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ÁLDOTT, BÉKÉS SZENT KARÁCSONYT ÉS
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
TELEPÜLÉSÜNK MINDEN LAKÓJÁNAK!
Fadd Nagyközség Önkormányzata

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

a Boróka Ének és Néptánc Egyesület

ADVENTI MŰSORÁRA,
melyet 2016. december 11-én (vasárnap)

16 órakor tartunk a faddi Művelődési Házban.

A belépés díjtalan. Felajánlásokat az énekkar köszönettel elfogad.

Füle Lajos: 

Visszajön
Hóból az erdő, ködből a felhő,

hó esik, tél szele fújja...
Valaki eljött, Valaki elment,

Valaki visszajön újra!

Száll csuda híre szívből a szívbe,
kétezer év a tanúja:

Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!

Angyalok ajkán, emberek hangján
csendül a csillagos ének,

Kétezer éve mennek Elébe
boldogan, kik Neki élnek.

Ott a helyed e drága menetben,
életed KRISZTUSA vár rád.

Hagyd el a gondot, légy vele boldog,
zengje a szíved a hálát!

Karácsonyi játszó 
December 21-én, szerdán, 
10 órától 12 óráig a Művelődési Házban. 
Szeretettel várunk Benneteket!



2 Faddi Hírek

Ismét működik a kézimunka szakkör
A faddi művelődési ház kézimunka 
szakköre a nyári hónapok kivételével 
minden hétfőn 14-16 óráig tartja foglal-
kozásait. A 10-12 tagú közösségünk már 
alig várja a hétfőt, hogy megmutathas-
suk, ki, mit készített.

Sokféle technikával foglalkozunk. 
Terítőket, karácsonyi, húsvéti díszeket 
horgolunk, kötünk zoknit, pulcsit, hí-
mezzük különböző tájegységek mintáit.

Zsinórcsipkét varrunk, gobelint, ke-
resztszemes varrásokat készítünk

Tagjaink részére a kézimunkák elő-
nyomását egyik tagunk végzi, sőt az 
Idősek klub tagjainak is drukkol min-
tákat, mivel ők is kedvet kaptak a hím-
zéshez.

Bekapcsolódtunk a falvédő kiállítás 
anyaggyűjtésébe is. Szinte mindany-
nyian hoztunk a régmúltat felidéző fal-

védőket. Kedvet kapva sokan hímeztünk 
ismét falvédőket. 

Szeretettel segítettünk a gerjeni kato-
likus templom részére készült terítők elő-
nyomásában és a Mária oltár terítőt is mi 
hímeztük. 

A faddi református templom Úrvacso-
ra asztalterítőjét és a hozzá tartozó ki-
sebb terítőket és a keresztelési víztartóra 
hímeztünk terítőket. Az  utóbbi egy régi 
minta felújításával készült.

Nagy elismerés számunkra, amikor azt 
látjuk, hogy terítőinket használják, mert 
tagjaink keze munkáját dicsérik.

A Vörs-i Betlehem karácsonyfáinak dí-
szítésére Dohóczki Istvánné Zsuzsi segít-
ségével kb. 50 db csuhédíszt küldtünk.

Várjuk a kézimunkát szerető és készítő 
tagjainkat!

 egy szakköri tag

C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  É L E T É B Ő L

Borókások hírei
A húsvéti ünnepkör zárultával meghívást 
kaptunk április 24-re Dunaszentgyörgyre 
a „Szent György napi” ünnepségre. Nép-
énekekkel és kórusművekkel vettünk 
részt az ünnepi misén. 

Május 26-án a „Templom napján” Gou-
nod miséjét énekeltük, szólóénekesünk 
Horváth Istvánné, Ági volt. 

Június 4-én a „Trianoni emlékün-
nepségen” a faddi református templom-
ban énekeltünk.

Virágénekekkel nyitottuk meg júni-
us 22-én a művelődési ház a falvédők-
ből összeállított kiállítását.

A hagyománnyá vált tolnai „Búcsú-
napon” szintén Gounod miséjét éne-
keltük, Szemerei Eszter zongorakísére-
tével. 

Szeptember 25-én, a helyi szüreti 
rendezvényt megelőző napon két kó-
rustagunk, Molnár Jánosné és Bali Im-
réné a falut járva hívogatta a lakosságot 
a rendezvényre. Mi magunk is részt vet-
tek a felvonuláson, majd a Bogyiszlói 
zenekar kíséretével dalcsokorral szóra-
koztattuk a közönséget.

Október 23-án, az ünnepi műsort kö-
vető díjazások átadásakor mi is együtt 
örülhettünk tagtársunk, Sólyáné Dávid 
Krisztina „Akikre büszkék vagyunk” el-
ismerésének.

Az év utolsó két hónapja az „Adventi 
műsorra” való felkészüléssel telik. He-
tente két alkalommal tartott próbák 
során igyekszünk a Koleszár István-
né vezetőnk által összeállított műsort 
megtanulni, hogy a rendezvényünkön 

megjelenő résztvevőknek ünnepi lelki 
feltöltődést nyújtsunk a karácsonyi ün-
nepekre.

Gratulálunk dr. Ulrich Hedvignek a 
„Fadd Nagyközségért” kitüntetéshez, és 
ez úton is köszönjük a doktornőnek az 
egyesületünk javára felajánlott pénz-
összeget. Ádám Imréné titkár

Faddi Nyugdíjasok 
Egyesülete felhívása

December 18-án, vasárnap, 15 óra-
kor tartjuk a nyugdíjas karácsonyt. 
Kedves és meghitt együttléttel sze-
retnénk ünnepelni és elköszönni az 
óévtől.
Várjuk tagjainkat a közös ünneplésre!
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Fontos információk – egészségügy

A K I K R E  B Ü S Z K É K  VA G Y U N K

 Akire büszkék vagyunk – 2016
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulóján tartott községi 
ünnepségen elismerésben részesültek:

Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola ta-
nulói közül:

Acsádi Petra   4.b 
Kiss Gréta   5.a
Lencsés Noémi   6.a
Fodor Jázmin Marianna 6.b
Kiss Eszter   6.b
Merk Dominik   8.b

Az általános iskola alkalmazottai közül:
Fodorné Ivók Henrietta

Faddi Boróka Ének- és Néptánc Egyesület:
Sólyáné Dávid Krisztina

Tegyünk a Szívünkért Egyesület:
Németh Mihályné

Faddi Nyugdíjasok Egyesülete:
Balogh Jánosné

Fadd Nagyközség Képviselő-testülete 
2016-ban a Fadd Nagyközségért kitüntető 
díjat adományozta Dr. Ulrich Hedvig fogor-
vosnőnek, aki 1971. augusztus 1-jétől látja el 
Fadd Nagyközségben a fogorvosi alapellátási 
feladatokat. Bár nem faddi lakos, de munkája 
és elsősorban hivatása során megmutatta kö-
tődését Fadd polgáraihoz. A faddi gyermekek 
és a felnőtt lakosság egészségmegőrzésében 
fontos szerepet töltött be az elmúlt 45 év alatt. 
Az itt betöltött hivatása arra is késztette, hogy 
a faddi közösségek életében, a település kul-
turális értékeinek megőrzésében, közművelő-
désének előmozdításában részt vegyen és az-
zal közösséget vállaljon. Egészségmegőrzéssel 
kapcsolatos programokat munkájával segíti, 
támogatja a faddi embereket, anyagi támo-
gatások nyújtásával is elősegíti a kulturális-, 

sport- és egészségmegőrzésben tevékenyke-
dő helyi civil szervezetek megmozdulásait és 
tevékenységét. Mindezek mutatják, mennyire 
aktív részese a faddi közösségi és társadalmi 
életnek. Ezzel a díjjal is szeretnénk megkö-
szönni eddigi munkáját, és kívánunk neki jó 
egészséget és hosszú, boldog, tevékeny életet.

Köszönet
Nagy öröm és meglepetés volt számomra a Fadd Nagy-
községért kapott kitüntetés okt. 23-án. Köszönöm a Kép-
viselő-testület támogatását, és mindenkinek köszönet, aki 
javaslatával méltónak tartott erre a díjra, ami a másokért 
végzett gyógyító munkám elismerése, melyet Faddon 45 
éve végzek.
 Dr. Ulrich Hedvig, fogorvos

Új háziorvos kezdte meg munkáját a 
II. sz. háziorvosi körzetben
Bemutatkozik olvasóinknak dr. Vigvári Szabolcs háziorvos

1983-ban születtem Nagykanizsán. Gyermekkoromat Kapos-
váron töltöttem, itt is érettségiztem a Táncsics Mihály Gimná-
ziumban biológia szakon 2002-ben. 2008-ban szereztem meg 
a diplomámat a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvos Sza-
kán. Már kezdetektől érdekeltek a fertőző betegségek és trópusi 
medicina, így infektológus rezidensként kezdtem el dolgozni a 
Baranya Megyei Kórházban Pécsett. Összesen öt hónapot dol-
goztam trópusi országban, Kenya egyik nyomornegyedében, 
egy rendelőintézetben 2009-ben és 2011-ben. 2012-ben egy 
év gyakorlatot töltöttem Franciaországban. Fél évet egy me-
gyei kórház, fél évet pedig egy párizsi klinika infektológia osz-
tályán. 2014-ben szakvizsgáztam infektológiából, majd a PTE 
KK Sürgősségi Betegellátó Osztályán dolgoztam két és fél évet. 
A kórházi, osztályos munka jelentette nehézségekbe belefárad-
va határoztam el, hogy új kihívásokat keresve háziorvostannal 
kezdek foglalkozni.  2016.09.01-től dolgozom Faddon a II. szá-
mú felnőtt háziorvosi körzetben.

Rendelési idő:
Hétfő:   9.30–13.30
Kedd:   9.30–13.30
Szerda: nincs rendelés, dr. Mosonyi Erzsébet helyettesít
Csütörtök:  9.30–13.30
Péntek:   9.30–13.30

I. sz. orvosi rendelő: 
Dr. Mosonyi Erzsébet
Tel.:06-74/447-523

Rendel:
Hétfőtől péntekig: 
7.30–12.00 óráig
Délutáni rendelés szer-
dán16.30–17.30 óráig

II. sz. orvosi rendelő
Dr. Vígvári Szabolcs
Tel.: 06-74/447-437

Rendel:
Szerda kivételével naponta 
9.30–13.30 óráig
Szerdán rendelés nincs!

Gyermekorvosi rendelő
Dr. Boros Hilda
Tel.: 06-74/447-673

Rendel:
Hétfő–Szerda–Péntek  
8.00–12.00 óráig
Kedd–Csütörtök 
8.00–11.00 óráig
17.00–18.00 óráig

Kehely Gyógyszertár 
nyitva tartása:

Tel.: 06/74/447-976
Hétfőtől–Péntekig 
8.00–12.00 óráig
14.00–18.00 óráig
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KISMANÓK-VILÁG
Lassan véget ér az ősz, melynek szép 
verőfényes napjai csábítottak gyerme-
keket, felnőtteket arra, hogy felfedezzük 
azt a sok kincset, amit „Őszanyó” gaz-
dagon kínált idén is. Ki is használta az 
óvoda apraja-nagyja a lehetőségeket: 
színesítették hétköznapjainkat szüretek, 
kukoricatörés, zöldségbolti séták, múze-
umlátogatás, az őszi Duna szépségének 
megcsodálása és hancúrozás az illatos 
avarban.

Az izgalmakat nemcsak ez a sok ka-
land kínálta: bizonytalanság uralko-
dott óvodánk falai között nyár vége óta. 
A  megüresedett óvodavezetői posztra 
az óvoda fenntartója -Fadd Nagyközség 
Önkormányzata- 2016. október 3-án 
pályázatot írt ki. A  választási eljárás 
végeztével, a résztvevők támogatásá-
val 2016. november 1-jétől az óvoda-
vezetői feladatokat Bitay Ágota látja el. 
Ő a körülmények adta lehetőségeket 
megragadva átgondolt, alapos munka-
végzésével és sokrétű szakmai tudásá-
val szeretne hozzájárulni intézményünk 
hatékony működéséhez. Azon fáradozik 
az óvodapedagógusokkal, pedagógiai 
asszisztensekkel és dadus nénikkel kar-
öltve, hogy az óvodánkba járó összes 
gyermeknek fejlődésüket sokoldalúan 
támogató, vidám, élményekben gazdag 
óvodáskort biztosíthassunk.

Ági elmondta: ,, Szeretném megkö-
szönni az alkalmazotti közösségünk-
nek, az SZSZK képviselőinek, valamint 
a képviselő testületnek a bizalmat 
és a támogatásukat. Intézményveze-
tő-helyettesi munkára Acsádi Sándor 
Istvánnét kértem fel, aki kihívásnak 
tekinti az új feladatát, melynek maxi-
málisan szeretne megfelelni. A Mókus 
csoportba járó gyermekektől sem sza-
kadok el, hiszen a törvényi előírás sze-
rinti órákat velük fogom tölteni”.

Mókuska csoport Patti nénije - Fe-
hér Patrícia-, aki most önállóan vezeti, 
óvja, nevelgeti csoportját, anyai örö-
mök elé néz. Szívből gratulálunk neki 
mindannyian. Bitay Ágnes óvodaveze-
tő mindent elkövet azért, hogy arra a 
kis időre, amikor Patrícia babaszobára 
cseréli a csoportszobát, a Mókuskák se 

maradjanak ,,árván”, hanem nekik is le-
gyen óvó nénijük.

Sok-sok év szakmailag magas szin-
tű, elhivatottan végzett munkája után, 
október 21-én könnyes búcsút vettünk 
a Csiga csoport egykori óvó nénijeitől: 
Szalainé Halmazsán Hajnalkától és Her-
nádi Ritától.

A Csiga csoport soraiban tátongó űrt 
november 1-jétől Doszpod Lászlóné, 
Ari néni, tölti be, így ebben a csoport-
ban is helyreállt a felnőttek létszáma. 
Ari néni Mözsön él, ott dolgozott 25 
évig óvodapedagógusként, gazdag ta-
pasztalatait nálunk kamatoztatja ezen-
túl. Kedves, vidám személyiségével má-
ris belopta magát gyerekek és felnőttek 
szívébe egyaránt.

Mára tehát rendeződött a bizony-
talan átmeneti helyzet és jöhettek újra 
a dolgos hétköznapok az egész évben 
nyitva tartó óvodánkban.

Az óvó nénik munkája nemcsak a 
gyermekek nevelgetéséből áll. Az  el-
múlt tanévtől intézményünkben is mű-
ködik- a BECS (Belső Ellenőrzési Cso-
port), melynek vezetését ez évtől Gász 
Gábor Jánosné látja el. Ennek keretében 
a 2016-17-es nevelési év végére befeje-
ződik az összes óvodapedagógusunk 
szakmai ellenőrzése, a kolléganők fog-
lalkozásainak látogatása és értékelése 
során. Bár mindez nagyon sok admi-
nisztratív munkát ró ránk, de eközben 
mélyebben megismerjük egymás mun-
káját. Új ötletekkel, módszerekkel ta-
lálkozunk, melyeket beépítünk saját 

munkánkba is. Az  értékelés sokrétűen 
kidolgozott szakmai szempontok alap-
ján zajlik, melynek során mindenkinek 
jól esnek az elismerő, bíztató szavak és 
az esetleges építő kritika sem sért, in-
kább továbblendít bennünket. A  BECS 
keretein belül rövidesen sor kerül Peda-
gógiai Programunk és az SZMSZ (Szer-
vezeti Működési Szabályzat) átdolgozá-
sára, majd a Helyi Értékelési Szabályzat 
kidolgozására is. 

Nagy nap virradt október 14-én 
Réhm-Runyai Erikára, Süni csoportos 
gyakornokunkra: ekkor zajlott a minő-
sítő vizsgája, mely sikeresen zárult. Ezen 
a délelőttön is megmutatkozott ráter-
mettsége, elhivatottsága, felkészültsége, 
így megérdemelten tudhatja magáénak 
a sok dicsérő szót, amit a szakértői bi-
zottságtól kapott.

Őt hamarosan követi Gász Gábor Já-
nosné és Folk Renáta is, akik szintén je-
lentkeztek a minősítési eljárásra.

Most pedig vissza a gyermekekhez, 
akik ez alatt az idő alatt is főszereplői 
voltak a mindennapjainknak.

Idén is folytatódik a logopédiai ellá-
tás, a gyógytestnevelés, a foci, a refor-
mátus hittan és megkezdődtek a karate 
edzések is. Novembertől lehetőség nyí-
lik a német nyelvvel való ismerkedés-
re is. Réhm-Runyai Erika,  aki német 
nemzetiségi szakot végzett a főiskolán, 
vezeti majd be az érdeklődő gyerekeket 
a német nyelv rejtelmeibe. Szeptem-
ber végén őszi sport délelőttön vehet-
tek részt a gyermekek. A vidám, játékos 
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vetélkedés alaposan megmozgatott 
bennünket és mindenki arcára mo-
solyt csalt.

Október közepén is nagy volt a 
sürgés-forgás a termekben. Az egész-
séges életmódra nevelés keretében 
újra megszerveztük a már hagyomá-
nyos egészségnapunkat. A  gyerekek 
és szüleik keze alatt égett a munka. 
Készültek a nemcsak egészséges, de fi -
nom ételek, italok, amit persze el is fo-
gyasztottak. Kellett is az energia, mert a 
délelőttöt játékos verseny zárta.

Az örömteli események pedig folyta-
tódtak. Megszületett Szabadi Lászlóné, 
volt Sünis Hajni daduskánk várva-várt 
második kislánya, aki azóta is beara-
nyozza családja életét. Szívből örülünk a 
boldogságuknak.

November új programot hozott: 
Márton-napot tartottunk a Művelődési 
Házban. Fehérné Hága Renáta Nyuszi 
csoportos óvó néni mindig szívügyének 
tekintette a népi dalos játékok és táncok 
megismertetését az óvodásokkal. Két 
éve már, hogy a Katica csoportosokat 
is vendégül látták erre a mulatságra. Mi 
többiek pedig „elirigyeltük”, a jókedvü-
ket. Reni vállalta, hogy megszervezi az 

egész óvoda számára ezt az eseményt. 
A Nyuszikák előadásában megismerhet-
tük Márton püspök legendáját. A gyere-
kek lelkes, izgatott készülődése fergete-
ges sikert hozott számukra, vastapssal 
köszöntük meg az élményt. Ez  uztán 
mindannyian táncra perdültünk és új 
libás népi játékokat ismertünk meg, ját-
szottunk el. A  táncban megfáradtakat 
libazsíros kenyér várta lilahagymával 
és tea. Már hét elején libaszépségver-
seny fogadta az ovi aulájába belépőket. 
Szebbnél-szebb gyermekalkotások ké-
szültek, melyre mindenki leadhatta a 
szavazatát. Végül a Maci csoportos Sza-
bó Szófi a libuskája kapta a legtöbb sza-
vazatot, aki boldogan vette át az aján-
dék mécsest. Reni óvó néni szavaival: 
„A hangulat fergeteges volt, olyan, mint 
amikor egy óriási család összefogva 
együttműködik annak érdekében, hogy 

ez a nap felejthetetlen legyen”. Igazi 
közösségkovácsoló esemény volt.

Advent időszaka is bővelkedik ese-
ményekben.

Gyerekek! Az  óvó nénik már fo-
galmazzák ám a leveleket a Télapó-
nak, aki hamarosan bekopogtat majd 
óvodánk ajtaján. Az  idén is mese-
előadás várja majd Télapó napján az 

apróságokat. Reméljük, a csizmák sem 
maradnak üresen! Karácsony ünnepén 
bábjelenettel ajándékozzuk meg gyere-
keket. Reméljük, a fák alá is kerül majd 
ajándék. A legfontosabb mégis az, hogy 
minden csoportban átélhessük a vára-
kozás meghitt örömét és a szeretet ün-
nepének csodáját. Ebben az időszakban 
nemcsak kapunk, hanem adunk is a sok 
szeretetünkből másoknak. Most sem fe-
ledkezünk meg szeretett nyugdíjas kol-
léganőinkről. Várjuk mindegyiküket a 
hagyományos, meghitt hangulatú esti 
összejövetelünkre. A  Faddi idős embe-
reknek pedig az idén a Sünikék ked-
veskednek egy kis műsorral és viszik el 
számukra a szeretet ajándékát az Idősek 
Napközi Otthonába.

 Sersli Zoltánné, Sünis óvó néni

TÁP- TAKARMÁNY ÉS KISÁLLAT ELEDELEK

I� úsági hangversenyek

Az utóbbi évekhez hasonlóan eb-
ben a tanévben is megszervezés-
re kerül a faddi Művelődési Ház-
ban az általános iskolások részére 
a Filharmónia Magyarország NKft. 
által kínált élménydús koncert-
sorozat. Az igaz értéket képviselő, 
magas színvonalú zenei előadá-
sok az iskolai tananyaghoz is il-
leszthetők. Ezen alkalmakkor az 
ország kiváló művészeit és zene-
karait hívják segítségül, akik játé-
kukkal felejthetetlen élményben 
részesítik közönségüket. 

2016. november 18-án a 
 Zengő együttes volt vendégünk. 
A zenekar a népzene hiteles meg-

szólaltatására és a mai hangzá-
sokhoz való illesztésére törekszik. 
1983-ban alakultak, számos rádió 
és tv - felvételt, valamint önálló 
lemezt is készített. Felléptek már 
a hazai színpadokon kívül a világ 
18 országában.

 2017 első felében két nagyon 
élvezetes hangverseny érkezik 
hozzánk:

„Muzsikavalkád”: A Pécsi 
Szimfonietta zenekart vezényli 
Stauróczky Balázs. Ötletgazda és 
moderátor dr. Lakner Tamás.

„Az ősembertől napjainkig”: 
a Talamba Ütőegyüttes előadása. 
Moderátor: Zombor Levente.

FEHÉR OSZKÁR 
7133 Fadd, 
Mátyás Király u. 37.
Nyitva tartás: 
hétfő-péntek: 
8–12 óráig 14–17 óráig
szombat: 8–11 óráig
06-30-57-85-167

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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Márton nap az iskolában

Az őszi, téli időszak bővelkedik 
a néphagyományokon alapuló 
jeles napokban.

Szent Márton napját Európa 
szerte november 11-én ünne-
peljük. Ehhez a naphoz és Már-
ton püspök alakjához rengeteg 
magyar népszokás is kötődik. 
Idén iskolánk alsó tagozatos di-
ákjai is megünnepelték Márton 
napját. Rendezvényünk célja az 
volt, hogy a gyerekek életko-
ri sajátosságainak fi gyelembe 
vételével játékos formában fel-
elevenítsük, megismertessük a 
tanulókat az e naphoz kapcso-
lódó hagyományokkal, szoká-
sokkal. 

Egy héten át izgatottan ké-
szülődtünk a liba napra, hiszen 
a témakörhöz kapcsolódóan 
napról napra más-más érde-
kes feladatokat oldhattak meg 
a gyerekek. Tanultunk Márton 
napi verseket, dalokat, népi já-

tékokat, elkészítettük a lámpá-
sokat a péntek esti felvonulás-
hoz, valamint rajz és technika 
órákon kézműveskedtünk a 
Márton-nappal kapcsolatosan. 
Az elkészült alkotásokat isko-
lánk folyosóján helyeztük el. 

Márton napon, november 
11-én délután a sportcsarnok-
ban Márton püspök alakjá-
hoz, illetve a népszokásokhoz 
kapcsolódó, minden tanulót 
megmozgató ügyességi játé-
kok várták a csapatokat. Volt a 
feladatok között libatollfújás, 
libalopás, merőkanállal libato-
jás hordás, kukoricamorzsolás, 
libatömés kukoricával, libás 
dalok, népi játékok, puzzle kira-
kás, kvíz kérdések, mocsárjárás 
libatalpon. 

Közben a szorgalmas szülők-
nek köszönhetően az iskola elő-
terében elkészült a libalakoma. 
Libazsíros, libamájas kenyérrel 

és forró citromos teával várták 
a programon résztvevőket, hisz 
a mondás szerint: „Aki Márton 
napon libát nem eszik, az egész 
évben éhezik.” 

A nap befejezéseként söté-
tedéskor elkezdődött a Márton 
napi lámpás felvonulás. A ta-
nulók a maguk készítette lám-
pásokkal, a nevelők, szülők, 
testvéreik kíséretében, Márton 
napi dalokat énekelve a Bartal 

kertbe vonultak. Szép látványt 
nyújtottak a sötétben a kis lám-
pásokban pislákoló jó cseleke-
detet jelképező fények. Nagyon 
jó hangulatban telt a délután, a 
gyerekek, s a felnőttek egyaránt 
jól érezték magukat.

Köszönjük a szülőknek, hogy 
részvételükkel, aktív közre-
működésükkel hozzájárultak a 
rendezvény sikeres lebonyolítá-
sához. Nagyné Fodor Irén

Márton napi projektünk zá-
rásaként a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum által szer-
vezett Márton napi „ludassá-
gok” c. múzeumi foglalkozá-
son vett részt az alsó tagozat 
48 diákja. A gyerekek nagyon 
élvezték a foglalkozást.

Vetítéssel színesítve be-
szélgettek Szent Márton le-

gendájáról, szokásokról, 
ételekről, időjóslásról, majd 
ludas körjátékot játszottak, 
papírtépéssel képet készítet-
tek. Az  ügyesebbeknek még 
kirakóra is maradt idejük.

 A végén „újborral”, szörp-
pel koccintottak.
 Balázs Istvánné
 pedagógus

Nyílt nap a Faddi Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában

Hagyományainkhoz híven az 
idei év novemberében is meg-
hirdettük a nyílt szakköri hetet 
és a nyílt napokat.  November 
14-18-ig nyílt szakköri hetet 
tartottunk, november 15-én 
és 16-án pedig nyílt napon 
vártuk az érdeklődő szülőket. 
A tanulók izgatottan várták, 
hogy megmutathassák, ho-
gyan telnek a napjaik az is-
kolában, a szülők pedig nagy 
érdeklődéssel ültek be az 

osztálytermekbe. Sok szülő és 
a nagyszülő látogatta meg in-
tézményünket.

Az iskola vezetősége és pe-
dagógusai ezúton szeretnék 
megköszönni, hogy ilyen szép 
számban látogatták meg a 
tanórákat és a szakköröket! 

Jövőre is sok szeretettel vár-
juk az érdeklődő szülőket és 
rokonokat!

 Szabóné Antus Anita, 
 pedagógus
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Atlétikai verseny
A Bonyhádi Petőfi  Sándor Evangélikus 
Gimnázium szervezésében Tehetség-
kutató atlétikai verseny került megren-

dezésre dél-dunántúli felső tagozatos 
iskolák számára.

A Faddi Gárdonyi Géza Általános Is-
kolát három versenyző képviselte.

A 6.b osztályból Fonyódi Kata 60 m 
síkfutás és távolugrás versenyszámban 
volt érdekelt, ahol mindegyikben egy-
aránt ezüstérmet szerzett.

A 8.b osztályból Kovács Dóra 60 m 
síkfutás, valamint Bakos Ádám szintén 
60m síkfutás és kétkezes medicinlabda 
dobásba nevezett, közülük Ádám medi-
cinlabda dobásban a dobogó 3. fokára 
állhatott.

Rendkívül jó hangulatú, professzio-
nális helyszínen megrendezett verseny-
nek voltunk tanúi, a jövőben nagyobb 
létszámú csapat részvételével szeret-
nénk újra rajthoz állni!

 Bali Ervin testnevelő

Kutatók napja Pakson
2016. október 7-én dél-
után a faddi iskola közel 
ötven tanulója Dursztné 
Palásti Gabriella és Nyig-
rényi Edit kísérő tanárok-
kal Paksra látogatott a Vak 
Bottyán Gimnázium által 
meghirdetett KUTATÓK 
NAPJA programra.

Nagyon sok érdekes 
fi zikai, kémiai kísérlet és 
matematikai kvíz részesei 
lehettünk. A helyesen vá-
laszolók „pénzt” kaptak, 
amelyért sütit vagy limo-
nádét vásárolhattak a bü-
fében a vendéglátóktól.

Újdonság volt idén a 
fi zikai erőnlétet és ügyes-
séget igénylő íjászat ki-
próbálása, az állatbarátok 
pedig a lovaglást is kipró-
bálhatták.

Sok élménnyel lettünk 
gazdagabbak. Köszönjük 
a szervezőknek ezt a vi-
dám délutánt!

 Kaiser Ildikó 8. b

Nyílt nap a „Csapó”-ban

Az Agrárképzések Napját tar-
totta az FM DASZK Csapó Dá-
niel Középiskola 2016. október 
6-án. A mintegy 160 résztvevő 
diák között ott volt a Faddi Gár-
donyi Géza Általános Iskola 21 
nyolcadik osztályos tanulója is. 
Nagyon részletes és kimerítő 
tájékoztatást kaptunk 
az agráripari szakmák-
ban induló képzések-
ről. Ezeket a szakmákat 
választó gyerekek biz-
tosak lehetnek az elhe-
lyezkedésükben, hiszen 
enni mindig fognak az 
emberek, mondta az 
egyik előadó. 

Megnézhettük az iskola új 
vágóhídját, a tankonyhában 
fi nom kemencében sült lan-
gallóval láttak bennünket ven-

dégül, felmérhettük az iskola 
gépparkját, sőt néhányan még 
traktoroztak is. Akik a tejipari 
szakmák felé kacsingatnak, 
azokat a Tolnatej Zrt-hez vitték 
üzemlátogatásra. Nagyon sok 
hasznos információt kaptunk 
a pályaválasztás előtt.  

    
 Pánczélné 
 Csöndes Magdolna 
 a 8. b osztályfőnöke
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Szinte hihetetlen, hogy 
ennyire gyorsan és se-
besen futnak (egymást 
kergetve) a napok. Úgy 
tűnik, hogy nem is olyan 
régen szűrtük át lel-
künkön az advent és 
a karácsony üzenetét 
(2015-ben), s most ismét 
tudtunkra adja az Isten azt, ami még 
ebben az évben vezérfonal szeletnyi 
cikkeimben: éljük át együtt, ami össze-
kapcsol bennünket!

S ha most egy pillanat erejéig az 
egykori iskolapadba képzeljük magun-
kat (fogalmazást írva, tollal, papírral 
a kezünkben), hogy se vége, se hosz-
sza nincs a fantáziánk szülte karácso-
nyi élmények felsorolásának. A  hét-
köznapi életünkben megtapasztalt 
sürgés-forgásnak. Eszünkbe juthat az 
ajándékok vásárlása, csomagolása, a 
titokzatos (biztos) helyre való eltün-
tetése. Lakásunk csinosítása, az öröm-
ünnep fi nomságokkal teli vacsorája, 
ezernyi csillagot szóró, díszbe öltözött 
karácsonyfája.

Biztos vagyok benne, hogy ünneplőt 
ölt magára a mi falunk is. Lüktet a sze-
retet mindenütt!!!

Mindez a sok teendő apró fal, me-
lyet a „Boldog Karácsonyt“ égisze alatt 
emelünk magunk köré. A szokás nagy 
hatalom! Kényszer az elvárás, a mun-
ka. Hangos lesz tőle az Advent, az ün-
nep előtti várakozás ideje. Lelkemben 
most mégis leomlanak ezek a falak, s 
megnyílik egy pici rés, amin átszűrőd-
het a fény. S ez a fény rávilágít arra, 
hogy Valaki, és nem valami köt össze 
bennünket. Jézus Krisztus.

Hiszem, hogy mindenkiben van egy 
leheletnyi igény a befelé fordulásra Ka-
rácsonykor. A saját belső utunkat járva. 
- Vallom mindannyiónk vágyát, hogy 
képesek vagyunk (legalább most, ezen 
az ünnepen) elfordulni a rossztól és a 
jó irányba kapaszkodni. Mintha egy-
szerre tudnánk felfelé, befelé és a má-
sik ember felé szemlélődni. Meghitten, 
bensőségesen, csodálatos misztérium-
ban találkozni egymással. S ebben az 
állapotban már nem látjuk azt a töme-
get, melyben elfáradtunk és kimerül-
tek voltunk. - Ilyen a Karácsony léleg-

zetvétele! Elillan a magány, a félelem, a 
fájdalom.....csak marad a SZERETET!

S egy gondolatnyit hadd beszéljek 
még a karácsonyi harmóniáról is. Er-
röl a ritka ajándékról, ami megmarad 
és nem romlik el, mint a többszörösére 
megfőzött élelem. Arról a sajátos össz-
hangról, kiegyensúlyozottságról szólok, 
ami velünk sétál tovább a hétköznapok-
ban is. Azért nem marad el tőlünk, mert 
erőt tud adni betegségünkben, mun-
kánkban, egymással való kapcsolatunk-
ban, magányunkban, öregségünkben – 
próbatételeink közepette.

A Karácsony harmóniájában - mint 
egy szép zenében - összhang van, amit 
akkor is dúdol az ember, amikor jönnek 
a fáradt, szürke, nehéz hétköznapok. 
Ez a belső harmónia nem kétnapos ün-
nep....több a nyugalomnál, a csendnél...
.a pihenésnél. Megfoghatatlan, felülről 
jövő táplálék, amivel el lehet indulni a 
mindennapi feladatokkal kikövezett 
úton. Belső békével, kiegyensúlyozottan, 
teljes őszintén, karácsonyi élményekkel.

Sokszor eszembe jut Wass Albert 
„Karácsonyi meséje” (A csodálatos bal-
zsam meg a likas zsák). – Ezt a mesét 
Wass Albert érző-élő szívű nagymamája 
mondta, miközben az unokái felfokozott 
izgalommal várták, hogy megszólaljon 
„a kicsi ezüst csengő s meghirdesse a 
karácsonyfával érkező angyalt”.

Egyszer volt, hol nem volt....élt egy 
folyton a családjáért dolgozó favágó em-
ber, 7 gyermekével és a feleségével egy 
nádfedeles takaros kis házban. A favágó 
a lelkét, idejét, erejét, szeretetét reggeltől 
estig rájuk áldozta, de a családban nem 
volt érte köszönet. Panaszkodás, vesze-
kedés, gonoszkodás, szeretetlenség ivó-
dott be az otthon mindennapjaiba. Sa-
vanyú képpel jártak-keltek, miközben 
óriási fájdalmat okoztak a favágónak. 
Szegény, még Karácsonykor is dolgo-
zott, hátha ettől a keresettől is szebb lesz 

az életük. S miközben 
ott dolgozgatott, meg-
látott egy szegény, tö-
rékeny, öregasszonyt - 
hatalmas rőzseköteggel 
a hátán. A  favágó segí-
teni akart. Hazavitte, 
összevágta, begyújtotta 
a mindig csak magára 

számítható asszony helyett a rőzsét. S 
ahogy lenni szokott a mesében, itt is el-
hangzott a „jótett helyébe jót várj” hála 
mondata. S az idős asszony egy tégelyt 
és egy lukas zsákot adott neki, azzal a 
tanáccsal, hogy kenjék be mindannyian 
a szemüket ezzel a balzsammal, s utána 
oldozzák ki a zsákot.

S hát, csudák csudája, a favágó be-
kente az asszony és a 7 gyermek szemét 
a balzsammal s olyan nagy világosság 
támadt a házban, mintha ezernyi gyer-
tyát meggyújtottak volna. S egyszercsak 
mosolygott az asszony és kacagtak a 
gyerekek, és csordultig lett örömmel a 
ház. S a lukas zsák pedig ajándékokkal 
teli zsákká változott. Volt benne piros 
csizma, selyemkendő, ködmön, kalács, 
alma és dió. S az asszony szíve csodás 
karácsonyi szeretettel telt meg. Olyan 
harmónia lett benne, amilyen még nem 
volt soha. Fogott egy kosarat és meg-
rakta kaláccsal, dióval és átvitte a szom-
szédba. Ettől a naptól kezdve megválto-
zott az élet a favágó házában, sőt a kicsi 
faluban, a szomszéd portáján és az ott 
lakók szívében...

Hát, eddig a mese...
Wass Albert így fejezi be írását: „Fél 

évszázad telt el azóta. S ahogy vissza-
gondolok nagyanyánk meséjére, úgy ér-
zem, hogy bizony jól tennénk, ha mind-
annyian, akik még itt élünk a földön, 
megkeresnénk azt a csipetnyi balzsa-
mot, amit az Úrjézus angyala eldugott s 
ledörzsölnénk vele a szemünkről a rosz-
szak látásának csúnya hályogát “.

Én pedig (mint aki kicsit a me-
sék világában is élő de a Biblia min-
den szavában megkapaszkodó, ka-
rácsonyi harmóniára vágyó, Isten 
idősödő szolgája), kívánok minden 
kedves Olvasómnak elmélyült ad-
venti várakozást és Istentől gazdagon 
megáldott Karácsonyi Ünnepeket! 
 Deméné Miksa Zsuzsa

Éljük át együtt mindazt, ami összekapcsol bennünket

Mottó: 
„...hajszoljuk a felszíni értékeket, mert úgy hisszük, hogy általuk
megvásárolhatjuk szívünk boldogságát. Pedig a dolog épp for-
dítva működik.
Előbb a belső örömöt és harmóniát kell megteremtenünk”.
 (Marci Shimoff  )
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A KATOLIKUS KARITASZ FELKÉRÉSE 
ADOMÁNYGYÜJTÉSHEZ

Kedves Testvérek!
Ismét közeleg az Advent, amely a csendes áhitat és a szeret 
teljes várakozás időszaka.

Nyitott lélekkel, bizakodó örömmel, jócselekedet gyakor-
lásával várunk a Kis Jézus megszületésére.

Ebből az alkalomból, az Ínségben élő testvéreinkre is kell 
gondolnunk, és adományainkkal számukra is méltóvá tenni a 
szent Karácsony ünneplését. 

Az eddigi gyakorlat szerint, dec. 10-18-ig adomány gyüj-
tést szervezünk.

Kérünk tartós élelmiszert gyermekeknek könyvet játékot, 
pénzt (amiből élelmiszert veszünk).
Az adományok kiosztását 20-21 ére tervezzük. 
Ez egy apró lépés, hogy a világgal együtt mi is jobbá váljunk. 
Várjuk szeretettel támogató imájukat, és adományaikat.
 A Katolikus Plébánia Szent Erzsébet Karitasz Csoport vezetője

  Beszterczán Ágota

Beteg ember karácsonya
Csendes, hideg szobában 
ül egy ember, s mereng.
Hideg késő este van. 
Egyedül van, s kesereg.
Pedig ünnep közeledik, 
mikor kis Jézus született.
Szíve szorong, lelke zokog, 
magányosan, imigyen kesereg.
Nézz le rám a magas égből!
Nézz le rám, nagy Istenem,
Hagyj méltó életet élnem,
Nem segítesz? elveszek!
Nekem is legyen ma ünnep,
Legyen öröm bennem is!
Embernek születtem én is,
Meghalt fi ad értem is!

Dohóczki Istvánné

„Mert láttuk az Ő csillagát, amikor fel-
tűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt.” 
(Máté írása szerinti evangélium 2. feje-
zet 2. vers)
Az emberek évezredek óta fi gyelik a 
csillagok állását, és ebből igyekeznek 
következtetéseket levonni az életükre és 
a jövőjükre nézve.
Több, mint kétezer évvel ezelőtt az ak-
kori világ asztrológusai egy különleges 
égi jelenséget fi gyelhettek meg: a Jupiter 
és a Szaturnusz bolygók együttállásának 
köszönhetően egy új, fényes pont jelent 
meg az éj sötétjében, melynek fénye túl-
ragyogott minden más csillagot. 
Sokan nézték ezt az új „csillagot”, de 
csak kevesen látták meg ebben az új 
égi fényben a teremtő Isten üzenetét: 
megszületett a világ Megmentője. Akik 
viszont meglátták ennek az új „csillag-
nak” a megjelenésében a teremtő Isten 
üzenetét, azok útnak indultak, hogy 
leboruljanak és tiszteljék a világ Meg-
mentőjét. 
Ezek voltak a napkeleti bölcsek. Ők vál-
lalták a hosszú, a fáradtságos és az élet-
veszélyes utat, csakhogy találkozzanak 
a világ Megmentőjével, és hódoljanak 
neki.
És amikor a csillagot kitartóan követve 
végre eljutottak a világ Megmentőjéhez, 
akkor csupán egy kicsiny gyermeket 
találtak. Ezek a bölcsek azonban meg-
látták a kicsiny gyermekben is a hatal-

mas uralkodót, aki legyőzi majd a bűnt 
és a halált, és képes lesz egy új életet 
ajándékozni nekik is. És azok a napke-
leti bölcsek leborultak a gyermek Jézus 
Krisztus előtt, és alávetették magukat 
uralmának.
Ez a találkozás Jézus Krisztussal, a világ 
Megmentőjével örökre megváltoztatta 
az életüket: többet nem kellett az égi je-
lenségekből jósolniuk, hogy megtudják 
mit kell tenniük: immár maga a teremtő 
Isten szólt hozzájuk közvetlenül, és ve-
zette őket tovább egy új életbe.
Mi is évről-évre összegyűlünk Szenteste, 
hogy megünnepeljük a világ Megmen-
tőjének, Jézus Krisztusnak a születését, 
és emlékezzünk, hogy Jézus Krisztus-
ban új uralkodó született erre a földre, 
aki képes nekünk is új életet ajándékoz-
ni.
Szeretettel várjuk alkalmainkra!
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
mindennemű adományaikat, amivel 
gyülekezetünket támogatták a 2016-os 
esztendőben.
Mindenkinek Áldott karácsonyi ünne-
peket, és békés, boldog új esztendőt kí-
vánok !
 Csomós Balázs
 református lelkipásztor

Ünnepi alkalmaink:
• szentesti istentisztelet december 24. 

14:30 a hittanos gyerekek szolgála-
tával a templomban 

• karácsony első napján december 25. 
10:30 úrvacsorás istentisztelet a 
templomban

• karácsony második napján december 
26. 10:30 úrvacsorás istentisztelet a 
templomban

• óévi istentisztelet december 31. 10:30 a 
gyülekezeti teremben

• újévi istentisztelet január 1. 10:30 a 
gyülekezeti teremben

Hétközi alkalmaink:
Csütörtök 10.00 Áhítat az Idősek Nap-
közijében
Csütörtök 16.30 Bibliaóra a gyülekezeti 
teremben
Vasárnap 10.30 Istentisztelet a gyüleke-
zeti teremben
Gyermekistentisztelet, a felnőtt isten-
tisztelettel párhuzamosan. A gyermekis-
tentiszteleten a gyermekek énekeket ta-
nulnak,  építő történeteket hallgatnak és 
azokkal kreatív formában foglalkoznak.

Áldás, békesség!

Mert Láttuk
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E M L É K E I M . . .

Emlék Zsófi kának, Juditnak…  

„A szép i� ú évek elmúltával a vágy mesz-
sze távolra elüldözött, hogy némi emlék 
maradjon részedre, e pár sort írom, ami 
nem költőies vonásokkal van szerkesztve, 
de mégis mintegy záloga az elmúlhatatlan 
testvéri szeretetünknek.

Sárvár, 1924. 12. 18. Testvéred, Sanyi bá-
tyád.” Olvasom a könyvben.

Elkapott a takarítási láz és gondoltam, 
lepakolom a könyvespolcot is, mert ráfér 
a portalanítás. Aki gyakorolja néhanapján 
ezt a tevékenységet, az biztosan hasonló 
forgatókönyv szerint haladhat. Elkezd le-
rámolni egy sort, aztán talál egy könyvet, 
füzetet, amit már régen nem tartott a ke-
zében. Így történ velem is, amikor egymás 
mellett rábukkantam családunk emlék-
könyveire. Elmondhatom, hogy háromge-
nerációs emlékkönyvgyűjteménnyel ren-
delkezem.

Nagyanyám bőrkötésű, rézveretes em-
lékkönyvének az első bejegyzése 1922-ben 
Sárváron íródott. 15 éves volt. Az  időben 
utolsó bejegyzés 1939-re esik. A  könyve 
megjárta Angliát, Ausztriát is – itt meg-
jegyzem, mindkét nyelvet beszélte, olvasta, 
írta. Családtagjai, barátnői, tanárai, papja, 
hódolói írtak bele. 25 évesen egy tanító ra-
jongója négyoldalas, K-betűvel kezdődő 
szavakból összeállított történetével udva-
rolt, kápráztatta el nagyanyámat.

Így kezdődik írása: „Kivonat kéziköny-
vemből. Kiengesztelésül K-val kezdődő 
kéziratot küldök. Kíváncsiságát kérve, kö-
vetkezőképen kezdem kedélyes közlemé-
nyemet.

Kedves Kisasszony! Kellemes köteles-
ségemnek képzelem közölni kedves kis-
asszonnyal könnyelmű kalandozásaim 
komoly kifejlődését. Keveset kockáztatok 
kritikus körmei közé kerülve, körülbe-
lül kinevet krix-krax karcolataimért…” 
Négy oldalon keresztül íródik a történet. 
Gyöngybetűkkel, tökéletes helyesírással. 
Most 2016-ban is megállja a helyét. Iga-
zolva, hogy milyen kifejezés gazdag a 
Magyar nyelv! Egyébként már itt ebben a 
könyvben is felfedezhetőek azok a hang-
vételű emlékversek, amelyeket később 
Édesanyám, majd a saját emlékkönyvem-
ben megtalálhatók. Valószínű ez is szájról 
szájra, ha jobban tetszik emlékkönyvről 
emlékkönyvre íródott.

Mint például: „Az emberi szív mily 
furcsa szerkezet, akkor fáj, mikor már el-
veszett.” „Imádd Istent, szeresd hazád! Bol-
dogságot e kettő ád!”

Akkor a versek többsége a szívről, a 
hazáról és Istenről szólt. A lehetséges bol-
dogságról, hogy mit is kellene tenni azért a 
boldogságért, ami vár a háború utáni, eljö-
vendő életben. Ez a reményteliség érthető, 
világháborút is átível ez az emlékkönyv.

Édesanyámnak már nem bőrkötésben 
őrződnek emlékversei, hanem spirálfüze-
tekben. Talán véletlen, talán nem, de az a 
kettő füzet, ami megmaradt, 1956-1957 évi 
iskolai emlékverseit, egyéb írásait tartal-
mazza. 1956. december. 6-án az emlékvers 
második részében ez a bejegyzés található. 
„Ha elfog, a félelem, ne essél kétségbe, bíz-
zál Istenben.” Írja a 7. osztályos Ica édes-
anyámnak. Az  anyu füzetében új elemek 
találhatók. Ilyen a vicclap. A lap jobb sar-
kának titok felirattal való behajtása, ahova 
a leendő férjnek kell a nevét beírnia, vala-
mint a társas lap, ahova mindenki beírta a 
nevét, osztályát, az adott évet. Egész lapo-
kat kitöltő versek, idézetek színes- és gra-
fi tceruzás rajzokkal díszítették az oldalt. 
Egy-egy barátnő akár 3-4 alkalommal is 
megerősítette az emlékfüzetben barátsá-
gát.

Egy tipikus vers: Szívem, hogy miért 
fáj, Ez  óhaj mit jelent, Rózsám, hogy mit 
jelent, előttem képzeled, Te is majd meg-

tudod, Lelkem mély érzését, Elolvasod 
versem, Kezdő nyolc betűjét. Megfejtés=-
Szeretlek. Vagy a következő humorosabb 
vers. „Kútágason áll egy veréb, emléklapra 
ez is elég, ha még ez sem lenne elég, száll-
jon oda még egy veréb.”

Édesanyám is becsben tartotta ezeket 
a füzeteit, és később is használta. A 60-as 
évek táncdalszövegeit is ide másolta, meg-
tanulás végett. 1960. 05. 04-én leírja a Hol 
fénylőbb és szebb a holdsugár című tánc-
dalszöveget. Vagy a Dájáná című dalét, ami 
így kezdődik: Elbűvölt egy szép ideál, arca 
oly szép halovány, mindig csak rád gondo-
lok, érted élek és halok. Ám, de egy nap el-
hagyott és most fáj nagyon. Ó, ó, ó jöjj hoz-
zám Dájáná…

Gondolom ismerős lehet a most 70-75 
évesek körében ez a népszerű 60-as évek-
beli dalszöveg.

A vicclapban néhány gyöngyszemet is 
találunk. Jobb a puszi, mint a kása, csak a 
mama meg ne lássa, mert ha a mama meg 
lássa, rosszabb lesz, mint a forradása.

Húslevesbe fől a hús, diák után sose 
fuss, mert a diák kis pap lesz, feleségül 
úgysem vesz.

Ki nálam jobban szeret, nyelje el a Gel-
lért hegyet. 2×3 hat, szeresd a fi ukat. Stb.

A saját emlékkönyvem első bejegyzése 
1981-ben volt, akkor 11 éves voltam.

Mennyit könyörögtem akkor, hogy ez a 
keményfedelű legyen, ne a puhaborítású. 
Anyu nem akarta megvenni, mert egyedül 
keresett kettőnkre, ez pedig nem volt az 
akkori kiadásokba betervezve. Azzal érvel-
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tem, hogy ha volt a nagymamának és neki 
is, akkor kell nekem is! De, különben min-
den osztálytársamnak már régen van. Va-
lójában utóbbi volt a fő indokom, de meg 
kellett valamivel puhítani. Végül sikerült – 
ami kisebb csodának számított.

Az emlékkönyvem 1981-1989 évei-
ről ad számot. Több akkor divatos újítást 
tartalmaz. Az  első oldalra önmagunknak 
kellett útravalót írni. Ezt csak 1987-ben 
tettem meg, és érdekes, amit akkor gon-
doltam vagy fontosnak véltem az elkövet-
kező életben. Az utolsó oldalra valamelyik 
barátnő ezzel a beírással, hogy „ui.: utolsó 
lapra az írhatja nevét, ki barátnőmet fele-
ségül kéri.”

Tele van színes fi lctollrajzokkal, bera-
gasztott képeslapokkal, az újságból kivá-
gott fi gurákkal. Még 1984-ből Nagy Feró 
rockénekes autogramja is megtalálható 
benne. A  versek hangulata nem annyira 
szentimentális, inkább kíváncsisággal teli, 
azt taglalja milyen a szerelem, milyen a 
boldogság, a rajzok többsége a férj-feleség 
témakörére koncentrál, vagy virág motí-
vumokkal a nőiességre. Ezek nem tuda-
tosak, lemásolt versek, rajzok. 1-2 felnőtt 
ember, köztük a tanáraim, inkább nevelő 
jelleggel választották meg az idézeteiket 
vagy a szeretetüket egy-egy kedves rajzzal 
fejezték ki. Természetesen van egy-két az 
elmúlást boncolgató vers, amit nem igen 
tudtunk akkor tizenegynéhány évesen 
felfogni. Nagy divat volt idézeteket beírni 
az emlékkönyvbe, ezekhez szintén éretle-
nek voltunk, sőt mai felnőtt fejjel belegon-
dolok, hogy is írhatott ilyen idézetet egy 
11-12 éves diáktársam: Ha az egész órát 

úgy betöltöd, hogy benne hatvanpercnyi 
van, minden kincsével bírod ezt a földet, s 
ami még több, ember vagy fi am. /Kipling/ 
Az  élet iróniája, hogy aki ezt írta nekem 
egy alkoholista emberré lett mostanra!

Az emlékkönyvembe fi uk is írtak, raj-
zoltak. Volt, aki saját költeménnyel, kidol-

gozott rajzokkal akart elbűvölni. A  80-as 
években, a vicclapban jóval vadabb írások 
jelentek meg. Pl.: „Akaszd fel magad, de 
ne a fára, hanem egy csinos srác nyakába. 
Vagy: Menj, ki a kertbe írd rá egy tökre te 
vagy édesanyád legnagyobb ökre. Sőt! Szá-
raz ágon majom mászik, Maga nekem nem 
pofázik.” Egyébként az emlékkönyv intéz-
ménye kifejezetten női privilégium volt 
mindig. Nem is tudom, hogy ma 2016-ban 
létezik-e az iskolás lányok körében ez a 
szokás. Ők már az internet világában ke-
ringnek örökké, mert ami oda egyszer fel-
kerül az le soha, tehát örök emlék marad, 
egy virtuális emlékkönyv.

Ha összehasonlítom a három generáció 
beírásait, mondanivalóját, akkor a nagy-
anyámé az, ami toronymagasan vezet. Kül-
lemére, komolyságára valamit arra a Nőt 
tisztelő beírásokra, amit tükröz ez a könyv. 
Nem frivol, elvárja és megkapja a tiszte-
letet a megszólítással, a megfogalmazott 
mondanivalóval, igazi leányos könyvecs-
ke. Az  anyukám füzetei tökéletesen tük-
rözik az ötvenes éveket, de igazi kamasz 
leányos álmodozást sugallnak. Puhafede-
lű, tapintású spirálfüzet, 
biztos akkor modernek 
számított. A  lányok írá-
sai felszabadultabbak, 
szabadabbaknak tűn-
nek benne. Olyan dol-
gokat fogalmaznak meg 
néhol a verseikben, 
amit a nagyanyám any-
nyi idős korában talán ki 
sem mondhatott a szü-
lei előtt. Az enyém pedig 
már előre vetítette azt a 
szabadon gondolkodó, 
cselekvő nő képét, ami-
vé lett ebben a világban 
a Nő. Talán kissé elka-
nyarodtam, de ezekből 
az emlékkönyvekből az 
adott kor szokásait, el-
várásait, divatjait olvas-
hatjuk ki. Egy gyermek 
szemszögéből, még ha 
itt-ott érződik a felnőtt 
segítsége az írás megvá-
lasztásánál. Álmodozó, a 
világot rózsásan látók az 
emlékkönyvek. Milyen 
reményteli még az ember 

és mennyire nem látja még, hogy milyen 
is az élet. De, ez így van rendjén, és ebben 
pontosan ez a szép! Mert akármelyik em-
lékkönyvet is lapozom, fel mindegyikben 
a leány Nővé akar benne felnőni. A versek 
és egyéb írások segítségével tudatlanul is 

felkészül a Nőségének megélésére. Nyilván 
az emlékkönyvi kép egy kivetített, kissé 
torz, nem reális kép, nem olyan tudatos, 
mint ahogy most azt magyarázom. De, az 
emlékkönyvek is a leánygyermek felnőtté 
válását segítették, a lehetséges anyaságra 
való felkészítésre, a feleség szerepére buz-
dítva a fi atal leányokat. Erkölcs, hit, szere-
tet, szerelem, bánat és elmúlás, ezt közlik a 
bejegyzések. Benis Brigitta

E M L É K E I M . . .

A Segítők Paks Nonprofi t Kft évekkel ez előtt elindí-
tott egy kezdeményezést Önzetlenül Segítők néven. 
Vezetőjük Molnár Imréné, Ancika. Tavaly Ódryné Hor-
váth Krisztina is csatlakozott hozzájuk adományokkal 
és ételosztással. Segítségét nemrég ezzel az arany 
éremmel köszönték meg. Krisztina elmondta, édes-
anyja őt szociálisan igen érzékenyre nevelte. Nem 
várt elismerést a munkásságáért. Ezt a kitüntetést is 
azért fogadta el, hogy általa több embert buzdítson 
hasonló tevékenységre!

Gratulálunk!
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Kinek szebb, kinek nagyobb, kinek többet terem… 
egyszer mindenkinek sikerülhet!

A kertészkedők többsége már megélte, 
hogy az erőfeszítéseinek ellenére sem 
éri el az áhított eredményt. Igen. Ekkor 
elkezd fogadkozni az ember, hogy töb-
bet nem vetek, ültetek és kint hagyom, 
az udvaron fagyjon csak meg. „Én nem 
kínlódok többet vele” kijelentésekkel fe-
nyegetjük önmagunkat és kedvenc cse-
repes növényünket, egész kertünket.

Megmutatnék néhány sikeres pél-
dányt, hogy tavaszra megerősödött hit-
tel vértezzük majd fel magunkat. Mert 
a fenyegetéseink ellenére jövőre is pró-
bálkozunk, hiszen szeretünk bíbelődni, 
dolgozni a növénnyel, kerttel, földdel. 
Az  ember már csak ilyen. Úgy tekint 
citromfájára, mint egy családtagra. Be-
szélget vele locsoláskor. Nézegeti, hiz-
lalja szemeivel, néha fordít rajta egyet, 
gyűjti az esővizet számára. Nyáron 
ügyel arra, hogy le ne forrázza, ami-
kor slaggal hűsíti az udvart. Nem a tűző 
napra teszi a fácskát, hanem kelet-dél-
keleti fekvésbe és nem feledkezik meg 
a folyamatos (3 hetenkénti) foszfor, ká-
lium túlsúlyos műtrágya adagolásáról. 
Esetleg háromszoros hígításban, a ba-
romfi trágyával. Sok citrom és narancs-
fa azért nem terem, mert vagy nincs 
megfelelő mennyiségű tápanyaggal el-
látott föld a cserépben vagy a virágzás 
ideje alatt rendszertelen a vízpótlás. 
A  virágzásban megnövekedik a víz és 
tápanyagigény. A  rosszul tartott növé-

nyek az amúgy is kevés tápanyagot fel-
használják, a virágok kifejlesztéséhez, a 
termés megnövesztéséhez már semmi 
erő nem marad, és lehullnak a virágok, 
terméskezdemények. Ha egy citrom-
fa egészséges fényes zöld leveleket hoz, 
nem tetves, megfelelő méretű a cserép 
és folyamatos a tápanyagellátás, annak 
teremnie kell, és nem is akármekkorá-
kat. Pl.: Láthatjuk a képen, Gyenis Gizi 
néni óriási méretű citromterméseit, 
pedig ez a fácska talán 1 méteres le-
het. Ilyen szépek más kerti és cserepes 
növényei is. Látni rajtuk – amit sok 
virágot szerető, babusgató embernél 
– hogy semmi egyebet nem tesz, sze-
reti őket, eteti (biztosítja a tápanyagot) 
itatja (nem szárad ki a talaj) és biztosít-
ja a téli egyenletes fényt. Egyébként a 
mandarinfája is terem. A babér cserjét, 
annak leveleit, a főzéshez is használja. 
Semmi „fakszni”. Ez a kis fakszni nem 
más, mint a növények szeretete, a kerté, 
földé. Ezt csak úgy meglátja az ember, 
nem is kell kérdezni semmit, ha beté-
vedünk ilyen portákra – mert van több 
is a faluban – látni a folyamatos, kitartó 
munka gyümölcsét. Szeretek az ilyen 
helyekre betévedni. 

A padlizsánról, azt hiszem, már ír-
tam. Ez  a zöldségféle meleget, sok vi-
zet, ősszel vastagon trágyázott földet 
kívánja. Májusban kell a palántákat 
beültetni, beiszapolva. Bizony kitar-
tóan kell kézzel szedegetni a burgonya-
bogarakat, mert a vegyszer olyan erős, 
hogy a lebomlási idő 90 nap, addigra 
beérik a termés. Vagyis megennénk a 
mérget is. Mérget pedig nem haszná-
lunk! Szedegetjük a bogarakat és már 
rosszul vagyunk, annyit görnyedünk 
felette, de szedjük. Egy-egy bogársze-
dés után fogadkoztunk ide többet nem 
teszünk egy darab padlizsántövet sem. 
Ezért nem görnyedünk fél napokat, he-
teket. De aztán beindul a terméshozam 
és mindent kárpótol. Bevallom, 3 év-
vel ezelőtt sikerült ilyen jól, mint most, 
ezen a nyáron. Gyönyörű lett és renge-
teget termett. Pedig annyi bogár volt, 
hogy voltak napok, amikor azt mond-
tam kivágom, hogy ezek a dögök (már 
elnézést) hogy honnan jönnek. Amit a 
képen látható, az szeptember legvégei 
szedés, mert akkor pirosodott a Kápia 
paprika. Sőt, az utolsó darabokat októ-
ber elején szedtem le. A recept: Bőséges 
őszi trágya, csak palántáról ültetni, víz 

Z Ö L D R O VA T
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Z Ö L D R O VA T

S P O R T

és bogártalanítani! A narancssárga pe-
téket is! 

Ebben az évben a természet – mert 
minden évben valamelyik gyümölcs, 
zöldségfajta a természet kegyeltje – a 
káposztaféléknek kedvezett és a papri-
kának. A gyümölcsök közül a szilvafa, 
roskadásig tele volt. A fehér- és lilaká-
poszta, kelbimbó, kelkáposzták szinte 
gigantikus méretűvé nőttek. A  ker-
temben ősszel csak marhatrágyáztam. 
A  képen látható kelkáposztafej majd-
nem 55 cm magas és majd 65 cm szé-
les. Úgy, hogy a külső két sor levelet le 
is szedtem. 1 m-es magasságig nőtt. 
Tűző napon volt, a szomszédnövény 

burgonya. Soha ekkora példányom 
nem volt, de nem is láttam még ek-
korát korábban. Mint egy kinyílt zöld 
rózsa, olyan. Több, mint 5 kg. 1 hétig 
eszem. 

Apró sikerek, kinek így, kinek úgy. 
Voltak korai fagyok, sok eső, renge-
teg bogár. Azért túléltük ezt az évet is. 
A hűtő tele, gyümölcsök befőzve. 

Kívánok minden kertbarátnak ha-
sonló sikereket a következő kiskerti 
évben! 

Boldog Karácsonyt!

 Benis Brigitta

Karatés hírek
5 Magyar Bajnoki arany Paksról

Ismét diadalmas hétvégéket tudhatnak maguk mögött a 
 Faddi SE és a tolnai Tanren Karate SE versenyzői.

A Salgótarjánban megrendezett 2. Palóc kupán 27 egyesület 
229 versenyzője állt tatamira mintegy 445 nevezéssel.

A Fadd Nagyközség által használatba vett kisbuszt karaté-
káink felajánlották Tűzoltó Egyesület 4 napos utaztatására, cse-
rébe a faddi lánglovagok 1 napra béreltek versenyzőink számára 
autót – ebből is látszik, összefogással sok problémát lehet meg-
oldani. A kisbusz mellett szülők segítették az utazást, köszönet 
érte Szutor, Bátori és Acsádi apukáknak.

8 versenyzőnk 14 versenyszámban volt érdekelt, ahol össze-
sen 4 arany, 1 ezüst és 3 bronzérem született. Említésre méltó 
Lukács Bence, akinek korosztályában nem rendeztek versenyt – 
csak őt nevezték egyedül – így eggyel magasabb korosztályban 
állt tatamira, ahol első helyezett lett. Bátori Kamilla pedig dupla 
arannyal öregbíti egyesülete hírnevét.

Faddi SE eredményei:
1. helyezett: Lukács Bence (küzdelem)
3. helyezett: Bali Anna (küzdelem)
Tanren SE eredményei:
1. helyezett: Bátori Kamilla (formagyakorlat, küzdelem), 
 Kaiser Anna (formagyakorlat)
2. helyezett: Szászi Kata (küzdelem)
3. helyezett: Veress Ádám (formagyakorlat), 
 Szutor Zétény (formagyakorlat)

A Faddi SE a 18., a Tanren SE pedig a 4. helyen zárt az éremtáblán!

Ugyan ezen a napon 3 versenyzőnk Barcson lépett tatamira 
egy meghívásos utánpótlás-gyermek versenyen, melyen már 
horvát és szerb csapatok is neveztek.

A Tanren SE versenyzői az alábbi eredményeket érték el:
1. helyezett: Tajthy Vilmos /formagyakorlat/
2. helyezett: Kovács Balázs /formagyakorlat/

November 12-i hétvégén került megrendezésre az év legran-
gosabb Ippon Shobu versenye, a 2016.évi Magyar Bajnokság, 
melynek megrendezését a Paksi SE vállalta magára.

Egyesületeink szerencséjére ezúttal nem kellett sokat utaz-
niuk versenyzőinknek és kísérőknek, pihenten tudtak tatamira 
lépni. A 7 főből álló delegáció 10 versenyszámban nevezett erre 
a rangos eseményre, melyen ezúttal 47 klub 270 nevezője indult.

Versenyzőink ezúttal is kitettek magukért, fantasztikus el-
szántsággal küzdve érték el a kiérdemelt helyezéseket!

Faddi SE eredményei:
1. helyezett: Bali Anna (formagyakorlat), 
 Lukács Bence (formagyakorlat, küzdelem)
2. helyezett: Bali Anna (küzdelem)

Tanren SE eredmény ei:
1. helyezettek: Veress Ádám (formagyakorlat), 
 Kaiser Anna (formagyakorlat)
2. helyezettek: Bátori Kamilla (formagyakorlat), 
 Szutor Zétény (küzdelem)
3. helyezett: Szászi Kata (küzdelem) Bali Ervin
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ugyanitt:
FAGYIZÓ

ÍRÓSZEREK 
 7.30–18.00
PUMUKLI 

BOLTOCSKA 
 7.30–18.00

Schmelcz TÜZÉP
Tüzelő- és építőanyag 

Kereskedés

7133 Fadd, 
Táncsics M. u. 8.

Tel.: 06-74/447-705
06-70/377-80-99

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig:

730-1600

Szombaton:
730-1100

Szenek:
• Lengyel dió extra
• Cseh dió
• Német brikett

Tüzifák:
• Csertölgy
• Akác
• KUGLIBAN és

Hasítva is kapható
• Fa brikett

Fuvarvállalás! Sóder, építőanyag 
kiszállítása 3,5 tonnás billenős 
kisterherautóval kedvező áron!

AKCIÓ! 11,5 kg-os PB-gáz
házhoz szállítva: 3 500,- Ft

Házi készítésű, adalékanyag 
nélküli termékek!

Birsalmakompót
Aszalt meggy, sárgabarack, szilva

Birsalmasajtok
(natúr, diós, aszaltmeggyes-diós, minimum 4 hetes érleléssel)

Házi lekvárok
(sárgabarack, 7 vegyes, bodzavirágos, bodzabogyós, 

almavariációk, eper, szilvavariációk)

Hársfavirág teának, kamillavirág
11 féle csípős paprika

Sajátkészítésű termékeimet, köszönhetően 
a hagyományos ízvilágnak és készítési 
technikámnak, 5. éve készítem sikerrel. 

A feldolgozás során tartósítószert, 
egyéb adalékanyagot NEM használok! 

Termékeimet különböző kiszerelésben, súlyban 
árulom! 

Szeretettel várom!
Benis Brigitta: 06-30-957-32-16-os telefonon

vagy a szombati helyi piacon!

Sándor Gábor e.v.

Német gazdasági 
szakfordítás
Önéletrajzok, bizonyítványok, szerződések, 
anyakönyvi kivonatok és egyéb 
dokumentumok hivatalos fordítása, német 
nyelvű ügyintézés.

Bővebb információért az alábbi 
elérhetőségeken állok rendelkezésére:

Fadd, Béke u. 54.

Tel: +36/30826-3612
E-mail: sgp.iroda@gmail.com
web: www.nemetszakforditas.eu

   Pumukli
Falatozó

L e r c h  é s  Tá r s a i  B t .

KONDITEREM
SZOLÁRIUM

SZAUNA
Előzetes

bejelentkezés: 
30-378-77-41

Fadd, Váci utca 1.
HAMBURGER, 

HOT-DOG, 
SALÁTÁK STB.

A Falatozóban 
sütemény árusítását 

kezdtük meg.

A Both cukrászda tortáira 
és süteményeire 

megrendelést felveszünk.
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Rácz-Biller Judit őstermelő
Fadd, Alvég utca 31.
+36 20 96 71 834

alvegimangalica@gmail.com
www.facebook.com/alvegimangalica

www.alvegimangalica.hu

Nagyszüleinktől örökölt receptek alapján 
hagyományosan készítve

Füstölt szalámi, 
kolbász, sonka, 
szalonna és zsír
A karácsonyi vágás DECEMBER 19-én lesz!
A részletekről érdeklődjön elérhetőségeink 

valamelyikén és kövessen minket a 
Facebook-on!

Házi mangalica 
termékek 
kaphatók!

Megkezdtük termékeink árusítását!

Dombori u. 48. szám alatt klimatizált 
feldolgozó készült, mely egész évben 

alkalmas a sertés hagyományos módon 
(csak konyhasóval) történő feldolgozására.

Füstölt sonkák, 
szalonnák, kolbász, szalámi, 

hurkafélék stb.
Árusítás:

Minden péntek és szombat délután 14.00 
órától a telephelyen – Dombori u. 48.,

és szombaton a helyi piacon.

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Heronyányi Jánosné

0620/336-25-56
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KÖNYVELÉS 
FADDON
Több mint 10 éves ta-
pasztalattal, regisztrált 
mérlegképes könyvelői 
végzettséggel vállalom 
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes 
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