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S Z AVA K O N  I N N E N  É S  T Ú L

A BIBLIA TANÍTÁSA A MUNKÁRÓL
Vidéken élünk. Nagyon jól tudjuk, hogy ilyenkor, tavasszal, 
több lesz a munkánk is. Éled a természet s mi hátat fordí-
tunk a téli pihenőnek. Kertünk, palántáink, gyümölcsösünk, 
házunk külső-belső tere mosolyogva vár kitartó munkánkra.

Hogy mi is a munka? Azt hiszem, hogy elméletileg ezt 
mindenki tudja. Gyakorlatilag viszont, fokozatosan tuda-
tosodott, ahogy évről évre elhagytuk a gyermekien játékos 
dolgainkat. A József Attila versrészlet: „hagyd a mosott ru-
hát másra, engem vigyél fel a padlásra”, pont ezt igazolja. 
A gyermek nem akar tudni a munkáról, legfeljebb „eljátssza” 
a munkát. Nehezen döbben rá annak jó ízére.

Talán a minta a legjobb nevelőeszköz ebben a kérdésben 
is. Persze nem zsarnoki módon, vasszigorral – hanem szere-
tettel, türelemmel – következetesen bevonva a munka egy-
szerre szép és egyszerre nehéz világába. Majdnem minden 
embernek (a munkához való hozzáállásán) meglátszanak 
előbb-utóbb a gyökerek.

Hogy ki hogyan végzi munkáját, az sok mindent rejt ma-
gában. Kérdések özöne áraszthat el bennünket.

Vajon mekkorák voltak az elvárások az életünkben? Mi-
lyen életkörülményeink voltak nekünk? Mekkora bennünk a 
teljesítménykényszer? Látunk-e még értékeket, ha már nincs 
erőnk produktumokat fizikálisan felmutatni? Van-e aka-
rat, igényesség és szorgalom bennünk? – Folytathatnám to-
vább… bárhogyan „csűröm-csavarom”, a munka kérdésével 
nem lehet nem számolni.

A munka kell! Még akkor is, ha megerőltető vagy „lélekte-
len” az! Akár szellemi, akár fizikai munkáról van szó.

Kell! Egyrészt azért, mert meg kell élni valamiből, más-
részt: NEMESÍTI IS AZ EMBERT!

Kortársaim és betegtársaim nevében is mondhatom: a 
versenyt nem bírjuk a munka területén. Erőnk fogy és szel-
lemi síkon is kevesebbet tudunk felmutatni. Ó, mennyi min-
dent felejtünk. – De (mint annyi másra), erre is ad választ a 
Biblia.

Sok-sok beszélgetés döbbentett rá arra, többen gondolnak 
olyat, hogy a Szentírás nem ismeri a munkát. A lelki dolgo-
kat igen, de azt a verejtékest, azt a fáradságost, azt nem. Épp 
a Biblia vezet be a munka valóságába és egyúttal megmutatja 
a munka értékét is, de a munkával járó kínokat is.

A munka értékét Isten parancsa adja meg. A  munkát a 
bűn következményének mondják, épp az Éden-kerti enge-
detlenség miatt. Mégis annyi szeretettel adja át az Isten ezt 
a kertet az embernek. Azt mondja: Őrizd, műveld, legyen a 
tied – a munka értékké vált.

Van egy példa előttünk a munkára. Ő maga az Isten, aki 
folyton dolgozik. Sőt, bevonja az embert a maga tevékenysé-
gébe és Ő nemesíti meg a munkát az ember életében. Egyszer 
csak szolgálattá válik az, és nem teherré. Miközben sok sal-
lang lehull róla.

Az Isten számára fontos, amit a 10 parancsolatban meg-
tanultunk: „6 napon át munkálkodjál, de a 7.-et, a nyugalom 
napját, megszenteld.” (Egyiket sem szabad megszegni.)

A Biblia tanítása szerint a munka kötelesség. A Szentírás 
megbélyegzi a tétlenséget, lustaságot. Azt mondja Pál apos-
tol, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ő maga is sá-
torkészítő volt. Valamiből élnie kellett, jóllehet, azok a gyüle-
kezetek, ahol megfordult, gondoskodó gyülekezetek voltak. 

Igen, a munka értékes. Mégis nehéz. Gondoljatok csak 
bele, hogy mennyi önkény, önzés, erőszak, igazságtalanság, 
kapzsiság teheti teherré a munkát. Oszthatja meg az embe-
reket, még akkor is, ha a munka mindig meghozza gyümöl-
csét, mondván: „Aki házat épít, az lakhat benne.”

Hadd beszéljek még arról, hogy Krisztus hogyan állt a 
munkához. 2 pólust említ tanításaiban. Egyrészt magasztalja 
a munkát (hisz Ő maga is megállás nélkül dolgozik), más-
részt azt mondja, hogy „…nézzétek az égi madarakat. Nem 
vetnek, nem aratnak és csűrbe sem takarnak, és mennyei 
Atyátok mégis eltartja őket.”

Jézus dolgozik, és közben folyamatosan keresi a csöndet. 
Imádkozik. Beszélget az Ő Istenével és rábíz mindent az Ő 
akaratára. Erre tanít. Csak e kettő együttműködésével élet-
képes az ember. (Imádkozzál és dolgozzál – Ora et labora)

Aztán arról is beszél a Biblia, hogy van „veszendő” munka 
is. Hiábavaló munka, ami nem értelmes, nem időtálló, amire 
rámegy az élet. Erre mondja jézus, hogy „mit ér, ha az egész 
világot megnyered, de lelkedben kárt vallasz”. Ez  valahogy 
alázatra tanítja az embert. Pál apostol azt mondja, amikor 
munkáját emlegették: „én csak plántáltam, Apollós öntözött, 
de a növekedést az Isten adta.”

Nem akarok tanácsot osztogatni, hogy mit dolgozzunk 
és mennyit. Inkább én is – veletek együtt – elgondolkodom 
azon, hogy el kell engednünk a teljesítmény kényszerűsé-
günket és meg kell ragadnunk a gondviselést. A munkának 
egy másfajta arculata ez, mint amit megszoktunk.

„A pénzből élünk, de nem pénzért élünk” – gondolat is 
erőt adhat. Amit görcsösen tartunk a kezünkben, azt egyszer 
csak elengedjük. Ezért is dolgoznunk kell, hogy könnyebben 
legyen csendes, Istenre figyelő, neki engedelmeskedő éle-
tünk.

Az, hogy írhattam az újság lapjaira, megtiszteltetés, szol-
gálat, „jóízű” munka volt számomra. A betűk világa külön-
leges világ – szeretem, - de mégis tudom, hogy mindennek 
rendelt ideje van.

A helyi Híradós egy-egy rovata által jó volt „kapálgatnom 
az Isten szőlőskertjében”, de most mégis elköszönök. Ennek 
van itt az ideje.

Ígérem, hogy továbbra is hűséges olvasója maradok a Fad-
di Híreknek.

 Deméné Miksa Zsuzsa



3Faddi Hírek

E G Y H Á Z

HÍVÓ SZÓ!
a Faddi Római Katolikus 

Templom Búcsújára
2017. június 11-én (vasárnap),

A TEMPLOM NAPJA

Ne félj, mert megváltottalak!

9 órakor

ZARÁNDOK testvérek fogadása  
Tolna–Gerjen–Dunaszentgyörgy–Paks

10 órakor

ÜNNEPI SZENTMISE, melyet
Gulner János nyugalmazott címzetes apát és 

Rostás Jenő faddi apátplébános celebrál

Közreműködik: a faddi Boróka Ének- és 
Néptánc Egyesület énekkara Szemerei 

Eszter vezetésével

11 órakor

dr. Csókay András orvos, idegsebész, 
agykutató előadása, melynek címe: 

A szentháromság éltető ereje életünkben.

Utána kb. 12 órakor

Szeretetvendégség
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Tisztelt Faddi Lakosok!
Az utóbbi időszakban számos bejelentés érkezett, hogy a 
település belterületén és külterületén illegálisan lerakott 
hulladék található. A legtöbb esetben az elkövető nem ér-
hető tetten, csak az ingatlan tulajdonosát tudjuk felszólítani 
a felgyűlt szemét eltávolítására, illetve megsemmisítésére. 
Nem meglepő módon ez felháborodást kelt az ingatlantu-
lajdonosokban.

Tájékoztatásul leírjuk, hogy a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény szerint ha a hulladék tulajdonosa vagy 
korábbi birtokosa a hulladék elszállítási kötelezettségét 
önként nem teljesíti, vagy nem állapítható meg a hulladék 
birtokosának személye, akkor a hulladékelszállítás és keze-
lés azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a 
hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. 

Amennyiben a kötelezettség nem teljesül, a hulladék-
gazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának 
és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) 
Korm. rendelet értelmében a hulladék birtokosára vagy az 
ingatlantulajdonosra 1.500 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő 
bírság szabható ki.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a műszaki cikkeiket 
semmiképpen ne adják oda a fém, illetve színesfém gyűj-

tőknek, mert a fel nem használt alkatrészek ugyancsak a 
Mi környezetünket szennyezi!

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a település
2017. június 08-án 8:00 és 17:00 óra között a Piactéren 
műszaki és elektronikai hulladékok gyűjtését szervezi.

Aki nem tudja a megadott helyszínre elhozni a nevezett 
cikkeket, jelezze a Polgármesteri Hivatalban és előre egyez-
tetett időpontban elszállításra kerülnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki és elektronikai 
cikkeket kizárólag sértetlen állapotban lehet leadni, bon-
tott vagy sérült termékek elszállítására nincs lehetőség.

A továbbiakban mindezek tudatában cselekedjünk a 
megtermelt hulladék elhelyezéséről, valamint kérünk Min-
den Tisztelt Faddi Lakost, hogy óvja és vigyázza környeze-
tét, hogy egy élhető, tiszta településen élhessünk!

 Fadd, 2017. május 10.
 Fadd Nagyközség Önkormányzata
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75 %-os siker a TOP-on
4 beadott pályázatból 3 nyert Terület- és Településfejlesztési Operatív programban!

Településünk országgyűlési képviselője, Horváth István támogatásának köszönhető ez az igen figyelemre méltó siker. 
A helyi Képviselő Testület választási programjában vállalt fejlesztések megvalósulni látszanak a településen. Az elmúlt 
évek során több, jelentős infrastruktúrafejlesztési projekt valósult meg, mely a településen élők érdekeit szolgálja.

Legjelentősebb és legfontosabb beruházás a 2014-ben átadott új a 21. század igényeit kielégítő 6 csoportos óvoda 
volt. A 340 millió forintos beruházásból 140 millió forint hitelből, valamint a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 
támogatásával valósult meg. Sajnos a pályázati forrás csak egy 3 csoportos óvoda építésére lett volna elegendő, viszont 
településünkön a lakosság száma és az óvodáskorú gyermekek aránya a 6 csoportot indokolta. Ezért kellett hitelből, ill. 
más pályázati forrásból fedezni a hiányzó részt.

Régi problémát oldott meg a 150 millió forintos KEHOP Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása. Ez a projekt egy-
részt vegyszermentes, egészséges ivóvizet biztosít a település lakóinak, másrészt megoldja Dombori üdülőfalu biztonsá-
gos és jó minőségű ivóvízellátását.

A település intézményeinek közétkeztetését biztosító konyha korszerűsítése, valamint a sportcsarnok energetikai, vi-
zesblokk és öltöző felújítása is pályázati forrásokból történt.

Horváth István figyelemmel kíséri településünk életét, az itt lakók igényeit, és segít a pályázati források lehívásában. 
Jó példa erre a közelmúltban megnyert TOP-os pályázatok. Településünk 3 pályázata nyert támogatást a Programban.
Régi igényt elégít ki és az együttműködés jó példáját mutatja a Tolna városával konzorciumban benyújtott Tolna-Fadd 

és Dombori települést összekötő kerékpárút nyertes pályázata. A 90-es évek óta próbálkoztunk a kerékpárút megépíté-
sével, sikertelenül. 2016-ban újra beadtuk közös pályázatunkat, melyet Horváth István Képviselő Úr lobbijának köszön-
hetően meg is nyertünk.

Jó ideje megoldásra váró feladat az egészségügyi ellátást biztosító épületek rossz állapota. Bízva az eljövendő lehető-
ségekben az Önkormányzat 3 éve megvásárolta a település központjában álló Mátyás király u. 4. sz. alatti régi ingatlant 
egy új egészségház megépítéséhez. Az ingatlan bontása most van folyamatban. Erre a telekre szeretnénk felépíteni az 
új orvosi rendelőket és a védőnői szolgálatot is befogadó épületet. A beruházásra pályázati forrásból100 millió forintot 
sikerült nyernünk, de a projekthez ebben az esetben is szükség lesz önerőre.

Régi adósságot törleszt Dombori Üdülőfalunak a helyi Önkormányzat a strandok, parkolók és a gondnoksági épület 
felújítására benyújtott közel 135 millió forintos pályázattal. Az üdülőterületen évtizedek óta nem történt komoly felújí-
tás. Horváth Képviselő Úr támogatásával sikerült erre a projektre is pályázati forrást szereznünk, hiszen ez az üdülőhely 
nem csak Fadd településé, hanem az egész választókörzet kiemelt szabad vízi fürdőhelye.

Természetesen a községi strand megépítése is a terveink között szerepel, remélhetőleg a közeljövőben erre is nyílik 
valamilyen pályázati lehetőség.

 Fülöp János, polgármester

Esküvők a (rég)múltban – fotókiállítás

Kedves olvasóink! Fotókiállítást szervezünk a művelődési 
házban, melynek témája régebbi idők esküvői. A leendő 
kiállítás anyagának felkutatása, összeállítása folyama-
tos. Segítségüket továbbra is szívesen vesszük és nagyon  
köszönjük.

a Művelődési ház munkatársai

Családi délutánt 
szervezünk a művelődési házban babáknak és 

kicsit nagyobbaknak  
2017. június 25-én, vasárnap, 16-tól 18 óráig!
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Jogerőre emelkedett Paks II. környezetvédelmi engedélye
2017. április 19.

Az illetékes hatóság, a Pest Megyei 
Kormányhivatal másodfokon jóvá-
hagyta a Paks II. projekt számára 2016. 
szeptember 29-én kiadott környezet-
védelmi engedélyt.

A Paks II. projekttársaság 2014. de-
cember 19-én nyújtotta be engedély-
kérelmét és a kapcsolódó dokumentá-
ciót az engedélyező hatóság számára. 
A szerteágazó és alapos vizsgálat ered-
ményeként elkészített Környezeti Ha-
tástanulmány megállapította, hogy 
az új atomerőművi blokkok létesítése 
és üzemeltetése kizárólag korlátozott, 
lokális hatásokkal jár, amelyek mind-
egyike jól ismert és megfelelően kezel-
hető.

A projekttársaság 2015 tavaszán a 
telephely környezetében lévő 41 te-
lepülésen lakossági fórumot tartott 
a témában, illetve a Pakson és a kör-
nyező településeken található 70.000 
háztartás mindegyike tájékoztató fü-
zet segítségével is megismerhette 

a folyamatot, valamint a Környezeti 
Hatástanulmány fő megállapításait. A 
távolabb élők országos hetilapok mel-
lékleteként publikált összefoglaló for-
májában, illetve az ország valamennyi 
megyei napilapjában megjelent egész 
oldalas tájékoztatón keresztül kaptak 
információkat a környezetvédelmi en-
gedélyezésről.

A magyarországi közmeghallgatás-
ra az illetékes hatóság szervezésében 
2015. május 7-én került sor Pakson. A 
folyamat nemzetközi szakaszában az 
eljárásba korábban meghívott 30 eu-
rópai ország közül további közmeg-
hallgatásokra, illetve szakértői konzul-
tációkra került sor azokban, amelyek 
arra igényt tartottak. 2015. szeptem-
ber 21. és november 6. között 9 eu-
rópai városban – Eszéken, Bécsben, 
Nagyváradon, Temesváron, Kijevben, 
Ljubljanában, Bukarestben, München-
ben és Belgrádban – került sor a nem-
zetközi közvélemény személyes és 
közvetlen tájékoztatására.

Az illetékes környezetvédelmi ha-
tóság, a Baranya Megyei Kormányhi-
vatal a hazai és nemzetközi lakossági 
konzultációs folyamat tapasztalatait 
is figyelembe véve, 2016. szeptember 
29-én adta ki az elsőfokú környezet-
védelmi engedélyt, amely kimondja: a 
projekt teljesíti az Európai Unió és Ma-
gyarország környezetvédelmi és ter-
mészetvédelmi előírásait.

A Greenpeace Magyarország Egye-
sület, valamint az Energiaklub Szakpo-
litikai Intézet és Módszertani Központ 
Egyesület 2016 októberében fellebbe-
zést nyújtott be a határozattal szem-
ben. A másodfokú környezetvédelmi 
eljárás eredményeként az illetékes ha-
tóság, a Pest Megyei Kormányhivatal 
2017. április 18-án közzétette hatá-
rozatát, amelyben részletes indoklás 
mellett jóváhagyta a Paks II. projekt el-
sőfokú környezetvédelmi engedélyét.

Forrás: http://www.mvmpaks2.hu/ 
hu/hirek/SitePages/newsDetails.aspx?-
NewsID=232

Tárca nélküli miniszterré nevezték ki Süli Jánost,  
Paks polgármesterét

Áder János köztársasági elnök a paksi atomerőmű két új 
blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezé-
séért felelős tárca nélküli miniszterré nevezte ki Süli Jánost. 
Orbán Viktor kormányfő április 10-én jelentette be a par-
lamentben, hogy tárca nélküli minisztert nevez ki a paksi 
atomerőmű-beruházás felügyeletére és irányítására. 
A tárca nélküli miniszter felel a magyar-orosz kormánykö-
zi egyezmény értelmében a két új blokk tervezésről, beszer-
zésről és kivitelezésről szóló, az üzemeltetési és karbantartási 
támogatásról szóló, valamint a nukleáris fűtőanyag-ellátás 
biztosításáról szóló megállapodás végrehajtásának szakmai 
irányításáért és koordinációjáért.
Szintén felelős a megvalósulási megállapodásokkal kapcsola-
tos feladatok tárcaközi összehangolásáért, és az azokkal ösz-
szefüggő engedélyezési és egyéb hatósági feladatokban való 
közreműködésért, továbbá a hatósági feladatok ellátásának 
összehangolásáért.
Ugyancsak felel a paksi két új blokkhoz kapcsolódó térség-
fejlesztés-, valamint az atomenergia-ipar innovációs felada-
tainak összehangolásáért.
A módosítás értelmében Lázár János Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter képviseli a kormányt a paksi bővítéssel kap-
csolatban az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon, a tárca 
nélküli miniszter közreműködésével.

Az Országgyűlés gazdasági, és fenntartható fejlődés bizottsá-
ga is támogatta Süli János kinevezését.

Forrás: http://paksihirnok.hu/2017/04/26/ 
 atvette-megbizolevelet-suli-janos/

Tárca nélküli miniszterré nevezte ki Süli Jánost május 02-i hatállyal 
Áder János köztársasági elnök. Fotó: MTI/Bruzák Noémi
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A faddi gyógyszertár története
A faddi gyógyszertár története a 19. 
század végéig nyúlik vissza. Faddon 
Tolna megye 18. gyógyszertáraként 
nyitott meg a polgári tulajdonban mű-
ködő Szentháromság Patika 1885-ben.

,,A magyar királyi belügyminiszter 
(Tisza Kálmán) a gyógyszertár felállítá-
sát 1883. december 15-én Sárosi Ferenc 
okleveles gyógyszerésznek adományoz-
ta személyjogon. Mivel a jogosult ezt 
nem vette igénybe, pályázatot hirdettek. 
Fadd község képviselőtestülete 1883. jú-
lius 28-án egyhangúlag hozott határo-
zatával a hat pályázó közül a bonyhádi 
okleveles gyógyszerészsegédnek, Bor-

sodi Jánosnak javasolta adományozni 
a patikafelállítás jogát. A  felterjesztett 
javaslatot a minisztérium 1885. szep-
tember 2-án jóváhagyta.(1) A  gyógy-
szertári évkönyvek adata helytelen: az 
alapítási éve 1835. Úgy vélem, hogy a 
levéltári dokumentumok adatait kell 
helyesnek elfogadni. Ezt támasztja alá 
még egy tisztifőorvosi jelentés is 1885-
ből: ,,év közben felsőbb engedéllyel két 
patika szereltetett föl, adatott át a nyil-
vánosságnak - Faddon Borsody János és 
Ireghben Csics Miklós által.”(2) Tehát 
a faddi gyógyszertárat Borsodi János 
”Szentháromsághoz” címezve állította 
fel személyjogon, és vezette 1885-1908-
ig. 1908-tól örökösei: Borsodi György, 
és özv. Borsodi Jánosné a gyógyszertár 
haszonélvezői. A család nevét hol pon-
tos i-vel, hol y-nal említik. 1911-ben a 
patika Ágoston Kálmán vezetése alatt 
működött, majd 1912-ben Miklós An-
dor bérelte. 1912.III.1.-1920-ig Perisich 
Károly bérelte a gyógyszertárat.”(3), 
1920-1923-ig Netkovszky József lett az 
újabb bérlője. 1923-ban a gyógyszertár 
Borsodi György tulajdonába került, aki 

1936.III. 1-ig vezette”.(4) 1936.IV. 28-tól 
Netzasek Rezső okleveles gyógyszerész 
kapott engedélyt kezelésére, és az ő ve-
zetése alatt működött a gyógyszertár 
1943-ig.”(5) ,,1943-1948-ig Felszeghy 
Gyula mint bérlő és felelős vezető mű-
ködik. 1945-ben a gyógyszertár felkerül 
az ,,Állami kezelésű gyógyszertárak” 
listájára. 1948.I.1-1948.VII.21-ig Szen-
gáli Dániel az újabb bérlő.”(6) Szent-
gáli Dániel apja gyógyszerész, gödöl-
lői ,,virilis” polgár, a Magyar Korona 
gyógyszertár vezetője. ,,1948.VII.21-én 
Borsodi György haszonélvezeti joga 
megszűnt nagykorúsága következtében. 

A belügyminiszter hatósági ke-
zelő kirendelésére utasította az 
Alispánt.”(7) Hatósági vezető 
kirendelésére akkor kerül sok, 
amennyiben a gyógyszertár 
gyógyszerészi személyi joga 
megszűnik. ,,A patika 1948. 
november 22-től így hatósági 
ellenőrzés alá kerül. Hatósági 
kezelője az eddigi bérlő, Szent-
gáli Dániel lett.”(7) 1950. július 

28-án, a gyógyszerészet gyásznapján, 
egész magyarország területén államosí-
tották a gyógyszertárakat. Ekkor a Le-
nin utca 46. szám alatt működő faddi 
patika a 11/17. számot kapja. 1953-ban 
a decsi gyógyszerész Pfeiffer István ve-
szi át a patika vezetését. A  következő 
évben modernizálják a patika belső bú-
torzatát. 1964-ben Pfeiffer István súlyos 
betegsége következtében a dunaszent-
györgyi helyettes gyógyszerész, Oláh 
Ibolya veszi át a patika vezetését. Pfeif-
fer István halálát követően 1965.novem-
ber 13-án Papp Ferenc vezető és felesé-
ge Pfundtner Etelka költöztek a faluba 
és vették át a gyógyszertárat. 1970-ben 
Boros István megyei főgyógyszerész 
tervei alapján a patika új, világosbarna 
bútorzatot kapott. Papp Ferenc 1974-es 
megyei tisztifőgyógyszerészi kineve-
zését követően felesége Papp Ferencné 
(Pfundner Etelka) veszi át a gyógyszer-
tár vezetését. A gyógyszertár 1996-ban 
dr. Papp Ferenc, majd 1997-ben bekö-
vetkezett halála után felesége, Papp Fe-
rencné tulajdonába került. A patika et-
től kezdve a Kehely Gyógyszertár nevet 

vette fel. 2005-ben a patika külső kör-
nyezete és bútorzata is megújult. Papp 
Ferencné a gyógyszerész doktori címet 
2010-ben, gyémánt diplomájával együtt 
vette át Szegeden. 2009-óta a gyógy-
szertár fiával (dr. Papp Csaba) és annak 
feleségével közös tulajdonban levő vál-
lalkozásának részeként működik. Mind 
a hárman gyógyszerészek.

A patikát jelenleg az 52 éve Faddon 
dolgozó dr. Papp Ferencné, és unokája, 
dr. Papp Tamás, illetve dr. Bechli Petra 
vezetik. A gyógyszertár a közelmúltban 
egy új gyógyszerkiadó tárával bővült 
és mind szakmai, mind technikai szin-
ten lépést tart a modern gyógyszerészet 
egyre gyorsuló menetével. A  moderni-
zálás mellett a patika vezetése ma is a 
múlt üzenetét tartja szem előtt: ,,A bete-
gekért mindent meg kell tenni, minden 
problémájukat meg kell oldani!” (dr. 
Papp Ferenc).

 dr. Papp Tamás gyógyszerész
Források:
(1) F. Tml. Közgy. jkv. 1655/1883
(2) F. Tml. Közgy. jkv. 172/1885
(3) Gábor Józsefné, Szőcsényi József-

né, Tolna megye gyógyszertári hálóza-
tának kialakulása és fejlődése 1767–
1950-ig, Gyógyszerészdoktori értekezés, 
Budapest, 1982

(4) F. Tml. Közgy. jkv. 525/1935 gytr. 
vjk.

(5) F. Tml. Közgy. jkv. 6746/1946
(6) F. Tml. Közgy. jkv. 789/1948
(7) F. Tml. Közgy. jkv. 1100/1948
dr. Papp Tamás gyógyszerész

A gyógyszertár ÚJ  
nyitva tartása:

hétfőtől péntekig:  800 – 1300

 1400 – 1700
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KISMANÓK-VILÁG
Megérkezett a várva-várt tavasz. Figyeltük az ébredő természet 
minden apró rezzenését, aggódva vártuk, hogy visszatér-e gó-
lyánk, a gyerekek pedig örömteli zsivajjal vették birtokba az ud-
vari játékokat.

Szusszanni sem volt időnk a nagy sikerű bálok fáradalmai 
után, hiszen végre kiszabadulva a négy fal közül rengeteg prog-
ramot szerveztünk a gyerekeknek, és teendők sora várt ránk, fel-
nőttekre is.

Először is elégettük a kisze bábot. Vidám tavaszi dalok éneklé-
sével, télkergető mondókák skandálásával és a bálokról maradt 
lufik kipukkasztásával mindent megtettünk, hogy jöhessen a 
meleg, a jó idő.

Kisebb csoda is történt velünk. Kese-
rű Erzsike egy szép napon nemcsak ételt 
vitt Domboriba, hanem postát is hozott 
óvodánknak. Horváth Antal bácsi kül-
dött ovisainknak egy „tavaszváró éne-
kecskét” – Nyílnak már az ibolyák címűt 
–, amit ő 1931-ben tanult az oviban. Ez is 
bizonyítja, mennyire meghatározóak az 
óvodás évek a gyermekek életében. 

Anti bácsi nem volt rest, még le is kot-
tázta nekünk a dalocskát. Nagy örömet 
szerzett vele óvodánk apraja-nagyjának. Mivel én voltam az a 
szerencsés, akinek kézbesítette Erzsi a levelet, rögtön küldtünk is 
választ a csoportunkkal: a Sünikék lerajzoltak mindent Anti bá-
csinak, amiről szólt a dal és „postafordultával” Erzsike már vitte 
is a választ. Feledhetetlen emléket kaptunk és jó helyen meg-
őrizzük ezt a becses ajándékot. Anti bácsinak pedig ezúton is jó 
egészséget és további jó muzsikálást kívánunk.

Lezajlottak a nyílt napok is márciusban, vegyes eredményt 
hozva. Gyermekek, felnőttek egyaránt lelkesen készülődve vár-
ták, hogy megmutathassák, mennyi mindent tudnak már, meny-
nyit ügyesedtek a gyerekek. A szülők azonban több csoportban 
igen kis számban éltek a lehetőséggel. Köszönjük azoknak, akik 
velünk töltötték a napot, és biztosak vagyunk abban, hogy szép 
élményekkel távoztak tőlünk.

Elérkezett március 22-e, a Víz világnapja. Minden csoport fel-
kerekedett, hogy megcsodálja a Dunát, megetesse a hattyúkat, 
kacsákat, vízmintát gyűjtsön és rácsodálkozzon, hogy mennyi 
mindent képesek az emberek a vízbe és partra dobálni, szeny-
nyezni ezzel ezt a pótolhatatlan kincset.

 Valakit azonban hiába vártunk ezen a napon, hogy ve-
lünk tartson. Nem érkezett meg az Egérkékhez. Csak a hír jött, 
hogy soha többé nem jön már. Kolléganőnk, Kvárikné Kovács 
Éva Ágota elhunyt. Még ma is értetlenül nézünk egymásra, ha 
kimondjuk, még ma sem hisszük el. 

„Csendesen alszik, megpihent végleg,
angyalok bölcsője ringatja már,
nem jöhet vissza, hiába várjuk,
emléke szívünkben otthont talált…”

Vicuska, hiányzol nekünk! Nyugodj békében!

A munkának folytatódnia kellett…
Vezetőnk, Bitay Ágota, folyamatosan figyeli a rajz és egyéb 

óvodai pályázatokat is, helyi pályázatokat is hirdet, amibe a csa-
ládokat is bevonjuk. Gyermekeink örömmel vesznek részt benne 
és szép eredményeket érnek el.

Így jelentkeztünk „A nap gyermekei” pályázatra is, melyre 
Réhm-Runyai Erika készített egy napórát, mellyel az óvoda ud-
varának felújítását és naptejet lehetett nyerni. Köszönjük mind-
azoknak a segítségét, akik szavazatukkal támogattak bennün-
ket. Izgatottan várjuk az eredményét.

A jó idő beköszöntével a Pumukli csoport megrendezte is-

merkedési estjét, ahol szinte minden hozzájuk járó gyermek 
családja megjelent. A  jó hangulatú, estébe nyúló programon a 
játékos vetélkedő és a közös vacsora sem maradhatott el.

Ők már több alkalommal ellátogattak Szekszárdra, a Wosins-
ky Mór Megyei Múzeumba, gyerekek számára szervezett prog-
ramokra is.

Április elején megrendeztük a Bóbita vers- és prózamondó 
versenyt. Izgatott középsősök, nagycsoportosok és családtagjaik 
töltötték meg a tornaszobát. A versenyzők bátran, korukat meg-
hazudtoló átéléssel adták elő a verseket, amit a közönség tapsvi-
harral díjazott. A zsűrinek nehéz volt döntenie a szebbnél-szebb 
produkciók között, ezért több azonos helyezést is kiosztott.

A versmondó verseny izgalmai még le sem csendesültek, mi-
kor újabb izgalmak vártak ránk. Közeledett a húsvét, és köztu-
dott, hogy a nyuszi nagyon-nagyon jól hall. Bizony nehezen is 
tudtak a gyerekek csendesen készülődni. Szebbnél-szebb gyer-
mekmunkák díszítették a falakat, készültek a fészkek. A legsze-
rencsésebbek még a húsvéti nyúl fülét is megpillantották a leg-
különbözőbb helyeken. Nem is hiába várakoztunk! Megérkezett 
a nyuszi. Mi, Sünikék, be is invitáltuk. Nagy izgalmunkban csak 
almával tudtuk megkínálni, amit jóízűen el is fogyasztott. A fész-
kekbe ajándék is került. Sőt az udvaron is talált minden gyermek 
csoki tojást és sok-sok új homokozó játékot is. A kislányok és a 
kolléganők is illatfelhőben fürödtek a nap végére, hiszen a kis-
fiúk lelkesen meglocsoltak mindenkit.

A Csiga csoportosok látogattak el ezúttal az Idősek Napközi 
Otthonába, ahol mosolyra derítették vidám kis tavaszi vers- és 
dalcsokrukkal az őket várókat. Gondoskodtak itt is arról, hogy 
senki ne hervadozzon. A kölcsönös ajándékozás és a kedves ven-
déglátás is szép emlék marad.

Nagy pillanat érkezett el a nagycsoportosok és szüleik éle-
tében, hiszen eljött az iskolába íratás ideje. A tanító nénik több 
alkalommal programot szerveztek számukra, hogy megismer-
kedhessenek az iskolával és már most kötődés alakulhasson ki 

Középsősök:
1. helyezett: Bognár Nóra - Süni csoport és Bali Levente - Csiga csoport
2. helyezett: Lizák-Pető Nóra - Pumukli csoport és Verőczei Ádám - Mókus csoport 
3. helyezett: Orsós Dina - Nyuszi csoport

Nagyok:
1. helyezett: Tesényi Petra - Süni csoport és Orsós Imre - Süni csoport
2. helyezett: Kapin Lilla - Pumukli csoport és Janó Dorián - Csiga csoport
3. helyezett: Nyerges Tifani Tímea - Süni csoport és Geösel Liliána - Katica csoport
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a felnőttekkel. Számunkra ez már szomorkás pillanat, mert ez 
azt is jelenti, hogy hamarosan búcsút kell vennünk a 4-5 éven át 
dédelgetett, nevelgetett nagycsoportosainktól, hiszen néhány 
hét múlva elballagnak az óvodánkból. A helyük nem marad so-
káig üres, mert a folyosónk néhány napja megtelt apróságokkal, 
akik az óvodába vágynak már és akiket nagy szeretettel várunk 
mindannyian.

A bolondos áprilisi időjárásnak nem hagytuk, hogy elmossa 
a Föld napi programjainkat. Az  óvoda épületében rendeztük 
meg azokat. A gyermekek kedvencei a katonák bemutatója és 
az ügyességi feladatok voltak. A szülők, nagyszülők sem tétlen-
kedtek. Pucolták a krumplit, vágták a hagymát, karikázták a kol-
bászt, így mire az élményektől elfáradt gyermekek és felnőttek 
visszaértek a termükbe, csábítóan illatózó paprikás krumpli várt 
mindenkit.

A legfinomabbnak a zsűri a Mókuskák ebédjét találta, má-
sodikak a Pumukli csoportosok, harmadikak pedig a Nyuszikák 
lettek. A gyermekek számára hirdetett helyi rajzpályázatunk 
eredményhirdetése is megtörtént. A díjazottak örömmel vették 
át ajándékaikat. Az alkotásokból kiállítás készült, melyet az óvo-
da aulájában mindenki megtekinthet.

Az „Énekeljünk a Földért” pályázatra fényképpel neveztünk, 
amiért elismerő oklevelet kaptunk.

Nagy szeretettel készülődtünk az Évzáró és Anyák napi műso-
rokra is. A sok gyakorlás jutalma több csoportban is fagyizás lesz.

Kirándulni májusban Pécsre, az Állatkertbe megyünk és biz-
tosan sok szép élménnyel gazdagodva térünk haza. A kirándu-
lás ezúttal is ingyenes-ezért fáradozott mindenki a Jótékonysági 
bálon. Az adó 1 %-át idén is köszönettel fogadtuk azoktól, akik 
alapítványunkat méltónak találták a felajánlásra. A tavalyi évben 
ebből befolyt összeget - 172.243 ft-ot - a decemberi kirándulá-
sunkra fordítottuk. 

Befejeződött a BECS látogatás minden kolléganőnél. Az  itt 
szerzett tapasztalatokat valamennyien beépítjük, kamatoztat-
juk a munkánk során.

Folk Renáta, Katica csoportos gyakornokunk március elején 
sikeres minősítő vizsgát tett. Áprilisban követte őt Gász Gábor 
Jánosné, Maci csoportos óvó nénink, aki kitűnő eredménnyel 
vette ezt az akadályt. Szívből gratulálunk nekik!

Acsádi Sándor Istvánné, Pumukli csoportos óvó néni és Tóth 
Mária, Katica csoportos óvó néni tőlük kedvet kapva szintén je-
lentkeztek a minősítési eljárásra.

Tantosné Őry Erika, Katica csoportos daduskánk, HACCP vizs-
gát tett (élelmiszer-biztonsági) kiváló eredménnyel.

Kárász Andrea, Csiga csoportos óvó néni, az elmúlt időszak-
ban ünnepelhette 30 éves jubileumát. Ebből az alkalomból kol-
lektívánk is felköszöntötte őt.

Majdnem ennyire kerek évforduló, 29 év szorgos, gyermekek 
között töltött munkája után, május végén elköszön tőlünk, So-
ponyai Jánosné, a Macikák Erzsi daduskája. Jól megérdemelt pi-
henés várja családja és unokái körében. Mindannyian kívánunk 
neki boldog és egészségben eltöltött nyugdíjas éveket!

Unatkozni továbbra sem fogunk. A gyermeknap megszerve-
zése, lebonyolítása, pünkösdi király választása, májusfa kitánco-
lása, minis szülői értekezlet is vár még ránk. 

Ha mindez már megtörtént, akkor újra kijelenthetjük, hogy 
megint egy élményekben gazdag, dolgos évet zártunk.

 Sersli Zoltánné, Sünis óvó néni
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Megjelent Dombi Tinódy László Faddon tanító pedagógus 

első verseskötete, melyhez szeretettel gratulálunk neki. 

A kötet kedves illusztrációit Gáti Mariann készítette, 

előszavát Wessely Gábor írta.

Szavalóverseny az iskolában
A Könyv Hete keretében már hagyomány nálunk, 
hogy minden évben megrendezésre kerül iskolánkban 
a szavalóverseny. A szép számú jelentkezőnek köszön-
hetően külön rendeztük meg az alsó és felső tagozaton 
a versenyt. A résztvevők szabadon választott versek-
kel készültek. A zsűri értékelte a szavalatokat, figyelve 
azt is, mennyire passzol a versenyző személyiségéhez 
a választott vers. Az 1-3. helyezett versenyzők korcso-
portonként oklevelet és könyvet kaptak. Minden kis 
versenyző munkája elismeréseként emléklapot vihe-
tett haza. 

Helyezések az alsó tagozaton:
1. évfolyamon: 1. helyezés Csehák Kata 1.a, 2. helyezés 
Csehák Fédra 1.a, 3.helyezés Schafler Dóra 1.b, Tóth 
Napsugár 1.b

2. évfolyamon: 1. helyezés Bali Anna, 2.b, Schafler Eve-
lin 2.b, 2. helyezés Bányai Lilla 2.b, 3.helyezés Prisz-
tacs Gerda Andrea 2.b

3. évfolyamon: 1. helyezés Mácsik Fédra Anita 3.a , 2. 
helyezés Mosonyi Daniel Péter 3.a, 3. helyezés Pápai 
Barbara 3.a

4. évfolyamon: 1. helyezés Acsádi Petra 4.b, 2. helyezés 
Rácz Petra Míra 4.b, 3.helyezés Orsós Zoltán 4.b, Ke-
serű Réka 4.b

Helyezések a felső tagozaton:
5-6. évfolyamon: 1.helyezés Kiss Gréta Anett 5.a, 2. he-
lyezés Lencsés Noémi 6.a , Hostyánszki Dorina 5.a, 3. 
helyezés Imre Réka 5.a, Farkas Renáta 5.b 

7-8. évfolyamon: 1. helyezés Kaiser Ildikó 8.b, 2. helye-
zés Merkl Dominik 8.b, 3. helyezés Bali Gergő János 
7.a, Forrai Vanessza 7.a .

A Könyv Hete keretében került megrendezésre idén a 
felső tagozaton az irodalmi vetélkedő, amelynek győz-
tes csapata a Fantasztikus négyes volt. (Vass Virág 6.a, 
Lencsés Noémi 6.a, Szendi Laura 6.a, Kurucz Boglárka 
6.a)

Gratulálunk a szép eredményeket elért tanulóinknak 
és a felkészítő nevelőknek.
 Szabóné Dömény Krisztina
 Nagyné Fodor Irén

Nyári játszóházba hívjuk a gyermekeket 
2017. június 26 és június 29. közötti napokon. 

Figyeljétek a hirdetéseket!

A Falunap Faddon 
2017. augusztus 05-én, 

szombaton kerül megszervezésre a Bartal-parkban.
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Piros nap az iskolában!
A Szemem Fénye Alapítvány kezdeményezésére immár ha-
todik alkalommal vettünk részt az Öltözz pirosba! napon 
február 17-én. Ezen a napon egy piros ruhadarab vagy ki-
egészítő viselésével bárki kifejezhette együttérzését a beteg 
gyermekek felé. Az akcióhoz adomány gyűjtés is társult, 200 
Ft-os pénzadománnyal a pécsi Dóri Házat, az ország első 

gyermekhospice házát lehetett támogatni. A nap folyamán itt 
összegyűlt pénzt a Szemem Fénye Alapítvány bankszámla-
számára fizettük be.
Büszkék vagyunk diákjainkra, akik velünk együtt pirosba öl-
töztek és ismét összefogtak e nemes cél érdekében.
 Márkus Tiborné, igazgatóhelyettes

„A természet nagy könyve a matematika nyelvén íródott.” – Galileo Galilei
A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola nagyon nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra. Tanulóinkat igyekszünk minél ala-
posabban felkészíteni a matematikaversenyekre. Kollégáim: Csehák-Antus Zsuzsanna, Pappné Csató Csilla, Szabóné Dömény 
Krisztina, Mácsikné Cseh Györgyi, Fehér Andrea, Szőke Zoltánné, Dursztné Palásti Gabriella és Nyigrényi Edit lelkiismeretes mun-
káját is dicsérik diákjaink eredményei. Köszönettel tartozunk a művelődési ház dolgozóinak is, hogy a legoptimálisabb körülmé-
nyek között tudják ezek az ügyes gyermekek összemérni erejüket a matematika birodalmában. A 2017. február 23-án a reál mun-
kaközösség által szervezett MATEKRA FEL! versenyen fej-fej mellett haladtak a versenyzők, ezt mutatja a kialakult sok holtverseny:

MATEKRA FEL! 
2. osztály:

I.    Prisztacs Gerda
II.  Bali Anna 
II.  Kirtyán Gábor
II.  Vass Boglárka
III. Dömény Dominika
III. Gangl Liza

3. osztály:
I.    Petróczi Nikolett
II.  Mosonyi Dániel
II.  Rakiczki Ákos
II.  Szendi Ramóna
III. Vass Botond

4. osztály:
I.    Acsádi Petra
II.  Bóvári Márk
III. Orsós Zoltán

5. osztály:
I.    Bitter Gergő
II.  Orsós Krisztofer

6. osztály:
I.   Rácz Levente
I.   Vass Virág
II.  Kurucz Boglárka
III. Lencsés Noémi
III. Szendi Laura

7. osztály:
I.     Bali Gergő
II.   Antal Tamás
III. Rostás Alexandra

8. osztály:
I. Kaiser Ildikó
II. Kiss Márk

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny legjobbjai iskolánkból:

3. osztály:
Rakiczki Ákos
Szendi Ramóna
Petróczi Nikolett

4. osztály:
Acsádi Petra
Bóvári Márk
Rácz Petra

5. osztály:
Kiss Gréta

6. osztály:
Rácz Levente
Lencsés Noémi
Vass Virág

8. osztály: 
Kaiser Ildikó

A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen több ezren 
mérték össze erejüket, a következő eredmények születtek:

17. megyei helyezés
 Prisztacs Gerda 2. osztály
39. megyei helyezés 
 Schafler Evelin 2. osztály
40. megyei helyezés 
 Bali Anna 2. osztály
45. megyei helyezés 
 Vass Boglárka 2. osztály
51. megyei helyezés 
 Deli Kíra 2. osztály
51. megyei helyezés 
 Kirtyán Gábor 2. osztály
74. megyei helyezés 
 Papp Bálint 2. osztály
7. megyei helyezés 
 Petróczi Nikolett 3. osztály
32. megyei helyezés 
 Vass Botond 3. osztály
35. megyei helyezés 
 Rakiczki Ákos 3. osztály
46. megyei helyezés 
 Bóvári Márk 4. osztály

78. megyei helyezés 
 Baros Inez 4. osztály
80. megyei helyezés 
 Acsádi Petra 4. osztály
78. megyei helyezés 
 Kiss Gréta Anett 5. osztály
33. megyei helyezés 
 Rácz Levente 6. osztály
35. megyei helyezés 
 Vass Virág 6. osztály
41. megyei helyezés 
 Szoboszlai József 6. osztály
72. megyei helyezés 
 Kurucz Boglárka 6. osztály
80. megyei helyezés 
 Papik Bálint 6. osztály
60. megyei helyezés 
 Antal Tamás 7. osztály
76. megyei helyezés 
 Kaiser Ildikó 8. osztály

Gratulálok a versenyzőknek, szüleiknek és a felkészítő neve-
lőknek, és kívánok hasonlóan szép eredményeket az elkö-
vetkezendő versenyeken!
 Pánczélné Csöndes Magdolna, munkaközösség vezető
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FELSŐSÖK VERSENYEZTEK

Az idei tanévben 2017. március 27. és március 31. között került 
sor a járási tanulmányi verseny döntőjére, amit a Tolnai 
Szent István Katolikus Gimnáziumban rendeztek meg az általá-
nos iskolai felső tagozatos tanulók számára. 

A verseny matematika, magyar nyelv és irodalom, történe-
lem, idegen nyelv (angol, német) tantárgyakból folyt. A termé-
szettudományos tantárgyakból 4 fős csapatok versengtek fizika, 
kémia, biológia illetve földrajz témakörben.

A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói eredményesen 
szerepeltek a versenyen, több dobogós helyezést sikerült szerez-
ni diákjainknak.

Matematikából: 
8. évfolyam:  Kiss Márk  3. hely

Magyar nyelv és irodalomból:
8. évfolyam:  Bakos Ádám  3. hely

Történelemből:
6. évfolyam: 

Szendi Laura 2. hely
Szoboszlai József 3. hely

Idegen nyelvből:
5-6.évfolyam: 

Kiss Eszter - Kurucz Boglárka  1. hely (angol)
Vass Virág - Lencsés Noémi  3. hely (angol)
8. évfolyam:
Bakos Ádám - Abonyi Szabolcs  1. hely (angol)
Kaiser Ildikó - Merk Dominik  2. hely (angol)
Pacskó Szabina – Sulák Dániel  2. hely (német)

Gratulálunk diákjainknak, s felkészítő tanáraiknak a szép szerep-
lésért.

KÖRNYEZETVÉDELMI NAP

A tavaszi szünetet megelőző napon, 
április 10-én, iskolánkban környezet-
védelmi napot tartottunk. A reggeli 
elfogyasztása közben a gyerekek elké-
szítették menetleveleiket az akadály-
versenyhez. A felső tagozat tanulói ta-
náraikkal 10 óráig megtisztították a 

Duna partot a Volent-öbölig, ill. Fadd 
bekötőútjait az összegyűlt hulladéktól. 
Az alsó tagozatosok a Tokaj utcáig szed-
ték össze a szemetet. Az akadályverseny 
során –amely szintén a holtág partján 
zajlott- sok érdekes és hasznos feladatot 
kellett diákjainknak megoldani termé-

szet- és környezetvédelem témakörben. 
A felsőben a 6.b és a 8.b osztály volt a 
legügyesebb; az alsósoknál vegyes csa-
patok versenyeztek, itt a „Környezetvé-
dők”  nyertek. Az önkormányzat finom 
ebéddel köszönte meg a község „kitaka-
rítását”.
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FARSANG
2017. február 10 – én került megrendezésre a már hagyomá-
nyos felsős farsangi bál a DÖK szervezésében. Hetek óta ko-
moly munka befektetésével készültek a gyermekek, a szülők 
és a pedagógusok. Az osztályok szülői szervezetei felosztot-
ták maguk között a feladatokat, így minden együtt volt arra, 
hogy egy kellemes hangulatú délutánt, estét töltsenek együtt 
a gyermekek és a szülők. Az osztályok rendkívül színvonalas 
és ötletes műsorokat mutattak be. A pedagógusok hagyomá-
nyosan ismét jelmezbe bújtak. A fellépések és a díjak átadása 
után Dj. Tosi gondoskodott a jó hangulatról. Aki megéhezett, 
vagy megszomjazott, a szülők által összeadott sütiket, szend-
vicseket, üdítőket fogyaszthatta.

Nagyon szépen köszönjük a zsűritagok munkáját, a szülők 
és a Béri Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói-
nak támogatását, a Faddi Polgárőr Egyesület tevékeny rész-
vételét!  Szemerei Eszter, DÖK elnök

I S K O L A

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
A felső tagozat reál munkaközössége a Madarak és fák nap-
jához kapcsolódó vetélkedőjét május 4-én tartotta a Művelő-
dési házban.

Az osztályokat négyfős csapatok képviselték a megméret-
tetésen. A csapattagoknak a vetélkedő előtt készíteniük kel-
lett egy alkotást az év madaráról, ill. meg kellett tanulniuk 
hazánk védett madarainak a nevét. A vetélkedőn hat feladat 
várta a tanulókat: puzzle, a védett madarak felsorolása, két 
keresztrejtvény, szókereső, activity.

A legügyesebb és legtájékozottabb csapat a 8.b (Kaiser Il-
dikó,Bakos Ádám, Merk Dominik, Kiss Márk) lett, második 
helyen a 6.a (Lencsés Noémi, Kurucz Boglárka, Vass Virág, 
Szoboszlai József) végzett,  a harmadik helyre a 6.b (Fonyódi 
Kata, Kiss Eszter, Novák Máté, Rácz Levente) került. A tanu-
lók az oklevél mellett tárgyjutalomban is részesültek, vala-
mint minden résztvevő ötöst kapott a szaktárgyból. 

A vetélkedő feladatait Rábóczki Dóra állította össze, a le-
bonyolításban segített Pánczélné Csöndes Magdolna, Nyigré-
nyi Edit, Szemerei Eszter és Dursztné Palásti Gabriella.

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA

Iskolánk 7. évfolyamos tanulói április 21-én részt vettek a Szak-
mák éjszakája nevezetű programon Szekszárdon az Ady Endre 
Szakképző Iskola szervezésében. Rengeteg diák, szülő, peda-
gógus vett részt a rendezvényen, melynek célja az volt, hogy 
interaktívan vezesse be a tanulókat a szakmák ismeretlen vi-
lágába.

Minden diák megtalálta a számára legmegfelelőbb prog-
ramot és megismerhettek olyan szakmákat, amelyek mellett 
egy-két éven belül talán leteszik a voksukat. Négy különböző 
iskolát lehetett meglátogatni: az Ady Endre Szakiskolát, a Be-
zerédit, a Vendéglátóit és az Egészségügyit. Megismerkedtünk 
a pénztárgépek kezelésével, a különböző élelmiszerekkel, a 
cukrászok, szakácsok mesterségével, babagondozással, beteg-
ápolással, a kozmetikusok, fodrászok világával, gépi forgácso-
lással, megtanultunk újraéleszteni és még sorolhatnám az ér-
dekesebbnél érdekesebb szakmai bemutatókat.

Fáradtan ugyan, de élménnyel tele, hasznos információkkal 
tértünk haza az esti órákban.

 Dursztné Palásti Gabriella és Lencsésné Lehőcz Orsolya
 hetedikes osztályfőnökök



14 Faddi Hírek

E G Y H Á Z

De én így akarom!
Kétszintes családi ház épült az 1970-es 
években egy Baranya megyei faluban. 
Az építtető gazda azt kérte a vállalko-
zó kőműves mestertől, hogy a födémet 
(plafon) ne F jelű, hanem E jelű beton-
gerendákból csinálja, de az F jelű geren-
dákhoz előírt BH elemekkel (amit akkor 
népiesen „betonteknőnek” neveztek), 
mert így jóval olcsóbban kijön. A mes-
ter próbálta megmagyarázni, hogy ez 
szabálytalan, hogy úgy sokkal gyengébb 
lesz, de a gazda „jobban tudta”, ragasz-
kodott az elgondolásához. Így készült el 
a födém, és még mielőtt teljesen felépült 
a ház, leszakadt a szabálytalanul meg-
épített „plafon”, az E jelű gerendák nem 
bírták a terhelést. Maguk alá temették a 
gazda feleségét, aki a helyszínen meg-
halt. A kőművest letartóztatták. A bíró-
ságon a gazda elismerte ugyan, hogy ő 
akarta így az építést, de mégis a mestert 
ítélte el a bíróság „foglalkozás körében, 
gondatlanságból elkövetett emberölé-
sért” többévi börtönre. Neki, mint szak-
embernek tudnia kellett volna, hogy így 
nem szabad, meg kellet volna tagadnia a 
laikus, hozzá nem értő építtető kérését.

A lelki életünknek, vallásunknak is 
vannak szakemberei, akik segítenek 
eligazodni az életben, a sokszor zűrza-
varos, zilált világunkban. Egyházunk 
törvényei, szokásai az Istentől kapott 
kinyilatkoztatás – Biblia – alapján ala-
kultak ki az évszázadok folyamán. Ha 
valami újítás jelentkezett, a felelős ve-
zetők, püspökök, teológus szakemberek 
tanácskozásokon, úgynevezett zsina-
tokon tárgyalták meg, mi a helyes, mi 
egyezik meg az isteni kinyilatkoztatás-
sal. Így alakult ki az egyház törvénye, 
ami minden katolikus embernek köte-
lező, hasonlóan az ugyancsak kötelező 
világi (állami) törvényekhez. A lelki-
pásztor kötelessége, hogy minden eset-
ben ezek szerint járjon el, akkor is, ha 
ezzel nem ért egyet az, aki hozzá fordul 
valamilyen kéréssel. Állami törvénnyel 
is lehet egyet nem érteni, de az attól 
még törvény.

Egyre gyakrabban kérnek a vallási, 
hitbéli ismeretekben kevésbé tájéko-
zott emberek olyant, ami nem egyezik 
a keresztény tanítással, az egyház kö-

zel 2000 éves hagyományaival, vagy 
törvényeivel. Nem egyszer azt hangoz-
tatva, hogy „aki meg van keresztelve, 
annak minden kérését köteles a pap 
teljesíteni”. A keresztény életünk nem 
csak jogokkal, de kötelességekkel is jár. 
Ám ha a legalapvetőbb keresztényi kö-
telességeimet sem teljesítem, milyen 
alapon merek jogaimra hivatkozni? A 
lelkipásztor örömmel teljesít minden 
kérést, hiszen ez a feladata, ezért vállal-
ja a küldetését. Ám hitbeli, vagy vallás-
gyakorlati ügyekben ő a „szakember”, 
övé Isten és az Egyház előtt a felelősség. 
Joga, de egyben kötelessége is, hogy az 
egyházi rendtartás szerint történjen 
minden, ami Isten és emberek közötti, 
egyházi esemény.

Igen furcsán nézne az orvos arra a 
betegre, aki meg akarná magyarázni, 
hogy őt hogyan kell meggyógyítani, 
vagy megoperálni. Ha ő jobban tudja, 
miért ment orvoshoz?

Nem egyszer hivatkoznak arra is, 
hogy „most más világban élünk”. Ez 
sem így van. Isten nem változik, elvárá-
sai, parancsai sem. Minden embernek 
akkor, olyan körülmények között van 
lehetősége elfogadni, vagy elutasítani 
Isten szeretetét és elvárásait, amikor 
él. Más korokban mások voltak a szo-
kások, kihívások is. De ilyenek mindig 
voltak, és lesznek is. Egyházunk éppen 
ezek felismerésében és megoldásában 
akar segítségünkre lenni. De csak akkor 
tud segíteni, ha elfogadjuk, ha igénybe 
vesszük.

Jézus Krisztus apostolokra (aposzto-
losz = küldött, megbízott) bízta meg-
váltó művének folytatását, a tanítást, és 
a megszentelődést adó szentségek ki-
szolgáltatását. Az apostolok küldetését 
folytatják az Egyházban a püspökök és 
a papok, akik küldetésüket Krisztustól 
kapják. Nem „megválasztott” vezetők, 
hanem Jézus Krisztus képviselői, az Ő 
nevében, a tőle kapott megbízás, felha-
talmazás alapján végzik feladatukat.

Mindig nagy szomorúság a lelki-
pásztornak, ha valamilyen kérést nem 
teljesíthet. De higgyük el, fogadjuk el, 
hogy jót akar, akkor is, ha nem a mi el-
gondolásunk szerint tudja teljesíteni ké-
résünket. Bízzunk benne, mint képzett 
„szakemberben”! Nem rosszat akar, de 
nem érthet egyet azzal, ami nem felel 
meg az Egyház rendjének, Isten elvá-
rásainak. Ilyen kérést nem teljesíthet. 
Isten és Egyház előtt ő a felelős, nem 
vállalhat „cinkosságot” a hitéletben és 
a vallási ismeretekben kevésbé jártas 
emberekkel. Különben ő lenne hűtlen 
Istenhez és az Egyházhoz. Ilyent pedig 
nem várhatunk, főleg nem követelhe-
tünk tőle. Próbáljuk meg felújítani, „le-
porolni” lelki életünket, a szeretet Iste-
nével kialakult, sajnos sokszor nagyon 
meglazult kapcsolatunkat!

A gyógyszer néha keserű, a műtét fáj-
dalmas, de életet ment, életet hosszab-
bít. Lehet elfogadni, lehet elutasítani. 
Ugyanígy lehet a lelki segítséget is, ami 
az örök életemet, örök sorsomat hatá-
rozza meg!  Rostás Jenő István plébános
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Caritasz tájékoztató
Mindenek előtt köszönetem fejezem ki 
a Faddi Katolikus Plébánia Caritasz cso-
portja nevében minden kedves testvé-
rünknek, akik adományaikkal támogatták 
Húsvéti gyűjtésünket.
Ezzel 25 rászoruló család számára tudtuk 
élelmiszer segélycsomaggal szebbé tenni 
az ünnepvárást.

Szeretnék egy rövid áttekintést nyújta-
ni munkánkról az elmúlt tanévkezdettől a 
történés sorrendjében. 
Augusztus utolsó napjaiban kaptunk a 
központunktól 5 db 5000 Ft-os utalványt 
beiskolázási céllal. Ezt kiegészítettük saját 
forrásból 5 × 5000 Ft-tal, így 10 család is-
kolakezdési gondjain segítettünk.

Október hónaptól elindult a pályáza-
tok sora, itt jelzem, hogy minden bead-
ványunk nyertes volt. Így jutott a szerve-
zetünk 1,4 tonna almához, amelyet csak 
elszállíttatnunk kellett, amiben a Tolnai 
társszervezetünk, a Fatodi Kft és Heronyá-
nyi László vállalkozó komoly segítséget 

nyújtottak. Ez úton is köszönet nekik. Az 
almaosztást követően bébiétel pályázat-
ból 40 csomagot, burgonyából 18 csoma-
got osztottunk ki. A tél közeledtével kan-
dallóra pályáztunk, egy család számára 
sikerült megnyerni egy értékes kályhát a 
tartozékaival együtt. 

Válsághelyzetben lévő 2 család számá-
ra központi pályázatból vettünk tüzelőt 
50.000 Ft értékben.
Eközben folyamatosan gyűjtöttünk és 
adományoztunk. Számos esetben szerez-
tünk bútort, televíziót, babakocsit, hűtő-
szekrényt stb. rászoruló családoknak.
Folyamatosan bővülő tevékenységünk 
okán megválasztottuk csoportunk he-
lyetteseit: Halmazsán Jánosné pénztáros, 
Bencze Józsefné és Bogdán György általá-
nos helyettesek.

Karácsony alkalmából 30 élelmiszer-
csomagot állítottunk össze, és osztottuk 
ki a rászorulóknak az Önök nagylelkű 
adományainak köszönhetően.

Tavaszi pályázaton 12 család számára 
nyertünk vetőmag csomagot, 3 karton 
férficipőt, kisgyermekes családok számá-
ra pályáztunk 6 havi mennyiségű pelenka 
csomagot, 3 család ebben nyertes volt. 
Ezeket kiosztottuk.
Ebben az időszakban 6 család számára 
nyújtottunk 10.000 Ft- os segítséget saját 
erőnkből, rendkívüli élethelyzetük miatt.
Központunk a jövőben a felsorolt ado-
mány eszközökkel is segíti a rászorulókat. 
Igényüket nálunk kérjük jelezni!

WC magasítók, kerekes járókeret, gyer-
mek méretű kerekesszék, fürdetést segítő 
eszköz, mozgássérült gyermekkerékpár, 
felnőtt kerekesszék, bérelhető kórházi 
ágyak (elektromos is).

Munkatársaimmal együtt megtisztel-
tetésnek tekintem, hogy Önökkel együtt 
lehetek ebben az adományozó szeretet-
folyamban.

 Fadd, 2017. május 2.
 Beszterczán Ágota csoportvezető
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FRNÖ – hírek
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. április 14-én 
tartotta meg húsvéti programját a Fadd, Kossuth L. u. 39. szám 
alatt. 12 órától játszóház és tojásfestés várta a gyerekeket, Vida 
Andi néninél papírkosárkákat színeztek ki a gyerekek, aztán 
állították össze, amibe utána a többi asztalnál elkészült gipsz-
díszeket, méhkas papírból készített tojásdíszt, festett tojásokat 
pakolhattak bele. A kreatív asztaloknál köszönjük a segítséget 
Bánvölgyi Ildikónak és testvérének Áginak, Soponyai Mihály-
né Erzsikének, Bogdán Imréné Ilának, Györgye Erzsébetnek és 
Vida Andreának. Külön köszönet a finom babgulyást készítők-
nek is Fodor Marinak és Fodor Józsefné Pannikának, Forrai Ist-
vánnak az egész napon nyújtott segítségét. A gyerekeknek a kéz-
műves foglalkozás ideje alatt nutellás kenyérrel kedveskedtünk, 
valamint az ebéd után mindenki kapott egy csoki nyuszit. A jó 
hangulatról Beda Bandika gondoskodott, majd bemutatkozott 
a Decsi Hagyományőrző Tánccsoport, nagyon örülünk, hogy 
megismerhettük őket, a programot a Kalocsai Fiúk zárták. Na-
gyon jó hangulatban telt el a délután. 

Önkormányzatunk a Nemzetközi Roma Nap alkalmából 
„Csak Manitu meg ne tudja” színházi előadással kedveskedett 
a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulóinak és a kísérő 
pedagógusoknak. A résztvevők a színdarab által megismerhet-
ték más nép kultúráját, kétféle kultúra találkozását, az emberi 
hozzáállást (elfogadást, elutasítást) mindezt játékosan, humor-
ral fűszerezve. Mindenki nagyon jól érezte magát.

Április 28-án 58 gyermek és 17 fő kísérővel ellátogattunk ha-
zánk fővárosába, megtekintettük Vajdahunyad várát, több cso-
portba elosztva bejártuk az állatkertet, majd a Hősök terén át 
folytatódott az utunk, ahol nagyon sokféle csoportot láthattunk, 
és egy ázsiai jókedvű társaság bevont minket egy táncba. Tánco-
sainkat kézpacsival búcsúztatták. Programunkat a Budapest Art 
Brut (BAB) Galéria Álomtündér kiállításának megtekintésével 
zártuk, ahol az Igazgyöngy Alapítvány fenntartású művészeti is-
kola diákjai által készített festmények ismerhettük meg. Berety-
tyóújfalu központtal jelenleg 6 telephelyen működő iskola bizto-
sít alkotási lehetőséget a 6-22 éves korosztály számára, képző- és 
iparművészeti valamint táncművészeti ágon, tanítványaik több 
mint hatvan százaléka hátrányos helyzetű, magas a cigány tanu-
lók aránya is. Foglalkozásaik igazi alkotó jellegű műhelyfoglal-
kozások, ahol az egyéniség és az identitás felvállalása, az önki-
fejezés kiemelt szempont. A művészetet megpróbálják a lehető 
legtöbb szálon kapcsolni az élethez, hogy meghatározó elem-
ként épüljön be a gyermekek személyiségébe. Fantasztikus volt 
a kiállítás, nagyon örülünk, hogy a Galéria lehetőséget nyújt a 
roma nemzetiségi kultúra megismerésére, nagyon segítőkészek 
és barátságosak a munkatársak, gyermekközpontú tárlatveze-
tésben volt részünk, hálás köszönet, hogy itt lehettünk. Köszö-
net a csoportot kísérő pedagógusoknak: Bánvölgyi Ildikónak és 
testvérének Áginak, Barta Erzsébetnek, Soponyai Mihálynénak 
és Vida Andreának, köszönet a napközi-otthonos konyhának és 
Mosonyiné Cziráki Áginak az étkeztetést igénybe vevő tanulók 
csomagjának elkészítéséért.  Fodor Ágnes elnökhelyettes
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Faddi Nyugdíjasok Egyesületének életéből
Schiffler Györgyné elnök asszonyunk sajnos lemondott funk-
ciójáról. Ezúton köszönjük Macának 17 évi lelkiismeretes, 
elkötelezett munkáját, amivel sikerült településünk idősebb 
korosztályát összefognia, szabadidejüket hasznosabbá, válto-
zatosabbá tennie.

A szövetség alapítója és mint elnök végezte feladatát hosz-
szú éveken keresztül. Tagjai értékelték is munkáját, hisz ja-
vaslatuk alapján kapta meg az „Akikre büszkék vagyunk” el-
ismerést , és az elsők között a „Faddért” kitüntetést.

Reméljük, ha a lehetőségei engedik, nem szakad el az egye-
sülettől, aminek az alapjait ő tette le, s ötleteivel, javaslataival 
segíti az utódokat, látogatja rendezvényeinket.

2017. március 17-én tisztségviselői választásokra került 
sor, amely egyben a 2016. évi záró közgyűlés is volt. A pénz-
ügyi és szöveges beszámolók után került sor a választásra. 
A jelölteket a közgyűlés elfogadta és titkos szavazás során

elnöknek: Ádám Imrénét,
vezetőségi tagoknak: Őri Istvánnét, Molnár Jánosnét, Hor-

váth Sándornét, Csapó Lajosnét, Szeri Mihálynét, Baros Gé-
zánét, Horváth Istvánnét és Márkus Györgynét választották.

A megyei „Életet az éveknek” egyesület Bonyhádon tartot-
ta szavalóversenyét a megyei nyugdíjasok részvételével. Egye-
sületünből Horváth Istvánné Reményik Sándor: Egy lélek állt 
című versét szavalta, Bali Imréné pedig Petőfi Sándor: Falu 
végén kurta kocsma című versét adta elő. A  25 versmondó 
közül mindkét tagunkat elismeréssel értékelte a zsűri és java-
solta a 10 fő közé az országos versmondó-versenyre. Így Ági 
és Rózsi ismét elismerést hoztak egyesületünknek. Gratulá-
lunk mindkettőjüknek.

Az éves program alapján az első kirándulásunkat a Sziget-
vári Gyógyfürdőbe szerveztük, ahol a belépőt az egyesület fi-

zette. 50 fő jelentkezett és utazott el. Kellemes idő is társult 
a fürdéshez. A  tartalmas, nyugodt, fürdéssel, pihenéssel el-
töltött nap után a kora esti órákban értünk haza.

Közleményeink:
2017. június 1-től-július 18-ig szünetelnek a fogadóórák.
Az első fogadóóra július 19-én, szerdán, 14-16 óráig lesz 

továbbra is a Művelődési Házban. Ezentúl a fogadóórák a dél-
utáni időszakban lesznek.

Ezen az első fogadóórán lehet jelentkezni a „falunapi fő-
zésre”, mely aug. 5-én lesz. Aki részt kíván venni, az 1.000.- 
Ft/fő befizetésével jelentkezhet.

Minden tagunknak jó pihenést kívánunk!
 Ádám Imréné elnök és a Vezetőség

A Szabad Alkotók Közösségének első festmény és grafikai kiállítása  
2017. május 3-tól 2017. június 1-ig megtekinthető a Művelődési Ház Minigalériájában.

Személy szerint: Vitányi Ida, Kinhirt Anita és Szabó Bertalan mutatja be munkáit.

MINIGALÉRIA
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Kovács Fanni estje a keleti kultúráról

Húsvéti kézműves- és játékfoglalkozás

Kézjegy 22. – könyvbemutató, író- olvasó találkozó

Figura Ede zenés irodalmi műsora gyermekeknek
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A Béri Balogh Ádám 
Művelődési Ház és 

Könyvtár  
Kézimunka szakkörének  

húsvétváró kiállítása

Drága Édesanyám! Anya! Anyukám! Mama! Muter! Anyám! Anyucikám!
Lehetne folytatni a megszólításokat. Korszaktól, társadalmi 
osztálytól, egyéb neveltetési szokásoktól, aktuális divattól 
függően mindig ugyanazt jelenti. 

A legszentségesebbet, a szívnek legcsücskebbikét, az anyu-
kánkat, mindenkinek a maga anyukáját. Az egyetlen egyet, 
a legdrágábbat. Az egész érzelmi világunk alapjait takarja, 
szimbolizálja az anya személye.

Belevésődik szívünkbe, lelkünkbe minden jó, amit anyánk-
tól kaptunk. Az érintése, simogatása, az anyai csókok, puszik 
és összebújások, az anya illata. Olyan természetes, hogy fel 
sem tűnik, csak amikor már nincsen az életünkben, vagy ön-
álló életünk lesz, akkor látunk rá, akkor ismerjük fel valóban, 
hogy mit adott, mit kaptunk tőle egy egész életre. A vele való 
viszonyunk, az általa közvetített minták, mind meghatároz-
zák felnőtt életünket. 

Minden fájdalmunkat, bánatunkat és konfliktusunkat el-
halványítja, amikor elveszítjük, amikor május első vasárnap-
ján felnőttként is megilletődve köszöntenénk, ha köszönthet-
nénk.

Ezért mindenki, aki teheti, köszöntse Őt, mondja el neki, 
mennyire szereti, ölelje meg és súgja a fülébe, anyukám, drá-
ga anyukám, köszönöm, hogy Te voltál, vagy az anyukám.

Elnézve a régi fényképeinken anyukámat, ahogy 1970- ben 
pólyában csodál, mint 2 napos kezdő édesanya, ahogy fölém 
hajol és megigézve tesz a heverőre, ahogy ölel szorosan ma-
gához kettőnket az öcsémmel –pedig akkor már nagyon ne-

héz volt nekünk, hármunknak – földig hajolok anyám előtt 
mindazért a küzdeleméért, kitartásért, szigorú anyai szerete-
téért, ahogy teljesen egyedül felnevelt, s elindított bennünket 
az életbe.

A szívem sajdul belé, hogy már csak a temetőbe mehetek 
május első vasárnapján.

Isten éltessen minden édesanyát!  Benis Brigitta



20 Faddi Hírek

s p o r t

Faddi karatésaink idei első szereplése a 
február 25-ei hétvégén, Tiszafüreden meg-
rendezett országos verseny volt, melyen 21 
klub 353 nevezését bonyolították le szerve-
zők.

Az időkeretek megcsúsztak a verseny 
végére, így a 18.30-as befejezés igen késői-
nek mondható.

Sajnos a bírói ítéletek nem minden eset-
ben bizonyultak jogosnak, több fényes 
éremtől is elestek a tolna megyei karaté-
kák, és sajnos 1-1 sérülés is becsúszott.

Az új versenyzők sikerrel vették az aka-
dályokat, éremmel és szép teljesítménnyel 
zártak.

Köszönet Fadd Nagyközség Önkor-
mányzatának a segítségéért, amiért ismét 
biztosították a Faddi SE versenyzői számá-
ra kisbuszukat, valamint Acsádi Sándor-
nak és családjának, akik segítették az uta-
zás lebonyolítását. Eredményeink:

Kunmadaras 
Kupa kata kumite

Acsádi Petra 3. 3.,3.

Bali Anna 3.  

Lukács Bence 3. 3.

Mindössze 2 hét pihenő után a tradicioná-
lis versenyszabályban jeleskedő faddi ka-
ratékák újabb országos eseményen állták 
meg helyüket. Ezúttal Sárvárra utaztak a 
16. alkalommal megrendezésre kerülő Sár-
vár Kupára. 22 klub 186 versenyzője mérte 
össze tudását egyéni formagyakorlatban, 
valamint kötött és szabad küzdelemben.

Az ismételt korai kelés és hosszú utazás 
ellenére a gyerekek jól vették az akadályo-
kat. Azt jegyezzük meg, hogy nincsenek 
könnyű helyzetben sportolóink, miután a 
versenyek nagy része messze van, több órát 
kell utazniuk és azután teljesíteniük. Ha 
Budapest és vonzáskörzetébe kerül meg-
rendezésre egy-egy bajnokság, az már kö-
zelinek mondható.

8 versenyzőnk jó formában, a 2 héttel 
korábbi versenyhez képest magabiztosab-
ban, letisztultabb technikával állt tatamira. 
Az utánpótlás és haladó korcsoportú ver-
senyzőink tudásuknak megfelelően verse-
nyeztek, az elért eredmények reálisak, fel-
készültségüknek megfelelő. 

A versenyzők utaztatását Fadd Nagy-
község Önkormányzata által felajánlott 
kisbusszal biztosították a klub vezetői. 
Eredményeink:

Sárvár kupa kata kumite

Acsádi Petra 3. 3.,1.

Bali Anna   2.

Lukács Bence   1.

1 hetes pihenő után Faddi karatékáink újabb 
versenyállomása ezúttal a Szekszárdon meg-
rendezésre kerülő 22. Széki kupa volt. A 
másféle – olimpiai típusú versenyszabályra 
– történő átállás kissé nehezen ment, en-
nek ellenére nagyszerűen 
helytálltak tanítványaink. 

Ezúttal nem kellett ko-
rán kelniük és több órát 
utazniuk résztvevőknek, 
ami a ritka alkalmak egyi-
ke. 

A mintegy 36 klub 400 
versenyzőjét felvonultató 
eseményen 15 verseny-
zővel vettek részt karaté-
káink.

Minden versenyzőnk a 
maximumot hozta ki ön-
magából, helytálltak, így 
dicséret illet meg minden 
résztvevőnket. Eredmé-
nyeik:

Széki kupa 
Szekszárd kata kumite

Bali Anna 3.  

Lukács Bence 3.  

Kisebb „pihenő” (verseny nélküli időszak), 
technikai csiszolgatás, új elemek beépítésé-
nek időszaka következett mintegy 3 hetes 
ciklusban. Ez idő alatt az utánpótlás ver-
senyzők és a kis ovisok egy része elszántan 
készült az április 8-ai Bátaszék Tavasz Baj-
nokságra.

4 klub 110 versenyzője baráti hangulatú 
csatákat vívott meg egymással a legfénye-
sebb érmekért, melyből az ifjú tanoncok ala-
posan kivették részüket.

Mint azt az alábbi eredményeket tartal-
mazó táblázat mutatja, van jövőjük ebben 
a sportágban településünk versenyzőinek – 
1-2 éven belül ütőképes kis csapattal büsz-
kélkedhetünk ismét!

Bátaszék Tavasz 
Bajnokság kata/kihon kumite

Acsádi Petra 3.  3.

Ágoston Endre 3. 3.

Bali Anna 1. 1.

Bali Levente 1. 1.

Kirtyán Gábor 3. 3.

Kirtyán Zita 1. 1.

Kiss Ádám 3. 2.

Kiss Eszter 3. 3.

Lizák-Pető Balázs 1. 1.

Lukács Bence 1. 1.

Szarka Bence 3. 2.

Széles Tamás 3. 3.

Vargyas Dia 2. 1.

Vargyas László 3. 3.

Április végén 14. alkalommal 
került megrendezésre A Ma-
gyar Karate Szakszövetség és 
a Magyar Diáksport Szövetség 
közös megbízásából az Ippon 
Shobu versenyszabályt prefe-
ráló klubok számára a 2017. 
évi Diákolimpia.

360 versenyző, 50 egye-
sület részvételével a Megyeri 
úti Jégcsarnok adott otthont 
a rendezvénynek, aminek kli-
mája kissé hűvösnek bizonyult 
ehhez az eseményhez.

4 küzdőtéren, folyamato-
san zajlottak az egyéni for-
magyakorlat és küzdelem 
versenyszámok, melyek este 6 

órára értek véget.
A Faddi SE Karate Szakosztálya 3 ver-

senyzővel képviseltette magát összesen 6 
versenyszámban, ahol az alábbi eredmények 
születtek:
Acsádi Petra (kata) 3. • Bali Anna (kata) 2. • Bali 
Anna (kumite) 1. Mindketten a Faddi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola tanulói.
Ezúton mondunk köszönetet az utazás le-
bonyolításában segítő Fadd Nagyközség Ön-
kormányzatának a rendelkezésünkre bocsá-
tott kisbuszért.

Az országos diákolimpiai versenyek ki-
emeltnek számítanak a hazai versenyszférá-
ban, hiszen egyrészt iskolájuk hírnevét öreg-
bítik ezzel a diákok, másrészt felsőoktatási 
plusz pontot jelent, így igaz az az általunk 
preferált és szorgalmazott mottó: a tanulás 
nemesít, a sport dicsőit, a kettő együtt fel-
emel! Bali Ervin

Karatésaink 
összefoglalója
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Faddi lovassport – 2016

Rövid összefoglalóval szeretném bemutatni az olvasóknak 
a Faddi SE fiatal fogathajtójának, Kákonyi Norbertnek, 
a 2016-os évben elért eredményeit. Norbi mind egyéniben, 
mind csapatban is versenyez, a magyar kettesfogat válogatott 
keret tagja. 

Az évad első versenyét minden évben Fábiánsebestyénen 
szervezik. Sajnos számára tavaly nem volt sikeres ez a ver-
seny, mivel a maraton során a hintója az egyik akadálynál 
felborult. Szerencsére a hajtók és a lovak nagyobb baj nélkül 
átvészelték ezt a balesetet.

A következő nagy megmérettetése Szlovákiában zajlott, ez 
volt a Duna–Alpesi Kupa (nemzetközi fogathajtó verseny). Itt 
a csapatával ezüstérmes lett.

Ezután Lipicán, Szlovéniában került megrendezésre egy 
verseny 40 európai hajtóval. Itt Norbi megnyerte a mara-
tont, s összetett egyéniben ezüstérmet szerzett.

A nyár folyamán edzőtáborokban, különböző versenyeken 
vett részt, készülve a 2016-os év utolsó nagy megmérettetésé-
re, mely Izsákon zajlott. Nagyon sikeres verseny volt ez Norbi 
számára, hiszen megnyerte a maratont, s összetettben is élre 
került. Az izsáki versenyen Kákonyi Norbert, a Faddi SE ver-
senyzője az „A” kategóriás kettes fogathajtás  MAGYAR 
BAJNOKA lett, s csapatával is aranyérmet nyertek. Norbi 
teljesítménye alapján továbbra is a magyar válogatott keret 
tagja.

Az idei évben ki kellett hagynia a szezonnyitó Fábiánse-
bestyéni versenyt, viszont egy edzőtáboron már túlvan. 

Kákonyi Norbert idei versenyeinek sorát a romániai Cefan 
kezdi egy nemzetközi válogatón. Majd a következő hónapok-
ban 2-3 hetente vesz részt különböző nehézségű válogató ver-
senyeken, melyekkel készül a szeptemberben Szlovéniában, 
Lipicán megrendezésre kerülő Kettes Fogathajtó Világ-
bajnokságra.

 Márkus János, a Faddi SE elnöke
 Képek forrása: fogathirek.hu
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z ö l d r o va t

Vízi, vízparti növénykiültetések
Egyre többen alakítanak ki nyaralójuk, 
vízparti családi házuk környezetében 
díszkertet a szerencsésebbek a holtág 
partjáig lehúzódó kertjükben.

Látni jó a természettel harmóniában 
álló kerteket, de vannak sajnos olyanok 
is, amelyek zsúfoltak, csak tájidegen nö-
vényekkel kerültek beültetésre. 

Igaz, mindenki maga szabhatja meg 
mi az, ami díszítse az udvarát, de sok-
szor a kevesebb az több. Egy átgondolt 
ültetéssel hangulatos, könnyen fenn-
tartható környezetet teremthetünk.

Néhány gondolat, fajtaajánlat a nö-
vénytársulás kialakításához. Lehetőleg 
kerüljük a vízpartra vagy ahhoz közeli 
területekre az örökzöld ezüst vagy zöld-
színű fenyők telepítését. Ezek hegyi, 
hegyvidéki, északi típusú növények a 
hideget, jeget, havas tájakat uralják.

Célszerű olyan lombhullató fákat, 
cserjéket egyéb évelő és mocsári nö-
vényfajtákat összeválogatni, amelyek a 
párát, ingadozó talajvizet, esetleg a ki-
öntő pangó vizet bírják.

A víz és az évelő virágzó vagy levéllel 
díszítők együttese különleges hatású le-
het a kertünkben.

A víz felülete, a vízpart nyugalmas 
környezete és a növények izgalmas, vál-
tozatos formái megunhatatlanná teszik 
a látványban való gyönyörködést. Ehhez 
a vízi-vízparti kiültetésekkor a termé-
szethű kialakítást alkalmazzuk. Vagyis 
lemásoljuk a természetben, adott nö-
vényzónákba előforduló növénytársulá-
sokat. Ezekhez keresünk évelőket, fákat, 
cserjéket.

Így meg tudjuk teremteni a legtermé-
szethűbb hatást, egy stilizált növénytár-
sulási képet.

Láthatjuk, igen nagy lehetőségünk 
van kiválasztani a megfelelő növényfaj-
tánkat, amivel leképezhetjük kertünkbe 
a természetet. Ha követjük kertünk ki-
alakításakor ezt a sorrendet és mintegy 
a vízfelülettől indulunk fel a lakóház 
felé, akkor kiülve a teraszunkra a víz-
part részévé válik a lakó környezetünk. 
Beleolvadhatunk a tájba anélkül, hogy 
még nagyobb beavatkozást tennénk an-
nál, mint amit a vízparti építkezés tett 
már amúgy is.

Vízpartra telepíthető díszfák: 
Perzsafa, papíreperfa, júdásfa, diófa, 
gesztenyefa, éger, tölgy, szivarfa, platán, 
nyár, nyír, császárfa, lepényfa, kőrisfa 
stb.

Vízparti cserjék: nyáriorgona, so-
mok, mályvarózsa, tamariska, kánya-
bangiták, gyepűrózsa, homoktövis, 
kecskerágó, Jósika-orgona, hóbogyó, 
kecskefűz, egyéb fűzfélék stb. 

Jó tervezgetést, kertészkedést kívánok!
 Benis Brigitta

Mit jelent zónákban gondolkodni? Hol-

tági-tóvízparti zonáció sorrendben.

1. Állandóan vízzel borított területek: 
lebegőhínárok csoportja (békatutaj, 
rucaöröm) 
A gyökeres hínárok csoportja (fehér 
tündérrózsa, vízitök, sulyom). Nádasok 
a part felől 1-3 m mélységig szegélyező 
nádasöv. Ez már kiemelkedik a vízből 
tehát a partot is díszíti, szegélyezi, el-
határolja, takarja. (nád, káka, gyékény, 
vízi harmatkáka). Nádasmocsár főleg a 
sekélyebb partokat jellemzi, változatos 
szépség. (vízi hídőr, vizilófarok, béka-
buzogány, nyílfű) 
2. Vízparti mocsárrétek (mocsári gólya-
hír, íriszek, vesszős füzény, kúszó bog-
lárka, lizinka) 
3. Bokorfüzesek, füzesek (hamvas-
fűz, mandulalevelű fűz, csigolyafűz, és 
megjelennek a fatermetű fűzek is)
4. Láperdők növényei: itt a felszín alá 
süllyed nyáron a talajvíz. A fűzeset fel-
váltja az égeres, magyar kőrises fekete 
és fehér nyár, nyírfatársulás. A cserje-
szintet bokorfűzek, kányabangiták, so-
mok, kutyabenge uralja. A füzes-égeres 
zónát elviseli a babiloni szomorúfűz, 
mocsárciprus, kaukázusi szárnyasdió, 
tarackoló som, tapadó vadszőlő) 
5. Keményfás vízparti erdők. 
(tölgy-kőris-szil-ligeterdők vagy ko-
csányos tölgy- gyertyán társulások) itt 
a cserjeszintbe azokat a növényeket 
találjuk meg, amelyek ehhez a fákhoz 
társulnak. 
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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!

TÁP, TAKARMÁNY ÉS 
 KISÁLLAT ELEDELEK

FEHÉR OSZKÁR 
7133 FADD, Mátyás király u. 37.

 NYITVA: hétfő-péntek: 8-12; 14-17
 szombat: 8-11

A Dózsa utca sarkán
Telefon:  06-20 / 370 74 04

Az élő PONTY ára 1000  Ft/kg.

Nyitva tartás:

Hétfő:  szünnap

Kedd: 8-11;  14-17 óráig

Szerda: 8-11;  14-17 óráig

Csütörtök: 8-11;  14-17 óráig

Péntek: 8-11;  14-17 óráig

Szombat: 730 -12 óráig

Vasárnap: 8-11 óráig

Bon-Bon
VEGYESKERESKEDÉS

ZÖLDSÉG

GYÜMÖLCS

ÉLELMISZER

Vállalunk:

• Közúti árufuvarozást

• Homok, sóder szállítást

• Gépi földmunkákat

• Árokásó-rakodógép munkáit

• Tereprendezést

Tel.: 06-30/9861959
 06-30/2350190

Fadd,
Öreg u. 7.

Üzletünkben árammérő 
feltöltésre is van lehetőség!

Her-Wi Bt.
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HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító

7133 Fadd, Etelköz u. 7.

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

E-mail: rozgonyi54@tolna.net

KÖNYVELÉS 
FADDON

Több mint 10 éves ta-
pasztalattal, 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

Bényi-Csiszár  
Eszter 
dietetikus,  

táplálkozási tanácsadó

Amiben segíthetek: 
 f egészségmegőrzés 

 f életmódváltás 

 f táplálékintoleranciák

 f speciális diéták 
(cukorbetegség, epe, hasnyálmirigy, máj, stb.)

 f fogyáshoz szükséges étrendek

Forduljon hozzám bizalommal.
E-mail: cs.esyter@gmail.com

Telefon: 06/70 392 3335

DOMBORI NYÁRI 
ReNDezvéNYNaptÁR, 2017
»» június 9-11.  
 Sárkányhajó Magyar Bajnokság

»» június 23-25. 
 10 személyes Sárkányhajó MB

»» július 14-16. 
 Nemzetközi Triatlon Fesztivál

»» július 21-22. 
 Dombori Nyári Fesztivál

»» július 29-30. 
 Streetcar Fesztivál

»» augusztus 5. 
 Kajakverseny MKKSZ

III. Street Car 
autó és Motoros találkozó 

Dombori | 2017

július 29.  Autós és motoros 

találkozó 

július 30. Családi nap


