéig

Nagyon bizakodom abban, hogy mire megjelenik ez a cikk, már
régen elfelejtem a válltörésem adta „kihívásaimat”. Úgy látszik, idősödő korban már nehezebben forrnak össze a gyengülő csontok.
Sokáig kiáltanak - ébresztőóra helyett - az éjszaka kiszámíthatatlan
időszakában.
Ma (kora hajnalban) szintén ez történt velem. Úgy tűnt, hogy még
várattat magára a nyugodt, fájdalommentes pihenés. Apró-cseprő,
lázadó gondolataimat gyorsan meggyőztem azzal az ötletemmel,
hogy a csenddel és idővel bővelkedő pihenésemet, kihasználhatom
írással is.
Mindig tartok ágyam mellett tollat és papírt. Félálomban, kábultan
nyúltam utána, miközben Isten angyala egyre csak Pál apostol szavait súgta a fülembe:
„… elég neked az én kegyelmem…”
„… dicsekszem az én erőtelenségemmel…”
„… tövis adatott a testembe…”
Bármennyire is tudom, hogy a karácsonyi történet mennyi jóval
zengi be a mélységeket és a magasságokat Lukács evangéliuma 2.
részében – és akármennyi hallom is lelkemben a (mottónak szánt)
Pál apostol bizonyságtételét a II. korinthusi levélben írtak alapján
– lelkem zegzugában (mélyen üllő csendjében) érzem, hogy mindkettő egyet énekel:
„Dicsőség, Mennyben az Istennek,
Dicsőség, Mennyben az istennek,
Kit az igaz szeretet
A Jézushoz elvezet,
Dicsőség, dicsőség
Istennek!”
Elgondolkoztató, hogy Pál apostol mennyire őszintén ki tudja mondani (mindenki előtt) a maga erőtelenségét és gyengeségét. Mer „elesett” lenni! Nem gondol arra, hogy vajon milyen reakciói lesznek
az erőseknek titulált, keménykötésű, „ütőképes” embereknek róla.
Pál nyílt, egyenes lelkű, de beteg ember. Ahogyan ő fogalmazza:
„… tövis adatott az én testembe…” – Tövis, ami fáj, ami szúr, ami
megnehezíti az apostol életét. A mindennapjait. Az Istennek szentelt szolgálatát.
Bizony gyötrelmes is tud lenni ez a teher. Nehéz akadály! Pál imádkozott érte háromszor, hogy múljék el tőle ez a fájdalmas kínlódás.
Csendben, elesett állapotában könyörgött a gyógyulásért!
Bevallom, gondolataim csaponganak, miközben fut a tollam a papíron.
Látom magam előtt az első karácsony történetének szereplőit, az
emberi mivoltot „tövises” állapotában. Látom Máriát, a szülés miatti gyengeségében. A vőlegény Józsefet, belső harcának elesettségében. Látom a Megváltó bölcsőjét ott az istállóban. (Ó, mennyi
„tövis”!) – Még az éjszaka sötétsége is erőtelennek tűnik a Nap ragyogásával szemben.)

S folytathatnám tovább, hogy mennyire gyenge az ember és milyen
gyenge a világ!!!
Csodálatos, hogy (ez a sok-sok ilyen-olyan színű) emberi erőtelenség ERŐ-vé vállhatott. Megoldódott, letisztult és átalakult minden!
Megjelent az angyal, s ezt mondta:
„Ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész
nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek.”
S máris ott vagyunk Pál bizonyságtételénél. Úgy tűnik, hogy nem
úgy hallgatta meg az Isten a gyógyulásért mondott imádságot,
ahogy azt az apostol szerette volna. Az orvos mindig jobban tudja,
hogy mire van szüksége a betegnek, mint a páciens. Az Áldott Orvos is tudta, hogy mi válik javára Pál apostolnak:
• az alázat megtanulása
• a kegyelem elfogadása
• Krisztus erejének megtapasztalása!
S innentől kezdve a (13.) tanítvány nem panaszkodik. Nem harcol
az Istennel a gyógyulásért. Nem kérdezi a miérteket – hanem ELFOGADJA (Isten döntéseként) ezt a helyzetet. Az elfogadás művészete több, mint a beletörődés. Ez erős és nem egy gyenge állapot!
Ajándék!
Pál apostol tövise ma is beszél, erősít, gazdagít. Hasonló igazsággal,
mint amit Robert Lawson idézetben olvashatunk:
„Nincs az a szike, csontfűrész és más daraboló eszköz, mely a lélek
sötét völgyébe engedne bepillantást. Oda csak egy másik lélek szerető figyelme tud behatolni.”
A „Ne féljetek! Hirdetek nektek nagy örömet!” karácsonyi, angyali
bíztatás manifesztálódott abban is, hogy Pál nem csupán elfogadni tudta betegségét (tövisét), hanem meg tudott tanulni egy másik
nyelvet is. A „szent dicsekedés” különös ízű dialektusát. Így mondta: „… nagy örömmel dicsekszem az én erőtlenségemmel, hogy a
Krisztus ereje lakozzék én bennem.”
Bárcsak ki tudnánk mondani mi is Pál apostollal együtt, hogy:
„amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős” (II Korithus 12:10/b).
Mert rólunk van szó! (A mi töviseinkről. A mi betegségeinkről.
A mi egyedüllétünkről. A mi próbatételeinkről… stb)
Isten kezében, gyengeségeink is erővé formálódhatnak. Ünnepeljünk együtt ezzel a belső békével.
Áldott karácsonyt kívánok Mindenkinek!
Deméné Miksa Zsuzsa
„Aki nem él békében Istennel, magával, az mással sincsen békében…”
(Bosco Szt. János)

Adventi miserend a Faddi Római Katolikus Templomban
december 2. Advent első vasárnapja:
szentmise de. 10 órakor
december 9. Advent második vasárnapja: szentmise de. 10 órakor
december 16. Advent harmadik vasárnapja: szentmise de. 10 órakor
december 23. Advent negyedik vasárnapja: szentmise de. 10 órakor
december 3–24. napjáig a hajnali szentmise minden reggel 7 órakor
(Rorate – Jézus eljövetele iránti vágy kifejezésére )
december 24. Szenteste
éjfélkor szentmise
december 31. Hálaadó szentmise
du. 17 órakor
Jézus Mindannyiunkat szeretettel vár, engesztelődjünk ki,
béküljünk meg egymással!
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító
elővásárlási jog megállapításáról
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Fadd Nagyközség közigazgatási területén lévő, jelen rendelet 1. mellékletében felsorolt ingatlanokra, azok tulajdonosaira és az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett egyéb jogok jogosultjaira terjed ki.
2. § Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
a nagyközség szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 12/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletében
meghatározott településrendezési célok megvalósítására a
jelen rendelet 1. mellékletében felsorolt ingatlanokra nézve
elővásárlási jogot alapít.
3. § A 2. § szerinti elővásárlási jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
A bejegyzésről a Polgármester gondoskodik.
Záró rendelkezések
4. § E rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.
Fülöp János polgármester
Dr. Percsi Elvira jegyző
Záradék:
A rendelet 2018. szeptember hó 25. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
11/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 19/2015. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló
1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a
helyi adókról szóló 19/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-ának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„5. § Az adó éves mértéke az adóalap után:
a) üzleti, kereskedelmi és termelési célt nem szolgáló építmény vonatkozásában 700 Ft/m2/év,
b) üzleti, kereskedelmi és termelési célt szolgáló és irodaként
használt építmény, valamint jogi személy tulajdonában álló
lakás vonatkozásában 500 Ft/m2/év.”
2. § A Rendelet 16. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § Az adó éves mértéke adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 14.000 Ft.”

1. melléklet a 10/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Elővásárlási joggal érintett ingatlanok
1. Hrsz.
Tul. viszony Művelési ág
2. 4001/65 magán
lakóház, udvar, gazdasági épület
3. 4001/66 magán
szántó, legelő
4. 4001/67 magán
szántó
5. 4088
magán
strandfürdő

Záradék:
A rendelet 2018. november hó 30. napján a helyben szokásos
módon kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira jegyző

Záró rendelkezések
3. § E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
Fülöp János polgármester
Dr. Percsi Elvira jegyző

Tisztelt Faddi Lakosok!
Az idei évben különböző fórumokon, valamint lakossági bejelentésekben felmerült, hogy az Önkormányzat nem tudja betartatni a közösségi együttélés képviselő-testületi rendeletekbe foglalt szabályait: különösen a zajvédelemre, a tűzvédelemre, a
hulladékgazdálkodásra, a köztisztaságra, a közterület-használatra, a gyom elleni védekezésre vonatkozó előírásokat.
Szintén problémaként jelentkezett a nagymértékű adóhátralékok keletkezése. A be nem fizetett adók már az Önkormányzat
működését veszélyeztetik.
Mindezekre tekintettel a Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2018. december 1-jétől egy fő közterület-felügyelőt és egy fő
adóügyi ügyintézőt alkalmaz.
Az ezen feladatok ellátásához szükséges forrás adóemelésből teremthető meg. Ezért a Képviselő-testület arról is döntött, hogy
2019. január 1-jei hatállyal a magánszemély kommunális adóját 12.000 Ft/év összegről 14.000 Ft/év összegre, az építményadó
mértékét üzleti, kereskedelmi és termelési célt nem szolgáló építmény esetén 600 Ft/m2-ről 700 Ft/m2-re, üzleti, kereskedelmi
és termelési célt szolgáló építmény, valamint jogi személy tulajdonában álló lakás esetén 450 Ft/m2-ről 500 Ft/m2-re emeli.
Fülöp János polgármester
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Tisztelt Faddi Lakosok!

Az elmúlt hónapokban számtalan cikk jelent meg az engedély
nélkül létesített fúrt kutak utólagos engedélyezéséről, amelynek hatására többen is érdeklődtek az eljárás iránt. Tekintettel arra, hogy a kérdés a lakosság széles körét érinti, az
alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket a részletekről.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.)
29. § (7) bekezdésének 2018. január 1-jén hatályba lépett
módosítása értelmében a 2018. január 1. előtt engedély
nélkül létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények
után nem kell vízgazdálkodási bírságot fizetni, abban az
esetben, ha 2018. december 31-ig a létesítő kérelmezi a
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást és az engedély
megadásának feltételei fennállnak.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének
a) pontja szerint olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez adható engedély,
amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
a) belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése
nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja, és
c) nem gazdasági célú vízigény kielégítésére létesült.
A létesítőnek a vízügyi hatóságként eljáró jegyzőnél kell
kérelmeznie a fennmaradási engedély kiadását.
Ezen kérelmet a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetőleg a települési honlapról (www.fadd.hu)
letölthető formanyomtatványon kell benyújtani.

A Korm. rendelet 1/B. § (4) bekezdése szerint a kérelmezőnek a kérelem részeként igazolnia, illetve mellékelni kell:
a) a jogosult tervező által elkészített engedélyezési tervek
egy példányát,
b) ha a kúttal érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdona az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím
fennállását,
c) ha a kút termőföldet érint, azonban az ingatlan nem a
kérelmező tulajdona, a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
rendelkezik az érintett ingatlan vonatkozásában a polgári
jog szabályai szerinti jogosultsággal, illetve a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével összefüggésben létrejött vagy létrejövő megállapodással,
d) ha a kút állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, a

vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának meglétét,
e) a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét,
f) fúrt kút esetében, hogy a tervező megfelel a felszín alatti
vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
13. § (2) bekezdésének,
g) ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét,
h) nyilatkozatot (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is) arról, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá a kút
úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés
vagy csapadékvíz nem kerülhet,
i) fényképfelvételt a kútról és környezetéről.
Az eljárás 3.000 Ft illetékköteles, valamint a kérelmezőt
terhelik az engedélyezési dokumentáció elkészítésének költségei.
A fentiekben részletezett mentesség kizárólag a 2018. január 1-je előtt engedély nélkül létesített fúrt kút tekintetében alkalmazható. Amennyiben ezt követően létesített/
létesít valaki engedély nélkül fúrt kutat, azzal szemben a
vízgazdálkodási bírság kiszabása kötelező. A kérelem benyújtására 2018. december 31-ig van lehetőség. A
kérelem-formanyomtatvány a Faddi Polgármesteri
Hivatalban kérhető, illetve a település honlapjáról
(www.fadd.hu) letölthető.
Fennmaradási engedély csak arra a kútra adható, amely
megfelel a jogszabályban előírt műszaki követelményeknek. Ezek teljesülését az eljáró hatóság ellenőrzi és
hiányosság esetén kötelezi a létesítőt a kút megszüntetésére (eltömedékelésére), amely szintén engedélyköteles.
Előbbieken túl felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a témakörben törvénymódosítás van folyamatban, amelyet az Országgyűlés várhatóan novemberi ülésszakán fog megtárgyalni. Az esetleges
változásokról a Lakosságot tájékoztatni fogjuk.
További információ, kérdés vagy esetleges segítség céljából
Csesznegi Kinga Andrea műszaki ügyintéző készséggel áll rendelkezésre személyesen, telefonon (74/447-998)
vagy e-mail-ben (penzugyfaddph@tolna.net).
Dr. Percsi Elvira s.k. jegyző
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,,Komplex programmal a közösségért Faddon”

Fadd Nagyközség Önkormányzata és a Láthatár Közhasznú Egyesület konzorciumban valósítja meg a Széchenyi 2020 program keretében a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című EFOP-1.6.2-16-2017-00038-as sorszámú,
,,Komplex programmal a közösségért Faddon” elnevezésű pályázatot a településen. A program célja a szegregált lakókörnyezetben,
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Az összeállítás szándéka,
hogy tájékoztassa a lakosságot a program céljairól.

A program célul tűzte ki, hogy a településen élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem
roma egyének, családok számára nyújtott sokrétű szolgáltatásain túl,
a település egésze számára is biztosítson olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település
életébe történő integrációját. A projektbe bevont személyek olyan
családok tagjai, akiknél a különböző programokon, szolgáltatásokon
keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának a segítése, ezáltal a több generáción át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése.
Cél, hogy az egyéni, családi felzárkóztatás beágyazódjon egy közösségfejlesztési folyamatba, mely a közösséget fejleszti, építi fel annak cselekvő és kezdeményezési készségét. Az aktív közösség képes
problémákat megfogalmazni, tervezni és felelősségteljesen részt venni a megvalósításban.
A projekt az egyéni adottságokra és szükségletekre épülő szolgáltatásrendszerrel a felhalmozódott hátrányok kezelésével az alábbi fő
tevékenységek mentén gyakorol hatást: jelenléten alapuló szociális
munka; kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és
oktatás; felnőttképzés, foglalkoztatás, munkaerő-piaci kompetenciák
fejlesztése; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; közösségépítés.
A KSH (Központi Statisztikai Hivatal) a 2011-es népszámlás adatai lapján kijelölt 2 db szegregátumot Fadd településen: az I. szegregátum a Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Tanács, Sándor utcát,
a II. szegregátum az Attila, a Tasnád és Új utcákat foglalja magába,
így az itt élő lakosság a program közvetlen célcsoportjába tartozik.
A program közvetett célcsoportjába a település teljes lakossága beletartozik!
A Központi Statisztikai Hivatal által számított mutató, amely a
szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolásának alapja.
Szegregációs mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. Fadd esetében ez 35% feletti településrészeket jelent.

A mutató számítása: a település területén belül olyan területileg
egybefüggő tömbök kiválasztása, amelyekre együttesen jellemző,
hogy a szegregációs mutató határértékének megfelelnek.
A program indulását megelőzte egy szükségletfelmérés, melyet a
Láthatár Egyesület konzorciumi partner koordinált a pályázat előkészítő szakaszában. A munkafolyamatba bevonta a települési Roma
Nemzetiségi Önkormányzatot is. Fontos szerepük volt a felmérés
elvégzésének sikerében, hiszen a kérdezőbiztosok az otthonaikban
keresték fel a családokat. A felmérés másik fontos része volt a településen jelen lévő szolgáltatók vezetőivel és területen dolgozó munkatársainak közreműködésével megtartott workshop-ok és találkozók
voltak. Mindkét szegregátumban elkezdődött a jelenlét alapú szociális munka, amely jelenleg 4 fő szociális munkással és 2 fő startaszszisztenssel zajlik. A segítő tevékenység fontos alapja, hogy egyéni és
családi fejlesztési tervek mentén zajlik, melyeket a szociális munkások készítenek el a szakmai vezető koordinálásával. A fejlesztési tervekben az egy háztartásban élő családtagok, valamint a gyermekek
fejlődését akadályozó családi problémákból adódó diszfunkciók kezelésére, oldására van lehetőség. A szociális munkás rendszerszemléletben gondolkodva a család egészét segíti, gondozza az egyén minél
hatékonyabb integrálódása érdekében.
A program megvalósításának egyik fontos feltétele az olyan közösségi szolgáltató központ, amely hozzájárul a helyi közösségek
fejlődéséhez, fejlesztéséhez, szabadidős tevékenységeknek ad teret,
információt nyújt, segíti a szociális problémák megoldását, a különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikációt.
Szolgáltatásait szabadon igénybe vehetik korhatár nélkül egyének,
családok, közösségek. A Csillag Szolgáltató Pontok ideiglenes jelleggel, mobil konténer bérlésével üzemelnek mindkét szegregátumban
a Vörösmarty és Tasnád utcákban. Az EFOP-2.4.1 projekt keretében
szegregátumonként egy-egy Szolgáltató Pont kerül kialakításra, melyek átadása egy későbbi időpontban fog megtörténni.
Javasoljuk, keresse fel facebook oldalunkat a program aktualitásaival kapcsolatban. (www.facebook.com/Komplex-programmal-a-közösségért-Faddon)
Fadd Nagyközség Önkormányzata
Láthatár Közhasznú Egyesület
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Sajtóközlemény
TOP-1.2.1-15-TL1 - Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése
A pályázó, Fadd Nagyközség Önkormányzata, konzorciumi
partnerével, a Tolna Megyei Önkormányzattal, az aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések során Fadd-Dombori Holtág,
mint természetes fürdőhely turisztikai infrastruktúrájának
fejlesztését kívánta megvalósítani.
A projekt célja: a jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező
Fadd-Domboriban található Duna-holtág, mint természetes
fürdőhely fejlesztése, turisztikai hasznosításának növelése,
ezáltal a helyi gazdaság erősítése. A fejlesztés megvalósítása
hozzájárul a turistaszám növekedéséhez, az idelátogató turisták által eltöltött tartózkodási idő növekedéséhez a helyben
működő vállalkozások, szolgáltatások fejlődéséhez, bővüléséhez.
A jóváhagyott támogatás összege: 134.577.442 F t
A projekt kezdő dátuma: 2017. 11.01.
A projekt befejezése: 2018.11.30.
A megvalósított fejlesztések:
A fejlesztés eredményeként, megújult az üdülőhely mindkét
strandja, valamint a strandkiegészítő létesítmények: gondnoksági épület, parkolók, vizesblokk.
A projekt részletes leírása:

II. számú strandot érintő fejlesztések:
Személygépkocsi. parkolók szerkezeti rekonstrukciója, mozgáskorlátozott parkolók kialakítása. A strandra bevezető járdák felújítása. Térburkolatos napozó és közlekedő sáv kialakítása a part mentén és a mólóknál. A bevezető járdáknál és
a parton LED-es közvilágítás kiépítése. Családbarát kialakítás céljából fontosnak tartottuk felnőttek részére is használható sporteszközök telepítését, ezért strandröplabda pálya
és fitnesz park is épült. Elhasználódott használati térelemek,
bútorok cseréje, pihenőhelyek kialakítása (asztalok, padok,
hulladékgyűjtők), új kerékpár tároló kialakítása. Felújításra
kerültek a strandokon található zuhanyzók, valamint a strand
vizesblokkja, akadálymentes wc, zuhanyzó került kialakításra, valamint gyermekbarát elemként pelenkázó, gyermek wc
és mosdó is helyet kapott.
A parti szemétzugok megszüntetésre kerültek, valamint a
régóta nem működő óriás csúszda alapja is elbontásra került.
A fejlesztés során a Fadd-Dombori strand területén található
gondnoki épület is megújult, akadálymentessé vált. Az épület
teljes körű energetikai felújításán túl, (hőszigetelés, kondenzációs kazán, napelem, nyílászáró csere) megújult a vizesblokk, mozgáskorlátozott wc-vel kiegészülve, valamint burkolatot kapott az udvar is.
A fejlesztés tartalmi előkészítése során az akadálymentesítési
előírások és az energiahatékonysági szempontok figyelembevételével készült el a végleges szakmai, műszaki tartalom, valamint család- és gyermekbarát projektelemek is elhelyezésre
kerültek.
Fadd, 2018. október 31.

I. számú Strandot érintő fejlesztések:
Beközlekedő út és parkolók kialakítása, felújítása (41 db parkolóhely, amelyből 1 db a mozgáskorlátozott). Homokos part
megszüntetése, térkő burkolat kialakítása a part mentén.
Elhasználódott kerti bútorok cseréje (asztalok, padok, hulladékgyűjtők), 3 db. új, ivókúttal ellátott part menti zuhanyzó
építése. A növényzet megújítása, cserjék, fák telepítése, gyepesítés. Új játszótér kialakítása, kisgyermekes családoknak.

KÖZÉRDEKŰ

HORGÁSZOK FIGYELMÉBE!
2019. január 1-jétől a papíralapú horgász igazolványt felváltja a Magyar Horgászkártya. Jövőre
már ez a kártya szükséges ahhoz, hogy Magyarország vizein horgászni lehessen. Ne maradjon le!
Igényelje horgászkártyáját már most!
A horgászkártya online igénylése a magyarországi Digitális Jólét Program Pontokon, így a FADDI
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN is elvégezhető. A horgászkártya személyesen is igényelhető valamennyi,
az állami horgászjegy értékesítésében eddig is részt vevő és a regisztráció támogatását vállaló horgászszervezetnél, valamint azok regisztrációs pontjain. Ebben az esetben az értékesítési pontok
munkatársai végzik el a regisztrációt és a horgászkártya igénylést a helyben átadott iratok alapján.
A Magyar Horgászkártya díja 1.732 Ft + ÁFA, azaz 2.200 Ft.
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Az élet értékéről
A címet Márai Sándortól kölcsönöztem, sőt így év végén, amikor az ember számadást tart, olyan jó olvasni Márai gondolatait. Amelyek segítenek a szembenézéssel az összegezéssel.
Amely mondatok és gondolatok a vesénkbe, lelkünkbe látva
pallérozzák jellemünket. Idézek néhányat azoknak, akik esetleg nem ismerik a Füveskönyvében olvasható igazságaiból.
Arról, mi az élet igazi élménye: az igazi élmény az
ember számára tehát elsőrendűen ennyi: önmagának megismerése. A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos; önmagunk megismerése
a legnagyobb utazás. Rómában, vagy az Északi Sarkon járni
nem olyan érdekes, mint megtudni valami valóságosat jellemünkről, tehát hajlamaink igazi természetéről a világhoz, a
jóhoz és rosszhoz, az emberekhez, a szenvedélyekhez való viszonyunkról. Mikor értelmem eléggé megérett erre, már csak
ezt az élményt keresem az életben.
Az élet értékéről: az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ez kissé szigorúan és általánosan hangzik, de ez az egyetlen igazság,
melyet minden következménnyel megismertem. Senki nem
ülhet a virágos réten, mint Ferdinánd, a bika, s nem szolgálhatja büntetlenül a szép virágokat. Ember vagy, tehát ember
módra és az emberek között kell élned. Ember módra élsz,
ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján
a szándék van: nem ártani az embereknek. Néha csak azzal,
hogy nem hallgatod el az egyszerű igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem mondod tovább, amit mások hazudnak. Néha
csak azzal, hogy nem mondasz igent, mikor mindenki kiabál:
Igen, igen! Egy életen át, következetesen. Nem beleegyezni
abba, ami az emberek hazugsága, nagyobb hősiesség, mint
alkalmilag hangosan és mellveregetve tiltakozni ellene. A halálos ágyon csak akkor pihenhetsz nyugodtan, ha mindennap,
minden öntudatoddal az igazságot szolgáltad. Néha nagyon
egyszerű és kicsinyes az igazság. De te ne válogass. Ennyi az
élet értéke.
Az élet ritmusáról: Mindig váltani az élet ritmusát, Tudatosan és figyelmesen cserélni munkát és pihenést, koplalást és bőséget, józanságot és mámort, igen, még gondot és
örömet is; tudatosan felállani az élet terített asztala mellől,
mikor legjobban esik a bőség, tudatosan bekapcsolni gondokat és feladatokat, melyeknek nevelő erejük van. Nem elbízni magad semmiféle helyzetben. Mindennek alján az Isteni
gondolat van, a szellem, mely kormányozza a világot: s ez
a szellem nem tűr semmiféle magabiztos kedvtelést, önhitt
elégedettséget, pislogó és lusta kielégülést. Mindig alakulni
és változtatni, odasimulni és áldozni valamit, mindig adni,
amikor kapsz, mindig továbbadni, amit szereztél, így vagy
úgy… Csak nem biztonságban élni. Mindig várni a vihart és
a tűzvészt. S ha beköszönt a vihar s tűzvész nem csodálkozni

és nem sopánkodni. Nyugodtan mondani: Itt van. S oltani és
védekezni.
Arról, hogy szabadok vagyunk: Mikor a hatalmasokkal állsz szemközt, gondolj mindig arra kitől kapták ezek az
emberek hatalmukat? S mit is tehetnek ellened? Elvehetik javaidat, szabadságodat vagy életedet? És aztán? Parányi mikroba, fertőző baktérium is elveheti életed, mely törékeny és
múlandó, mint a rovarok élete. Nem, a leghatalmasabb úrnak
sincs igazi hatalma lelked fölött s ezért tehetetlen, ha te igazságos vagy, s ő igazságtalan. Csak akkor tehet ellened valamit,
ha téged bűnben talál, s ő igazságos. Ezért ne arra gondolj,
mit mondasz majd a nagy úrnak, hogyan viselkedj; csak arra
gondolj, hogy szabad vagy, amíg igazságos vagy, s a nagy úr
tehetetlen igazságod ellen.
Az ellenségről: Vannak a közömbösek, a barátok, az ellenfelek, akik valamely eszme vagy meggyőződés, vagy érdek
parancsszavára harcolnak ellened. Ez az emberi élet rendje,
csak így van szép feszültsége az életnek: barátok és ellenfelek
között a közömbösök nagy tömegében. S aztán van az ellenség. Nem ellenfél ő, több annál. Mintha a végzet kijelölt volna
kettőtöket egy párharcra, melynek nincs oka, sem értelme.
Tudsz róla, ahogy ő is tud felőled, noha az élet a pálya semmilyen területén nem keresztezted útját. Gyűlöl téged, kenyeredre, életedre tör: soha nem vétettél ellene. Egy életen át
kerülitek és keresitek egymást. Mit is tehetsz ellene?
Mindenekelőtt iparkodj megérteni. Ő az ellensúly életedben. Máskülönben suta és balog lenne életed küzdelme. Szükséged van reá. Le kell győznöd magad, hogy legyőzhesd. Meg
kell ismerned az igazságot, hogy igazad legyen vele szemben.
Jobbnak kell lenned, mert ő gonosznak hisz és hirdet téged.
Isten őt jelölte ki társul a földön. Közös vállalkozásotok van,
mint a bajvívóknak. Ne döfd le idő előtt; egyáltalán ne döfd
le. Ő tanít meg élni, harcolni, védekezni. Tudjad, hogy szükséged van rá.
Jézusról és az egyedüllétről: Minden ember, akit Isten
szerepre jelölt ki, magányos. Jézus leszólt a keresztről anyjának, mint aki elutasít minden emberei együttérzést. A szentírás legfélelmetesebb szava ez. És Jézus mondotta, hogy aki őt
követi, elhagyja családját, elhagy mindenkit. A szerepre kijelölt ember soha nem követel kevesebbet önmagától és követőitől. Nem lehet megváltani a világot, s közben legjobb férjnek,
fiúnak és atyának maradni, négy gyerekkel, hitvessel, kanárival és öregségi járulékkal. A szerep mindig teljes magányt, kietlen egyedüllétet, könyörtelen, csaknem embertelen magatartást követel. Minden ember, aki vállalja az emberek ügyét,
kénytelen vállalni azt a magányt és embertelenséget is. Aki
ezt nem vállalja, kókler; még akkor is , ha megfeszítik.
Válogatta: Benis Brigitta
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Babamasszázs
Jámbor Enikőnek hívnak.
A Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán, 2014 nyarán
szereztem védőnői diplomámat. Ezen hivatásomat egy rövid ideig kórházi védőnőként
gyakorolhattam, majd területi
védőnőként
helyezkedtem
el. Jelenleg újra kórházi védőnőként dolgozom a Tolna
Megyei Balassa János Kórház,
Szülészeti osztályának, Újszülött részlegén.
Területi védőnőként elvégeztem a MAGYE (Magyar
Gyermekmasszázs Egyesület) által hirdetett Nemzetközi
Babamasszázs Oktatói tanfolyamot. Motiváló erőm volt
a tanfolyam elsajátításában, hogy még inkább tudjam segí-

Kedves Anyukák és Apukák m!
Örömteli babavárás vagy 2-7 hónapos a kisbabátok?
Lehetőséget kínálok, hogy gyengéd, szeretteljes érintésben részesítsétek gyermeketeket egyéni (4 alkalom) vagy
csoportos (5 alkalom) babamasszázs elsajátításával.

teni a gondozott családjaimat, elsősorban szülő-gyermek
kapcsolat ápolásában, mélyülésében.
Csak szűkszavúan a masszázsról: ez nem csupán egy
hasznos időtöltés a gyermekünkkel, hanem egyfajta kommunikációs forma is, hiszen szavak nélkül is képes érzelmeket,
nyugalmat, szeretetet közvetíteni. Gondoljuk csak végig, az
érintés életünk során végigkíséri emberi kapcsolatainkat…
Egyes társadalmakban a csecsemőgondozás hagyományának
részét képezi a babamasszázs már megszületés pillanatától.
Az édesanyák ösztönösen tudják, hogy szüksége van gyermeküknek az ölelésre, ringatásra, szeretetteljes érintésre.
„A szeretetteljes masszázs az egyik legnagyobb ajándék, amelyben a szülőnek és gyermekének része lehet,
jótékony hatásai pedig felbecsülhetetlen értékűek! „
Amennyiben sikerült felkeltenem az érdeklődéseteket, és
szeretnétek a csecsemőmasszázst a mindennapjaitokba építeni, várlak Titeket sok szeretettel: akár egyéni-, akár csoportos foglalkozásaimon.m

„Ha kisbabád vagyok – érints meg,
szükségem van az érintésedre, úgy,
ahogyan talán sosem képzeled.
Ne csak mosdass, pelenkázz és etess, ringass el,
puszild meg az arcomat és simogass.
Nyugtató, lágy érintésed biztonságot és szeretetet ad.”
(Ismeretlen szerző Haris Ildikó fordítása)

Helyszín: Fadd, Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár ill. igény szerint
egyeztetés alapján
Jelentkezés: jamboreniko@t-online.hu
címen vagy facebookon
Tanfolyamokon szó lesz:
• BM rövid történetéről, BM hatásairól, hasfájás enyhítéséről
• masszázs kivitelezéséről (milyen gyakran,
hol, mivel, mozdulatsorok)
• szabad témakörökről, ami foglalkoztat
Titeket
Mit hozz magaddal?
• természetesen magadat és babádat m
(inni és harapnivalót)
• plédet, törölközőt, textilpelenkát
• kényelmes öltözék magadnak, szükség
esetén váltóruhát babádnak
• olajat, a masszázs megkönnyítésére, ill.
folyamatosságához

A foglalkozások térítés ellenében vehetők igénybe (500 Ft/alkalom), a részvételi szándékotokat kérlek, jelezzétek előre!
Várlak Titeket az előre egyezetett időpontokban nagy szeretettel:
Jámbor Enikő (védőnő, okleveles csecsemőmasszázs-oktató)
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Ipomoea batatas és dísznövény rokonai
A szulákfélék (Convolvulaceae) családjába tartozó nemzetség egyéves, évelő cserje- és kisebb fafajokat foglal magában.
Sok közülük kúszónövény. Az elnevezés is innen ered a görög
ipomoea szó jelentése hernyó. Virágaik mutatósak, a növények erős növekedésűek, a trópusi és meleg égövek kedvelt
növényei. Alkalmazkodóképességük nagyon jó. Sokan nem
is igen vannak azzal tisztában, hogy amikor a balkon ládáikat beültetik, akkor az édesburgonya dísznövény testvérében
gyönyörködnek egész nyáron. Sőt a játszóteret övező virágágyásban virít a szabadföldre kiültetett változat is. Mint például a Swelt caroline fajták. A lombjukkal díszítve. A kiültetésekkor struktúranövényekként alkalmazzuk az ágyásokban.
Változatos növények. Lehetnek zöld, bronzbarna és trikolor
színűek. A Blacki változatot cserépben lógatva, dézsába beültetve is használhatjuk. Talán a legismertebb kúszó változat
(Pl.: Ipomoea maurutiana) a nálunk nagyon kedvelt hajnalka
fajták kék, rózsaszín virággal díszít. A talajtakaró talajon díszítő változatokat magról, levéldugványról, hajtásdugványról
szaporíthatjuk.
Talán amelyik Ipomoea fajta a legnagyobb karrierre számíthat hazánkban, de egész Európában az édesburgonya
(Ipomoea batatas = Jamgyökér). A burgonyához semmi köze!
Kúszó szárú évelő, ehető gyökérgumói vannak. 400 fajta édes
krumpli ismert. Puha húsú, édes, nedves és kemény húsú. Színe lehet fehér, lila, narancssárga, piroskás. Fontos élelmiszer
és óriási a gazdasági értéke. A gumója kiemelkedően hasznos
tápanyaggal, magas vitamin (A, C, E, K) tartalommal rendelkezik. A lizin tartalma magasabb a rizsénél. Antioxidáns
és gyulladáscsökkentő. Javítja a vércukor szintet, könnyen
emészthető szénhidráttartalom jellemzi. És még sok-sok jó
tulajdonsággal bír, amit adatokkal tudnak alátámasztani a
kutatók. Egyszóval mindenki eheti, és mindenkinek be kellene az étrendjébe illeszti legalább heti egyszeri alkalommal.
Keményítőt, lisztet, szeszt, főzeléket, kenyeret készítenek
belőle. A lombja kiváló takarmány az álatok számára. Főleg
Közép- és Dél-Amerikában. Egyébként a legrégibb leletek
(8000 évesek) Peruban, és itt van a legrégebbi háziasított
ős is. Európában a portugálok és spanyolok terjesztették el.
Az ezerötszázas évek végén Angliában is próbálkoztak a termesztéssel. Ismerik 1700-tól japánban mindenütt ahol megvetette a lábát a jövő potenciális élelmiszereként tekintenek
rá.
Hazánkban 5-10 éve kezdtek bele a Dél-Alföldön (Ásotthalmon) a nagyobb területű szabadföldi termesztésbe, az üzletszerű palántanevelésbe. Sőt a nemesítés is megkezdődött.
Rendkívül egyszerű a termesztése a batátának. nálunk
egyéves növényként termesztik.
A fajtáknak eltérő a tenyészideje (90-120 napos) és a hozama is. Hazánkban a 90-100 napost ajánlják, hogy a gumó
megfelelően be tudjon érni!
Bárki a saját házi kertjében is megtermelheti a szükségleteit. A legegyszerűbb szaporítási mód a hajtatott, előnevelt

palántáról való termesztés. A hajtatást (vízbe tett gumókat)
végezhetjük mi magunk is február végétől márciusig, de meg
is vásárolhatjuk a kész gyökeres palántákat. Kinek melyik
verzió a jobb. Nyilván a nagyobb területű szabadföldi termesztéshez, ahova több ezer palánta szükséges, ott jobb megvásárolni a szaporítóanyagot, amit akár helybe leszállítanak a
palántát előállítok. Egy darab palánta 100-150 Ft körül van,
de minél nagyobb tételben vásárolunk annál olcsóbb. A haj-

tatást 30-35°C-on, magas páratartamon kell végezni ekkor,
12-15 nap alatt kész a palánta, ettől hidegebb esetén (1822°C) akár 30-35 napig is eltart a hajtatás. A gumón kihajtott hajtásokat 20-22 cm nagyokat letörjük, majd vízbe téve
kigyökereztetjük.
7-8 éve, amikor kipróbáltam itthon kertben, Szekszárdon
megvettem a boltban a gumót, azt ültettem el május elején
(meg is csípte a fagy), és mint a krumplit vagy a földimogyorót felbakhátaztam. Akkor még nem volt itt a környéken beszerzési lehetőség.
Mára a palántáról való nevelés jobb és biztosabb az előre kialakított széles bakhátba. A kiskerti termesztésben egy
család éves szükségleteihez pedig, palántáról biztosabban
haladhatunk a sikeres termesztés felé. A 2-4 leveles palánták
kiültetése május közepe körül történik mivel meleg kedvelő.
Mintha paprikapalántát ültetnénk. Az ültetés legjobb formája
a bakhátas termesztés ez a gumóképződést segíti és a fenntartást. A biztos gyökeresedéshez meleg talajhőmérséklet kell.
Az ültetés után jó be kell iszapolni, öntözni.
A bakhátak sortávolsága 1-1,20 méter a töveket 30-40
cm tőtávra tesszük. Tehát akinek van 100 m2 területe, amit
bevonna a termesztésbe, úgy 250-260 db palántát készítsen
vagy vásároljon, ez biztosan fedezi a kívánt mennyiséget,
némi tartalékpalánta is marad.
De 50 m2 is elegendő egy 4 tagú családnak.
Egyébként: 1 palánta = 1 tő = 1kg termés. Ez az átlag, főleg
a bő szervestrágyázás után biztosan megterem. 1 ha-on 18-25
tonna termésátlaggal számolhatunk.
A fenntartás során az első és legfontosabb feladat, hogy
amíg a lombozat nem takarja, a bakhátakat, gyommentesen
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tartsuk a területet. A sorközöket kézzel, tolókapával, nyeselővel, nagyban a szántóföldön traktorral irtjuk a gyomot.
A kezdetekben a tövek között gyomirtó nélküli termesztésben, kézzel tartjuk tisztán a területet. Miután fedi a lomb a
bakhátakat, a növény elkezd futni. Az ízközöknél legyökeresedhetnek a hajtások. Ezeket folyamatosan el kell mozgatni, a
már gyökeret verteket fel kell tépkedni a nagyon hosszúakat,
ami a bakhátakról, lelóg, be a sorközbe le kell vagdosni.
Miért nem szabad hagyni a tömeges hajtás legyökerezést?
Azért, mert a dugványunk az anyatő, mi pedig az anyatő alatt
akarunk gumókat termeszteni és jó sokat. Ezért az a hajtás,
amelyik legyökerezik, ő maga is anyatőként fog viselkedni és
majd gumókat akar termelni. Tehát az anyatő konkurensévé válik az adott területen. Mi pedig az anyatő fiatal gumóin keresztül akarjuk a tápanyagot felvetetni, nagy és sok jól
eltartható gumót nevelni. Az indák levagdosással finoman

bánjunk. A rendszeres öntözés elkerülhetetlen a termesztés
folyamán, a víz igény nagy. Az édesburgonya jó eltarthatóságának alapfeltétele a jó kálium, foszfor és mikroelem ellátottság. A túlzott nitrogéntrágyát el kell kerülni, mert nagy
lombfejlődést eredményez a gumók kárára. Jelenleg nincs
hazánkban ismert kártevője. Ha rovarkártevő megjelenne, a
kultúrán olajos permetezést ajánlanak.
Nagyon röviden a teljesség igénye nélkül ennyit a jamgyökérről. Csak buzdítani tudom a kertészkedőt. Mint a termesztésre, mint a fogyasztásra. Faddon is elérhető, vásárolható, a
kiváló minőségű édesburgonya. Keresse őket a facebookon.
A neten több írás foglalkozik a termesztéssel, a gumókból
előállítható étkekkel.
Köszönöm egészéves figyelmüket, Áldott karácsonyt kívánok és jó felkészülést a tavaszra minden kertészkedőnek!
Benis Brigitta

SZILVESZTERI BÁL
December 31-én (hétfőn) 20 órától
Faddon, a Művelődési Házban.
A jó hangulatról a
FŐNIX BOYS zenekar
gondoskodik.

Karácsonyi
játszó
December 20-án,
csütörtökön
10–12 óráig
a Művelődési
házban.

Szeretettel
várunk
Benneteket!

Belépődíj: 3.000 Ft/fő
Asztalfoglalás és
jegyelővétel a
könyvtárban.

BATYUSTOMBOLA

A Nyugdíjasok
karácsonyi ünnepségére
december 12-én, szerdán
15 órai kezdettel
kerül sor.
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5 Ippon Shobu Magyar bajnoki cím a Tanren-Fadd SE-től

Karatékáink az elmúlt 5 hétvégén 4 jelentős karate eseményen tettek tanúbizonyságot felkészültségükről.
Veress Ádám a Szigetszentmiklóson
megrendezésre kerülő Hungarian Open
elnevezésű nemzetközi WKF eseményen
egyéni formagyakorlatban állt tatamira. Sajnos egy sérülése miatt nem tudta
Önmaga formáját hozni, így első körben
5:0-s nyertes, majd második körben elszenvedett 0:5-s veresége miatt nem sikerült érmet szereznie. A magas színvonalon megrendezett eseményen 97 klub
– ebből 50 hazai, 47 külföldi – karatékái
bebizonyították, hogy a karate fejlődése,
törekvése az olimpia iránybába töretlen, a
versenyzők felkészültsége alapján nehéz
megjósolni, ki fogja nyerni az adott versenyszámot.
Október utolsó hétvégén Egerbe indult
egy kisebb, 8 fős különítményünk, a 2018.
évi Ippon Shobu Magyar Bajnokságra.
Versenyzőink nagyon jó formában álltak
küzdőtérre, maximálisan igyekezetüknek
meg lett a méltó jutalma:
I. helyezettek: Bali Anna, Lukács Bence
(kata), Lukács Bence, Kirtyán Gábor, Acsádi Petra (kumite)
III. helyezettek: Szutor Zétény, Veress
Ádám (kata), Szutor Zétény, Szászi Kata
(kumite)
Ezen az eseményen egyesületünk 3. helyen zárt összesített versenyben!
Egyre több alkalommal jutunk fel a dobogóra csapatösszesítésben. Nagyon nagy
elismerés számunkra mindez, hiszen ezen
az eseményen is közel 34 klub versenyzői
mérkőzhettek egymással.

Ezt követő hétvégén ismét az olimpiai
versenyrendszer került előtérbe – és ismét a Szigetszentmiklósi sportcsarnok,
mint helyszín.
A 23. alkalommal megrendezett WKF Karate Országos Diákolimpián 63 klub 668
nevezése érkezett be a Magyar Diáksport
Szövetség és a Magyar Karate Szakszövetség közös megrendezésű versenyére.
Ismét egy nagyon pontos, jó időbeosztású, pörgős versenynek lehettünk tanúi,
és egyben aktív résztvevői. Sportolóink
az előző heti MB-hoz képest egy kicsit
fásultabban kezdtek, talán a nagyobb közeg, több versenyző nyomasztóan hatott
rájuk – még többüknek szokniuk kell ezt
a nyomást.
Itt ragadom meg az alkalmat és szeretnék
köszönetet mondani az induló tanítványaim iskolai dolgozóinak, testnevelőinek, akik nagy segítségünkre voltak az
iskolai nevezések lebonyolításában.
Eredményeik:
II. helyezettek:
Vargyas Diána (kumite) – Csapó Vilmos Általános Iskola, Dunaszentgyörgy
Vargyas László (kumite) – Csapó Vilmos
Általános Iskola, Dunaszentgyörgy
III. helyezettek:
Vargyas Diána (kata) – Csapó Vilmos Általános Iskola, Dunaszentgyörgy
Bali Anna (kata) – Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola, Fadd
Szutor Zétény (kata) – Szent József Iskolaközpont, Szekszárd

Acsádi Petra (kumite) – Faddi Gárdonyi
Géza Általános Iskola, Fadd
Köszönöm az aktív szülőknek a szurkolást,
buzdítást, mellyel lelket öntenek a tanítványokba, gyermekeikbe.
A Diákolimpia nevezési díj egy részének
kifizetéséhez a Szekszárdi Tankerületi Központ járult hozzá, a Faddi Gárdonyi Géza
Általános Iskola tanulói számára! Ennek
közvetítésében Márkus Tiborné igazgatóhelyettes járt el - amiért köszönetünket
fejezzük ki!
Az elmúlt időszakban az utazások során
közreműködtek és ezzel jelentős anyagi
terhet vállaltak magukra Szutos János,
Szilágyi Zsuzsanna, Schubert Dániel,
Gaszler Sándor – Ferencz Erzsébet, valamint ismét rendelkezésre bocsátotta
Fadd Nagyközség Önkormányzata a 9 fős
kisbuszát, melynek üzemanyag költségeit
egy, a karatés társadalmat támogató személy vállalta magára!!!
Hogy az utánpótlás korúak is próba alá
vessék eddigi tudásukat, elfogadtuk a
Bátaszék SE Őszi Bajnokságra szóló meghívását!
4 klub mintegy 115 versenyzője állt tatamira ezen a rövid hétvégén. Különös
figyelemmel kísértük végig az eseményeket, hiszen nagyon sok kis karatéka
élete első versenyén állhatott tatamira!
A családias, baráti kapcsolatok ápolására
alkalmas eseményen a klubvezetők elsősorban a teljesítményre és a látottakra összpontosítottak, míg a versenyzők
– nyilván, ahogy ez minden versenyen
lenni szokott - a legfényesebb éremért
küzdhettek. A kifejezetten gyakorló célú
eseményen többet mérkőzhettek a gyerekek, több lehetőséget kaptak tehetségük
és tudásuk kibontakoztatására.
Nagyon örültünk neki, hogy a Tanren-Fadd
SE szülői háttere ekkora lelkesedéssel
támogatta egyesületét és gyermekeiket, hiszen 19 fővel tudtuk képviseltetni
magunkat. Nagyszerű csapatszellemről
árulkodtak azok a hangos tapsviharok,
melyeket - akár győztes akár vesztes mérkőzés után - kiérdemeltek Egyesületünk
versenyzői.
Dicséretet érdemel minden részt vevő versenyzőnk. Maximális teljesítményt nyújtottak, és ennek eredményeiről a csillogó,
eredeti és egyéni medálok tanúskodnak.
Bali Ervin, edző
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Boross Gábor
sakkoktató vállalja
kezdő és alap sakkozók
oktatását a faddi
művelődési
házban.

Boross Gábor elérhetőségei:
E-mail: sakkparti98@gmail.com
Mobil: 0670/9426373
Műv.ház elérhetőségei:
E-mail: ikszt.fadd@gmail.com
Telefon: 0674/447-460

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
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KÖNYVELÉS
FADDON
Több mint 10 éves tapasztalattal, regisztrált
mérlegképes könyvelői
végzettséggel vállalom
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes
körű könyvelését, bérszámfejtését; visszamenőleg is; valamint

magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának
elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!
Kvandukné Gracsik Judit

telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu

Házi készítésű, adalékanyag nélküli
termékek Benis Brigitta őstermelő
kínálatából – 06-30-957-32-16
Őszi, magyar fokhagyma
duggatáshoz, főzéshez, disznóvágásra

Lekvárok tartósítószer nélkül
(sárgabarack, szilva, szilvaalapú vegyes, eper, meggy)

Csalamádé – natúr-csípős, csípős paprika savanyúságok

Pörkölt alapok, lecsós alapok, paradicsomlé (natúr)
ErősJóska saját fejlesztésű paprika krém
(natúr, enyhén csípős és „hú, de erősJóska” kivitelben, nem nyers
darált sós!) (Ha külföldi munkát vállal, akkor nélkülözhetetlen
alapanyagok a főzéshez)

Fűzött, szárított – és fagyasztott csípős paprika
Télen kapható: fagyasztott
meggy, szilva, körte süteményekhez, tök, fejtett bab, borsó, zöldbab

Szárazbabok
Saját nevelésű szemes takarmányon nevelt
márciusi kelésű kakasok, pecsenyekacsák konyhakészen vagy
élősúlyban a készlet erejéig. Házi tojás.

Birsalmasajt, birsalmakompót, aszalt gyümölcsök
Amíg a kert ad a terméseiből: paprika, paradicsom, tök, sütőtök,
cukkini, uborka, spenót, petrezselyemzöld, fejtett- és zöldbab,
borsó, káposztafélék és gyümölcsök! Csak a saját kertemben termelt
zöldségféléket, gyümölcsöket árulom. Mérgeket nem használok a
termesztés folyamán. Állataimat én nevelem, szemes terménnyel etetem!

Szeretettel várom a faddi piacon, szombaton
vagy keressen telefonon.
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