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Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. március

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-én (vasárnap) 17 órakor 
a faddi Művelődési Házban tartandó ünnepi megemlékezésre, melyet az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezünk.

Ünnepi beszédet mond: Bényi Dávid, Fadd alpolgármestere
Közreműködnek a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola negyedik osztályos tanulói.
A megemlékezést követően Straubinger Ferenc alkotásait bemutató 
kiállítás megnyitójára kerül sor.

Mindenkit szeretettel várunk!

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 

HÍVÓ SZÓ!

„Ne félj, mert megváltottalak!
Neveden szólítottalak, enyém vagy.”

Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró

2015. március 13. napján (péntek)
18 órai kezdettel

előadást tart a faddi Művelődési Házban, 
melynek címe:

A belépés díjtalan,
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jézus pere 
jogászszemmel

Nőnap
2015. március 8-án, vasárnap, 17 órakor

a faddi Művelődési Házban

Nőnapi operettgála
Fellépők:

Pohly Boglárka, Kollár Péter Erik
és az European Operett Tánckar táncosai

A belépés díjtalan,
minden kedves faddi hölgyet és párját
szeretettel várunk!
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S Z O M S Z É D U N K  A Z  A T O M E R Ő M Ű

Fadd Nagyközség Önkormányzata tájékoztatója 
a 2014/2015. évi Szociális Földprogramról

Településünk önkormányzata már 
több éve sikeresen vesz részt az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízá-
sából az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő által kiírt szociális földprogram-
ban. A 2014. október 6-tól 2015. április 
30-ig tartó pályázati időszakban 15 fő 
aktív korúak ellátására jogosult, tar-
tósan munkanélküli foglalkoztatására 
nyílt lehetőség.

A program keretében a napközi 
konyhát – mely a község óvodás is-
koláskorú gyermekeit, valamint a kö-
zösségi étkeztetést igénylő időseket 
hivatott kiszolgálni – egész évben jó 
minőségű, friss, egészséges, helyben 
termelt, zöldséggel tudjuk ellátni. Já-
rulékos, de nem elhanyagolható ered-
mény, hogy a programban dolgozók 
otthon is hasznosítható tudásra tesz-
nek szert kertészeti ismeretekből, mely 
segítségével a saját kiskertjüket is meg-
művelhetik.

Az önkormányzat a szociális föld-
program keretében az Öreg utcai ker-
tekből felajánlott és bérelt 2,7 hektáron 
gazdálkodik. A 2014. évi termelést biz-
tonságosabbá tette, hogy sikerült öntö-

ződobot vásárolnunk, így a területen 
termelt növények vízellátását egyenle-
tesebbé tudjuk tenni.

A program az előző ciklus mun-
káit folytatta és fejezte be októberben. 
A  2014. évi vegetációs ciklusban a 
konyha igényeivel egyeztetve a követ-
kező zöldségféléket takarítottuk be és 
szállítottuk a napközi konyhára:

A borsót, zöldbabot, sárgarépát, 
petrezselymet, pasztinákot konyha-
készen, tisztítva bocsátottuk a konyha 
rendelkezésére. A terményeket részben 
frissen használták fel, részben a hűtő-
kamrába, ill. tárolókba betárolva a téli 
élelmezést szolgálják.

Az őszi betakarítási munkák vé-
geztével a területet megtisztították, és 
felszántották. A téli időszakban a prog-
ram dolgozói az önkormányzat egyéb 
aktuális település-fenntartó munkái-
ban vesznek részt.

Amint az időjárás lehetővé teszi, a 
kertben megkezdik a talaj előkészíté-
sét, és a kora tavaszi növények mag-
jainak vetését, hogy 2015-ben is minél 
több friss zöldséggel tudjuk kielégíteni 
a konyha szükségleteit.

 
 Kovácsné Hostyánszki Teréz
 agrármérnök, 
 a földprogram szaktanácsadója

Fokhagyma   94 kg
Vöröshagyma 864 kg
Cékla 324 kg
Szárazbab 259 kg
Zeller 64 kg
Zöldbab 1656 kg
Zöldborsó 467 kg
Petrezselyem 243 kg
Karalábé 209 kg
Sárgarépa 641 kg
Pasztinák 324 kg
Burgonya 4570 kg
Főzőtök 1290 kg
Fejes káposzta 273 kg
Étkezési mák 74 kg
Paradicsom 166 kg
Almapaprika 54 kg
Fehérpaprika 245 kg
Saláta 1700 kg

A paksi bővítéssel 

csökkenhetnek az energia árak 

Vlagyimir Putyin, Orbán Viktorral 2015. 
február 17-én közösen tartott nemzet-
közi sajtótájékoztatóján az energetikai 
kérdésekkel kapcsolatban kitért a paksi 
atomerőmű bővítésére is. 
Mint mondotta, a bővítés értéke 12 mil-
liárd euró, ehhez 10 milliárd eurót hitelez az 
orosz partner, amely kedvezményes hitel és 
kedvező üzlet. Vlagyimir Putyin utalt arra, 
hogy Paks a magyar villamosenergia-terme-
lés közel felét adja, és annak a reményének 
adott hangot, hogy az energia-árakat csök-
kenteni lehet Magyarországon. 

A paksi bővítéssel kapcsolatban jelezte 
azt is, hogy az építkezés során tízezer mun-
kahelyet hoznak létre. 

 (PAKS-PRESS) 

 Az Országos Atomenergetikai Hivatal honlapján a 

Paksi Atomerőmű legfontosabb mutatói
Az Országos Atomenergia Hivatal elérhetővé tette honlapján a paksi atom-
erőmű működésének legfontosabb mutatóit, valamint az erőmű környeze-
tében lévő mérőállomások által szolgáltatott, valós idejű sugárzási adatokat. 

http://www.haea.gov.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?OpenAgent&
article=news&uid=DD444321947DDF83C1257DDA0051BAFA
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TÁJÉKOZTATÓ
a szociális tűzifa vásárlásáról 

és kiosztásáról
A települési önkormányzatok szociális célú tü-
zelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásokról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM 
rendelet alapján településünk támogatási igényt 
nyújtott be szociális tüzelőanyag vásárlásához. 

A Belügyminiszter Úr 3 905 250 Ft támo-
gatást ítélt meg településünk részére 205 erdei 
köbméter keménylombos tűzifa vásárlására, 
amelyhez önkormányzatunk a saját bevételből 
várhatóan 5 000 Ft/m3 + ÁFA összegben biztosít 
saját forrást a tűzifa szállítási költségeihez, vár-
hatóan 1 301 750 Ft-ot. 

A támogatásról, annak feltételeiről a pá-
lyázat benyújtása előtt szeptember hónapban 
tájékoztattuk a Képviselő-testületet és kértük 
döntéshozatalra, amely alapján benyújtottuk a 
pályázatot. 

A Képviselő-testület 2014. szeptember 29. 
napján tartott ülésén úgy határozott, hogy a tá-
mogatást 2014. évben is igénybe kívánja venni, 
és az önrészt, amely Fadd település esetében a 
szállítás költségeit kell, hogy fedezze a 112/2014.
(IX. 29.) számú önkormányzati határozatával 
vállalta. Az  önkormányzat a tűzifa támogatás-
ban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.

A miniszteri rendelet szerint a támogatást az 
a települési önkormányzat igényelheti, amelyik
a) a szociális rászorultság és a 2014. évi igénylés 

részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag 
megvásárlását követő 10. napon hatálybalé-
pő – rendeletben szabályozza akként, hogy

aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátá-
sára, időskorúak járadékára, adósságkezelési 
támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkenté-

si támogatásra, vagy – tekintet nélkül annak 
természetbeni vagy pénzbeli formában törté-
nő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra 
jogosult előnyt élvezzen,

ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 
nevelő család élvezzen előnyt, és

ac) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa bizto-
sítására kerüljön sor, valamint

b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában része-
sülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A települési önkormányzat a támogatást 

2015. február 15-ig oszthatja ki a rászorulók 
részére, a támogatás összegének pénzügyi fel-
használásának határideje 2015. március 31. 
A támogatás felhasználásáról 2015. április 15-ig 
kell elszámolni az Magyar Államkincstár felé. 

A települési önkormányzat az 1/2013.(I.29) 
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
módosította: 

Az önkormányzat vissza nem térítendő ter-
mészetbeni támogatást tűzifát biztosíthat annak 
a személynek, aki
a) Aktívkorúak ellátására
aa) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesül, vagy
ab) Rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
b) Időskorúak járadékában részesül, vagy
c) Adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó

adósságcsökkentési támogatásban részesül, 
vagy

d) Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
e) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-

gatásról szóló törvényben szabályozott hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermeket ne-
velő család, vagy

f) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesül, vagy

g) Közgyógyellátásra jogosult, vagy

h) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
i) Ápolási díjra jogosult, vagy
j) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

A miniszteri rendelkezésekhez igazodva az 
önkormányzat úgy módosította a rendeletét, 
hogy a fenti a)-e) pontjaiban rászoruló kérel-
mezőket az elbírálás során előnyben kell része-
síteni. Az f)-j) pontokban szereplő feltételeknek 
megfelelő igénylők kérelme abban az esetben 
elégíthetők ki, amennyiben az a)-e) pontokban 
rászorult igénylők kérelme kielégítést nyert.

A kérelmeket 2014. január 20. napjáig a Fad-
di Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportjánál 
lehetett benyújtani.

Az önkormányzathoz 381 tűzifa igénylési 
kérelem érkezett. A Pénzügyi és Jogi Bizottság, 
mint a hatáskör gyakorlója 2015. január 28-i 
testületi ülésén elbírálta a kérelmeket. Ennek 
során kizárólag a törvény és a helyi rendelet fel-
tételei szempontjait vette fi gyelembe. A rendel-
kezésre álló és kiosztható szociális tűzifa meny-
nyisége 213 m3 volt. Ebből adódóan 168 igénylő 
kérelmét sajnos el kellett utasítani, mivel a ren-
delkezésre álló tűzifa mennyisége a hivatkozott 
a)-e) pontokban szereplő igénylők részére volt 
csak elegendő. 

 Tisztelettel: 
 Fülöp János polgármester

A Fadd Polgárőr Egyesület szeretné meg-
köszöni mindazoknak, akik segítették te-
vékenységünket a 2013. évi adójuk 1%-
nak felajánlásával. 
Amennyiben személyi jövedelemadó-
ja 1%-ával a Fadd Polgárőr Egyesület 
tevékenységét szeretné támogatni a 
következő évben, kérjük, a következő 
adószámot jelölje meg adóbevallásán: 
Adószámunk: 18857467-1-17

Adója 1%-a Faddon is maradhat!
Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
 Adószáma: 18861130-1-17
Fadd Polgárőr Egyesület
 Adószáma: 18857467-1-17 
Faddi Meseház Alapítvány
 Adószáma: 18863888-1-17
Faddi Gyermekekért Alapítvány
 Adószáma: 18855977-1-17 
Faddi Gyermekotthonokért Közhasznú 
Alapítvány: Adószáma: 18866647-1-17

Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
 Adószáma: 18860146-1-17 
Faddi Sport Horgász Egyesület
 Adószáma: 19953755-1-17
Faddi Sportegyesület
 Adószáma: 19952840-1-17
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 Adószáma: 19719548-1-41
Kismanók Óvodai Alapítvány Fadd
 Adószáma: 18867813-1-17

Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete  
 Adószáma: 19955403-1-17
Tegyünk a Szívünkért Egyesület
 Adószáma: 18868285-1-17
Magyar Katolikus Egyház
 Technikai száma: 0011 
Református Egyház
 Technikai száma: 0066

Köszönjük!



4 Faddi Hírek

Aranycsőrű madarak volt a címe annak a kellemes han-
gulatú estnek, amelyet január 22-re, A  Magyar Kultúra 
Napjára szerveztünk a Művelődési Házban. 20-21. századi 
magyar költők megzenésített verseit hallgathattuk meg a 
# Kottakereszt # előadásában.

Az előadókról:
Decsi-Kiss András (Fadd) és Oláh László (Gerjen) ko-

rábbi zenei tevékenységét egyesíti ebben a formációban. 
András a Szekszárdi Gitárkvartett tagja, és 2004 óta fog-
lalkozik versénekléssel. Eleinte kifejezetten a kamaszok 
korosztályának készültek versmegzenésítései. A muszájból 
tanult és emiatt nem szeretett versek szépségét rendhagyó 
irodalom órákon mutatja meg a fi atal korosztálynak. A ké-
sőbbi felkérések mindkét irányba szélesítették közönsége 
életkorát, ma már óvodásoknak, idősebbeknek egyaránt 
tart előadásokat. 

László is 2004-ben kezdett saját és barátai örömére éne-
kelni, ma már a Duna Rock Akusztik zenekar énekeseként 
teszi ezt. A versmegzenésítéssel egyik kedves ismerőse ré-
vén került kapcsolatba, egy tőle kapott kötetből egy verset 
megpróbált dallá formálni. Szintén ő hívta fel a fi gyelmét az 
Internetvers Fesztiválra. A VII. Győri Netversfeszten debü-
tálóként elnyerte a „Legszebb férfi hang”-ért járó díjat. 

A két zenész bár alig pár kilométerre lakik egymástól, 
Győrig utazott, hogy a kották fölött keresztezze egymás útját.

A hónap önéletrajzi mottója versben
A vers olvasása előtt néhány gondolat. Popper Péter volt az, aki 
megalapította a „Nyitott akadémiá”-t, ahol vendég előadókat 
hívott meg, hogy megosszák az élet dolgait a hallgatósággal.

Céljuk megpróbálni segítséget, támpontokat nyújtani a sze-
mélyiségünk fejlesztéséhez, az életünk jobbá tételéhez, felhasz-
nálva a praxisuk, egyéb munkájuk során szerzett tapasztalatai-
kat. Hangosan gondolkodnak. Veszteségről, vereségről, sorsról, 
önismeretről, győzelemről, mindenről, ami maga az ember, 
amitől olyanná leszünk, amik vagyunk. Fantasztikusak ezek az 
előadások, amelyeket könyv formájában is olvashatunk, itt a 
helyi könyvtárunkban is találhatóak. (Nyitott akadémia, Mester-
kurzus könyvsorozatok.)

Köszönjük a helyi könyvtárosainknak, hogy szinte a megje-
lenésük pillanata után (2010-) már olvashattuk: Bagdy Emőke, 
Pál Ferenc, Csernus Imre, Popper Péter, Böjte Csaba, Almási Kit-
ti, Szendi Gábor, Kádár Annamária előadásait. Ők és még sokan 
mások a „mai kortársak”, kicsit másként, mint ahogy a kortársa-
kat értjük. Orvosok, professzorok, klinikai szakpszichológusok, 
pszichoterapeuták, szerzetesek, írók. Szekszárdon pl.: Pál Ferenc 
előadására a jegyek pillanatok alatt elfogytak. Nem véletlen! Aki 
nem jutott be, ne csüggedjen! Írott formában megtalálhatóak a 
helyi könyvtárban gondolatai, egyéb mondanivalója. Dr. Kádár 
Annamária pszichológus, tréner ezzel a verssel jellemzi a sors és 
az önismeret bonyolult kapcsolatát, belsőnk fejlesztését.

Térjen be a helyi könyvtárunkba, keresse az említett írók, or-
vosok, szerzetesek könyveit! Érdekes utazást tehet meg önma-
gában a könyveiket olvasva. Benis Brigitta

Portia Nelson: Önéletrajz öt rövid fejezetben 

I. Sétálok az utcán.
Egy mély lyuk van a járdán.
Beleestem, elvesztem.
Nincs segítség.
Nem az én hibám.
Egy örökkévalóság kell, hogy kitaláljak.

II. Ugyanazon az utcán sétálok.
Egy mély lyuk van a járdán.
Úgy csinálok, mintha nem látnám.
Újra beleestem.
Nem tudom elhinni, hogy ugyanott vagyok.
De nem az én hibám!
Még nagyon hosszú idő telik el, míg ki tudok jönni.

III. Ugyanazon az utcán sétálok.
Egy mély lyuk van a járdán.
Látom, hogy ott van.
Mégis beleestem… ez puszta megszokás.
A szemem nyitva van. Tudom, hol vagyok.
Az én hibám!
Azonnal kijövök.

IV. Ugyanazon az utcán sétálok végig.
Egy mély lyuk van a járdán.
Megkerülöm.

V. Egy másik utcán sétálok végig.

# Kottakereszt # 

A Magyar Kultúra Napja
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Adománygyűjtés az iskolában
2014 novemberében (az előző évhez 
hasonlóan) belevágtunk az adomány-
gyűjtésbe. Az osztályfőnökök segít-
ségével összegyűjtöttük a rászoruló 
tanulók névsorát, majd igyekeztünk 
„szponzorokat” keresni kezdeménye-
zésünkhöz. Szülők, gyerekek, és min-
denki, akit megkerestünk, örömmel 
fogadta ötletünket és lehetőségéhez 
mérten segített. A tartós élelmiszeren 
kívül szaloncukor, csokoládé, üdítő is 
került a szeretetcsomagokba. 2014. 
december 20-án a községi tanyabusz-
szal indultunk útnak. Segítségünkre 
volt Fodor Zoltán, aki a vezetés mel-
lett fantasztikus hely- és családisme-
retről tett ismét tanúbizonyságot. 16 
családhoz látogattunk el, akik mind-
annyian nagyon hálásak voltak az 
ajándékokért. Amit egy írott lapon 

keresztül nem tudunk bemutatni, az a 
sok-sok ölelés és köszönet, amit kap-
tunk, de ami valójában Adományo-
zóinkat illeti. Idén is együtt pityereg-
tünk nagymamákkal, édesanyákkal, 
édesapákkal, akik sokszor nem is tud-
tak mit mondani meglepettségükben. 

A szeretetcsomagokon kívül ta-
nítványaink családjainak köszönhe-
tően használt ruhákat, cipőket, me-
sekönyveket, iskolatáskát is kaptunk, 
melyeket a tanító nénik segítségével 
folyamatosan osztunk a rászorulók-
nak. Húsvétkor a gyerekek játékokat 
és plüss fi gurákat kapnak majd aján-
dékba.

Hálás szívvel és köszönettel gon-
dolunk adományozóinkra, s bízunk 
abban, hogy a jövőben is együtt tu-
dunk majd működni és segíteni 

ott, ahol a segítségünkre másoknak 
szüksége van. 

Adományozóink: Antus Mihály 
Zsolt, Antusné Bari Julianna, Bényi 
András, Bényi Dávid, Bognár Lász-
ló, Farkas Ildikó, Fodorné Ivók Hen-
rietta, Gerendai Ferenc, Imréné Széles 
Rózsa, Katz Lajos, Kiss Csaba, Már-
kus Tiborné, Merkl Krisztina, Nyi-
rati Kinga, Palcsó Gábor, Papp Ernő, 
Pusztai Gábor, Szuprics Lászlóné, Zö-
rényi Zoltán.

Iskolánk folyamatosan gyűjt 
adományokat a rászorulók számára 
(ruhanemű, játék). Felajánlásaikat 
tanítási napokon bármikor behoz-
hatják intézményünkbe.

 Csehák-Antus Zsuzsanna, 
 Oláh Magdolna

Civil összefogás 
egy szebb karácsonyért

Civilek csaltak könnyeket a nehezebb sorsú Faddiak 
szemébe karácsonykor. Vörös Zsófi a és Bogáncsné 
Nagy Anita, újdonsült faddi lakosok, elhatározták és 
megvalósították az idei céljukat, miszerint a karácsony 
nem telhet el úgy, hogy legalább 15-20 nehézsorsú, 
kisgyermekes családnak ne szerezzenek örömöt az 
összegyűjtött adományokkal. Már az ünnepek előtt 
hónapokkal elkezdték összegyűjtögetni a mások által 
már nem használt, de jó állapotú ruhaneműket, kiol-
vasott könyveket, megunt játékokat, kinőtt cipőket és 
a mindig hasznos tartós élelmiszereket, gyümölcsöt, 
csokoládét, tisztító-, mosószereket. Kellemes megle-
petésként érte őket a rengeteg segíteni vágyó, ado-
mányozó faddi, tolnai, szekszárdi lakos és cég segítő-
készsége.

A családokra személyre szabottan szétválogatott 
karácsonyi meglepetések december 21-én kerültek ki-
osztásra. A meghatódottságtól a családok néhol köny-
nyes szemmel vették át a karácsonyi csomagot.

A ruhaneműk kiosztása a faddi Halász Tanyában tör-
tént december 29-én, ahol ismét öröm volt látni, hogy 
egy ilyen egyszerű kezdeményezés hány családon tud 
segíteni. Az  ideérkezők kedvükre illetve méretükre 
szabva válogathattak a hatalmas mennyiségű, szebb-
nél szebb ruhadarabok közül.

Íme a tökéletes recept a kevés anyagi ráfordítással 
készült karácsonyi örömszerzéshez!

 Vörös Zsófi a

Adományok karácsonyra
Már lassan hagyománnyá vá-
lik, hogy karácsonykor meg-
hirdetjük karitatív akciónkat, 
melynek lényege, hogy rá-
szoruló magyar családokat, 
egyedül élő idős embereket 
segítsünk meg. I� úsági ta-
gozatunk egyre gyakrabban 
bizonyítja be, hogy Faddon 
a nemzeti identitás növelése 
mellett (pl. megemlékezések, 
előadások) szociális téren is 
próbálunk segíteni. 

Jórészt az interneten ter-
jesztettük plakátunkat, mely-
nek köszönhetően érkeztek 
is felajánlások játékok, édes-
ségek formájában, és olyan 
is volt, aki anyagilag támo-
gatta a karácsonyi akciót. Vé-
gül karácsony előtt néhány 
nappal jártuk be Faddot, az 
adományozottak pedig ki-
fejezetten örültek neki, hogy 
önkéntes fi atalok teszik szeb-
bé számukra az ünnepeket. 
Jó volt látni a gyermekek 
csillogó szemeit, a magányo-

san élő idősek boldogságát, 
akik abban is biztosak le-
hetnek, hogy nem most jár-
tunk náluk utoljára. Látva, 
hogy milyen sok a rászoruló 
Faddon, az idei évre meghir-
dettük az önkéntesség évét, 
melynek lényege, hogy ne 
csak karácsonykor segítsünk 
nemzettestvéreinken. Ennek 
keretében ismét megtart-
juk kokárdaosztásunkat is, 
melynek helyéről és időpont-
járól a megállókban kirakott 
plakátokról tájékozódhatnak 
majd.

 Üdvözlettel:
 Váradi Péter
 a Jobbik I� úsági 

 Tagozatának helyi elnöke
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Karitász Csoport alakult Faddon 
Gyakran hallhatjuk a híradásokban, 
hogy az Ökumenikus Szeretetszolgá-
lat, a Baptista Szeretetszolgálat, vagy a 
Máltai Szeretetszolgálat segített vala-
hol, egy természeti csapás, vagy egyéb 
nehéz helyzet esetén. Működik a Kato-
likus Egyház keretében a Máltai Szere-
tetszolgálat mellett a Katolikus Karitász 
is, ugyanolyan feladattal és feltételek-
kel, csak ritkábban hallunk róla, keve-
sebbet foglalkoznak önreklámozással. 
Talán érdemes azt is leírni, mert nem 
mindenki tudhatja, hogy a karitász szó 
(latinul caritas) jelentése: szeretet. Már 
az ősegyház nagy gondot fordított a sze-
gények megsegítésére, próbálkoztak a 
teljes vagyonközösséggel is, de hamar 
belátták, hogy nem megvalósítható. 
Akadtak olyan „keresztények” akik úgy 
gondolták, eltartja őket a közösség. Pál 
apostolnak ezért le kellett írnia: „Aki 
nem dolgozik, az ne is egyék!” De ez 
soha nem akadályozta meg a híveket, 
hogy a valóban rászorulókat a lehető-
ségekhez mérten segítsék. Intézményes 
módon így hazánkban a két szervezet 
igyekszik megfelelni a legfőbb isteni pa-
rancsnak: „Szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat!” A plébániák keretében 
csoportok alakulnak, és tagjaik minden 
ellenszolgáltatás nélkül felkutatják, hol, 

miben kell a segítség, így igyekeznek 
az igényeket kielégíteni. Nem csak ter-
mészetbeni (élelmiszer, bútor, műszaki 
cikkek) gyűjtésével, majd eljuttatásá-
val, hanem egyéb hiányok pótlásával 
is próbálják könnyebbé tenni mások 
életét. Egyik nagy gond napjainkban, 
hogy sok idős ember él egyedül. Napok 
múlnak el, hogy senki sem nyit rájuk 
ajtót, nincs kivel beszélgetni, nincs, aki 
elhívná esetleg a lelkipásztort, vagy el-
hozná a patikából a gyógyszert… Ilyen, 
és hasonló feladatok ellátására vállal-
koznak, akik részt vesznek a helyi Ka-
ritász Csoport működésében. Az, hogy 
ez a Katolikus Egyház egyik szervezete, 
egyáltalán nem jelenti, hogy csak ka-
tolikusoknak segít, vagy csak katolikus 
vehet benne részt. A szervezettség elő-
nye, hogy jobban megismerjük a helyi 
igényeket, és ha az egyik segítő tag va-
lami miatt akadályozva lenne, van más 
helyette.

Első akcióként Karácsonyra szervez-
tünk gyűjtést, és el is juttattunk 40 cso-
magot a rászorulónak. Tartós élelmiszer 
és édesség csomagokat kaptak, összesen 
61 000 Ft értékben. Szeretnénk ezt a te-
vékenységet folytatni, és kiszélesíteni. 
Természetesen nem tudunk minden 
helyzetben végleges megoldást nyújta-

ni, de az elvünk: „Kétszeresen ad, aki 
gyorsan ad.” Várjuk a segítőkész értesí-
téseket, hol ki, miben szorul segítségre, 
de ugyanígy szükség van a jószívű ada-
kozókra is, a jószívű, önzetlen önkéntes 
munkatársak mellett. „Jöjjetek Atyám 
áldottai, vegyétek birtokba a világ kez-
dete óta nektek készített országot! Mert 
éheztem, és ti ennem adtatok, szomjaz-
tam, és ti innom adtatok, nem volt ru-
hám, és ti betakartatok…” 

 Rostás Jenő István 

Ünnepeink rendje
Húsvéti ünnepek 2015-ben:

február 18. – hamvazószerda

március 29. – virágvasárnap – passió, 

barkaszentelés

április 2. – nagycsütörtök – utolsó vacsora

április 3. – nagypéntek – passió

április 4. – nagyszombat – föltámadási 

körmenet

április 5. – húsvét vasárnap

május 17. – Urunk mennybemenetele 

(vasárnap)

május 24. – pünkösdvasárnap

május 31. – szentháromság vasárnapja, a 

faddi búcsú – a templom napja

Húsvéti játszó 

a Művelődési Házban 

2015. április 02-án, csütörtökön, 

10 órától 12 óráig. 

Szeretettel várjuk a gyermekeket, 

anyukákat, nagymamákat!

Meghívó
A Faddi Sporthorgász Egyesület 

tisztelettel meghívja tagjait 

a közgyűlésére.

Helyszín: Fadd, Művelődési Ház 
(7133 Fadd, Béke utca 1.)

Időpont: 
2015. március 14. (szombat), 9 óra

Talpas Gábor 
falugazdász 

keddenként 8:30–tól 11:30–ig 

tartja fogadóóráját 

Faddon 

a Művelődési Házban.
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Áldás, békesség – Szükség van-e a böjtre?
„Miután Jézus negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhe-
zett.” (Máté írása szerinti evangélium 4. fejezet 2. vers.)

Szükség van-e még mai modern világunkban a böjtölés ősré-
gi szokására és gyakorlatára?

Az elmúlt évtizedek egyre inkább azt mutatják, hogy mind 
többen és többen fedezik fel a böjtölésben rejlő lehetőségeket 
úgy az egészségük, mint a lelki életük számára. Sok orvos ajánlja 
például, hogy időnként tartson az ember böjtöt, azaz tartózkod-
jon bizonyos ételek és italok fogyasztásától. Ily módon segítve 
elő a szervezet regenerálódását, megújulását. Sokan pedig arról 
számolnak be, hogy amikor a böjti időszak alatt megtartóztatják 
magukat számukra kedves ételektől vagy bizonyos kellemes te-
vékenységektől, akkor úgy érzik, hogy a lelki életük nyugodtab-
bá, kiegyensúlyozottabbá válik. Hogyan lehetséges ez? A kérdés-
re a válasz a keresztyén böjt gyakorlatában keresendő.

A Szentírás számos helyen számol be arról, hogy a hívők böj-
töt tartanak. Ezek az igehelyek arról tudósítanak bennünket, 
hogy az emberek azért mondanak le az ételek fogyasztásáról, 
mert egy fontos cél van előttük, aminek az elérésére fel akarnak 
készülni. Ennek a felkészülésnek a része az önmegtartóztatás 
gyakorlása. A keresztyén böjt fontos eleme azonban, hogy azok 
a bizonyos célok soha nem „öncélok”, hanem mindig az Istentől 
kapott célok. Ezért a böjtölés fontos eleme az Isten akaratának 
keresése, amely elképzelhetetlen az Istennel való közösség nél-
kül, azaz az Istenhez való imádkozás és az Isten igéjén való el-
mélkedés nélkül.  

A Szentírás arra tanít bennünket, hogy még Jézus maga is élt a 
böjt lehetőségével: negyven napon és negyven éjszakán át böjtölt 
a pusztában, mielőtt elkezdte volna az Istentől rendelt szolgálatát 
az emberek között. Harccal és küzdelemmel teljes időszak volt ez 
még az Isten Fia számára is, hiszen azt mondja az ige, hogy meg-
éhezett. Ha azonban tovább olvassuk a Szentírás sorait, akkor lát-
juk majd, hogy Jézus a böjti időszak alatt nemcsak az emberek 

közötti szolgálatára készült fel, hanem képessé vált ellenállni a 
Sátán kísértéseinek is.

Régi egyházi szokás, hogy a nagyobb ünnepek előtt – különö-
sen húsvét előtt – több hetes böjtöt tartanak a hívek, így keresve 
testi-lelki megtisztulást, hogy Jézus Krisztus feltámadásának az 
ünnepére felkészüljenek. 

Erre a hagyományra emlékeztet bennünket református naptá-
runk, amikor jelöli böjt első vasárnapját (február 22.), így jelez-
ve számunkra a húsvétra való készülés kezdetének az időpontját. 
Mint ahogyan húsvét előtt szokás a házunkat és a házunk táját ki-
takarítani, úgy miért ne lenne fontos lelkünket is „rendbe tenni” 
erre a nevezetes ünnepre. Ebben a lelki felkészülésben segíthet 
bennünket is a böjt gyakorlata, hogyha bizonyos – számunkra 
kedves – ételekről (hús vagy az édesség) vagy időtöltésekről (té-
vénézés vagy az internetezés) önszántunkból teljesen vagy rész-
legesen lemondunk, hogy a felszabaduló időt Isten közelségében 
töltsük, vagy a „nassolás” helyett az Úr igéjével „táplálkozzunk”. 
Református egyházunkban a böjt tehát nem kötelező gyakorlat, 
hanem inkább egy mindenki számára szabadon választható lehe-
tőség: mint ahogyan egy tavaszi nagytakarítás után szinte meg-
újul az ember háza és alkalmassá válik a vendégek fogadására, 
úgy újulhat meg az ember élete a böjti időszak után, és válhat 
alkalmassá a feltámadt Krisztus befogadására.

Az elkövetkező hetekben gyülekezeti alkalmainkon mi is kö-
zösen szeretnénk felkészülni Urunk feltámadásának a megün-
neplésére:

Heti alkalmaink:
Hétfő 16.00 Imaóra
Csütörtök 16.30 Bibliaóra
Vasárnap 10.00 Istentisztelet
Mindenkit szeretettel várunk!

 Csomós Balázs
 református lelkipásztor

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

 gumiszerelés
 centírozás

7133 Fadd, Béke utca 94.  Tel.: 06/30-851-0577
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Így van ez a Faddi Kismanók 
óvoda háza táján is. Várjuk, 
hogy a borongós téli napokat 
mielőbb napos, meleg tavaszi 
időjárás váltsa fel, és végérvé-
nyesen búcsút mondhassunk 
a hóban nem igazán bővelke-
dő zord évszaknak. 

Az évkezdet zökkenőmen-
tesen indult, a folytatás azon-
ban betegségekkel tarkított 
volt mind a felnőttek, mind a 
gyerekek körében. Megtizedelte a csopor-
tokat a járvány, talán a tavasz beköszönté-
vel ennek is vége lesz. 

Igazából a farsangi forgataggal zárjuk a 
telet. Mire ezek a sorok megjelennek, már 
túl leszünk egy remélhetőleg vidáman 
eltöltött vasárnap délutánon. A  Csurgó 
együttes biztosan jó hangulatot teremtett, 
a tombolák sokasága is hamar gazdára 
talált. Szeretném megköszönni a Szülői 
Szervezet összefogását, a lebonyolításban 
résztvevők munkáját, a felajánlott fi nom 
süteményeket, melyek mind hozzájárul-
tak a gyermekek vidám, önfeledt szóra-
kozásához.

És hogy a felnőttek se maradjanak bál 
nélkül, megragadom az alkalmat, hogy 
szeretettel hívjak minden táncolni vágyó 
Kedves Olvasót a Jótékonysági Bálunkra, 
melyet március 7-én 20 órai kezdettel a 

Sportcsarnokban tartunk. Műsorunk a 
már megszokott összeállításban látható, 
hallható. A kórus után egy vidám jelenet, 
majd a fergeteges tánc alapozza meg a 
hajnalig tartó jó kedvet. Jegyek az óvoda 
irodájában igényelhetők, az asztalok fog-
lalása folyamatosan történik. Bízom ben-
ne, hogy az újság megjelenéséig már sok 
bálozó jelezte, hogy együtt tölti velünk ezt 
a szombat estét.

Öröm a Kismanóknál! Viki óvó néni-
nek megszületett a kislánya, újabb „kis-
manóval” b ővül majd a létszámunk! 
Ezúton is szeretettel kívánok magam és 
kollégáim nevében Mindhármuknak 
egészséget, sok együtt töltött boldog időt 
és várjuk az első találkozás lehetőségét.

Az új óvodáról szóló tavalyi beszá-
molómban említés szintjén adtam hírt 
arról, hogy lehetőség van könyvtár ki-

alakítására. Ez  mára kézzel-
foghatóvá vált. Az  emeleten 
erre a célra kialakított he-
lyiségben könyvek sokasága 
várja az odalátogató csopor-
tokat. Megismerkedhetnek a 
könyvtárhasználat alapvető 
szabályaival, és válogathat-
nak érdeklődési körüknek 

megfelelő kiadványokat. A  könyvek sze-
retete, később az olvasás is, reméljük, 
sokáig megmaradnak, ehhez igyekszünk 
biztos alapot adni óvodásainknak. Nem-
csak itt, a Faddi Hírekben, hanem a Nép-
újság hasábjain is sokszor helyet kap 
egy-egy óvodai hír. Igyekszem szélesebb 
körben is betekintési lehetőséget nyújtani 
a „Kismanók” életébe. A Kultúra Napja al-
kalmából az Antritt Rádió említette meg 
az óvodában létrehozott könyvtárat; jól 
esett, mikor a szülők mesélték, hogy hal-
lották az erről szóló híradást. 

Ezúton kérem az Olvasókat, ha otthon 
felesleges „képes-nézegetős gyermek-
könyvük van, és a polcon csak a helyet 
foglalja, hozzák el az óvodába, ezzel is 
gyarapítva a könyvtárunk anyagát.

 Kárász Andrea
 óvodavezető

Öltözz pirosba! 
2015. február 13-án

A piros a szerelem, a szeretet színe. Idén is kimutattuk sze-
retetünket, immáron 4. alkalommal a Szemem Fénye Alapít-
vány hagyományos, „Öltözz pirosba!” akciójában. A program 
célja, hogy ezen a napon tanárok és diákok megjelenésükkel 
fejezzék ki együttérzésüket a súlyos betegségben szenvedő 
gyermekek iránt. Ilyenkor jelképes 200 Ft-tal támogatjuk a 
pécsi Dóri Hospice-ház és a törökbálinti Tábitha ház kis la-
kóit, így segítjük az intézmények működését. Az alapítvány 
már 5. éve rendezi meg jótékonysági akcióját. Az idei évben 
a szülők, a tanulók és a pedagógusok összefogásából 27400 
Ft gyűlt össze, mellyel ismét támogatjuk az alapítványt.
Köszönjük tanulóink szüleinek, hogy segítettek! Büszkék va-
gyunk diákjainkra, akik velünk együtt pirosba öltöztek és ösz-
szefogtak e nemes cél érdekében.

Márkus Tiborné 
 igazgatóhelyettes

alakítására. Ez  mára kézzel-

Itt a farsang, áll a bál…
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Karácsonyi vásár
Már novemberben nagy volt a készülődés iskolánk háza tá-
ján. Minden osztály mind az alsó, mind a felső tagozaton lá-
zasan készült a december tizenegyedikei, immár hagyomány-
nyá váló karácsonyi vásárunkra.

A pedagógusok a gyerekekkel, és szüleikkel gyűjtötték a 
megvalósítható ötleteket, majd anyagokat vásároltak, mely-
hez minden osztály a Faddi Gyermekekért Alapítványtól ka-
pott támogatást. Végül a szorgos kezek elkészítették az árusí-
tásra váró portékákat.

A vásár helyszíne rendhagyó módon a Váci utcai iskola 
melletti parkoló volt. Itt kapott helyet két nagyobb sátor. Az 
osztályok fele a sátor alatt, a másik fele pedig a szabadtéren 
felállított asztalokról kínálhatta a karácsonyi ajándéknak, de-

korációnak remek, ötletes, igényesen elkészített darabokat. 
Aki fázott ezen a verőfényes, de hűvös téli napon, az fi nom 
forró teával melegíthette fel magát, amit a napközi otthonos 
konyhán főztek számunkra.

Nézelődőben, vásárlóban nem volt hiány. Nagyon sok szü-
lő, nagyszülő, testvér, rokon, ismerős válogatott, és vásárolt a 
kínálatból, gazdagítva ezzel az osztályok pénztárcáját. 

Gyorsan elrepült ez a délután, melyre sokan, sokat készül-
tek, és maradandó élményt jelentett nagyon sok kis-, és na-
gyobb gyereknek.

Kollégáim, és tanulóink nevében köszönet mindenki-
nek, aki hozzájárult vásárunk sikeréhez. Köszönjük a végzett 
munkát, közreműködést, vásárlást! Fehér Andrea

Helyi matematika verseny
Iskolánkban minden évben megrendezzük a 3-4. osztályo-
sok matematika versenyét, melynek szervezői a harmadik és 
negyedik évfolyamokon matematikát tanító kollégák. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy az indulók közül voltak többen, 
akik már a tavalyi évben is részt vettek ezen a versenyen. 
 Nagyné Fodor Irén mk.vez.
Helyezések:

3. évfolyam: I. Kiss Gréta Anett 3.a
 II. Kákonyi Bálint 3.b
 III. Berta Botond 3.a
4. évfolyam: I. Rácz Levente 4.b
 II. Márkus Márk 4.b
 III. Szoboszlai József 4.a

Alsósok farsangi bálja

Február 14-én megrendeztük az alsó ta-
gozat farsangi bálját. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel újra a sportcsarnok volt a 
helyszín. Kollégáink az ünnepnek meg-
felelő színes, mutatós dekorációt készí-
tettek. Nehéz évről évre új produkciókkal 
készülni, de tanítóink kreativitását mutat-
ja, hogy ez most is sikerült. A bált ismét 
a 4. évfolyam tanulói igazi retro hangulattal 
nyitották meg. Színes, vidám produkciójuk 
címe: Így rockizunk mi! A rengeteg gyakor-
lásnak meglett az eredménye, mert a tánc 
fergeteges volt. A kislányok pöttyös ruhában 
csinosak, a fi úk a hozzá illő pöttyös nyakken-
dőben fessek voltak. Ezután az 1. b osztály 

ötletes jelmezben pingvin táncot járt. Az 1. a 
osztály kacsa jelmezt öltött magára, és  mó-
kás kacsatáncot mutatott be. Az 2. a tanulói 
Pinokkió jelmezben, és ötletes koreográ-
fi ájukban néhány percig fabábuként táncol-
tak. A 2. b osztályosok pizsamában vidáman 
léptek fel az örökzöld Fülesmackó mesefi lm 
zenéjének modern verziójára. A következő 
produkcióban a 3.a fi ú és lány focistái moz-
galmas, lendületes táncot mutattak be. Az 
ütemes taps nem maradt el. A 3. b osztályo-
sok sok felkészülés után komoly ír sztep tán-
cot adtak elő. Végül méltó befejezésképpen 
a negyedikesek újra rockiztak egyet, amely-
lyel megnyitották a bált. Bemutatkoztak az 

egyéni jelmezesek. Szebbnél-szebb her-
cegnők és boszorkányok követték egymást. 
Láthattunk rajzfi lmszereplőket és félelmetes 
maszkba öltözött rémeket. Katona, mentős, 
kalóz, csontváz, pókember voltak a fi úk ked-
venc jelmezei. Láttunk néhány ötletes ott-
hon elkészített jelmezt is. A műsorszámok 
után a gyerekek nagy örömére megkezdő-
dött a tombola, süti és üdítő árusítása, az-
tán a hátralévő időben boldogan vették át 
a terepet a táncparketten. Reméljük, sok 
élménnyel, kellőképpen elfáradva tértek 
haza. Köszönjük a támogatást a bál sikeres 
lebonyolításáért a szülőknek, az SZSZK tag-
jainak, a támogatóinknak. Köszönjük kollé-
gáinknak a sok munkát az előkészületekben 
és a bálon.  Szőke Zoltánné
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Egészség Kupán elért eredményeink
A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola fociszakkörös gyer-
mekei december elején részt vettek a Tolnán megrendezésre 
kerülő Egészség Kupa sorozaton, ahol iskolák között zajlott 
a verseny. Három korosztállyal mérettettük meg magunkat. 
Az 5-6. osztályosoknak volt először, ahol sajnos döntetlennel 
a csoportban az utolsó helyen végeztünk, de nagy dicséret 
illeti a fi úkat, illetve lányokat, mert hősiesen végigküzdötték 
az összes mérkőzésüket. Következő héten került megrende-

zésre a 3-4. osztályosok kupája, ahol kiváló teljesítménnyel az 
első helyen végeztek gyerekeink. Majd, nem utolsó sorban, 
a kicsik következtek, 1–2. osztályosok, akik nagy örömmel és 
felszabadultsággal a második helyre küzdötték fel magukat. 
Minden korosztályra nagyon büszke vagyok, és nagy öröm-
mel tölt el, hogy iskolánk több lánykája is a focicsapatunk fon-
tos tagja.

 Folk Renáta

2015. január 29-én rendeztük meg a hagyományos MATEKRA FEL! helyi versenyün-
ket, amelyen a nagy infl uenza járvány ellenére is 48 nagy- és kisdiák vetélkedett 
meg a dobogós helyekért. Köszönet a Művelődési Háznak, hogy barátságos helyet 
biztosított a programunknak, valamint Fehér Andreának és Nyigrényi Editnek, akik 
lebonyolításban segítettek. Nagyon sok ügyes megoldást írtak a gyerekek az érde-
kes feladatokra, így több holtverseny is született.

2. osztály:
I.  ACSÁDI PETRA 2. b
II.  RÁCZ PETRA MIRA 2. b
III. BÓVÁRI MÁRK 2. a

3-4. osztály:
I. FODOR JÁZMIN 4. b
II. KISS ESZTER 4. b
II. ZÖRÉNYI ZÉTÉNY 4. a
III. MÁRKUS MÁRK 4. b

5-6. osztály:
I. FARKAS NIKOLETT 5. oszt. (Gerjen)
I. KAISER ILDIKÓ 6. b
II. KOVÁCS VIKTÓRIA 5. b
II. HORVÁTH RICHÁRD 6. oszt. (Gerjen)
III. ANTAL TAMÁS 5. a

7-8. osztály:
I. SALLAI PATRIK 8. oszt. (Gerjen)
II. BENKE CSABA 8. a
III. VARGA ISTVÁN 8. oszt. (Gerjen)

MATEKRA FEL!

F E L S Ő S   FA R S A N G
2015. 02. 06-án a Művelődési Házban tartottuk a felső tagozat farsan-
gi bálját. Először a tanárok léptek színpadra egy meglepetésműsorral, 
majd az osztályok adták elő változatos és színvonalas produkciójukat. 
Az első helyezett (7. b) egy teadélutánt, a második helyezett (8.a) egy 
pizza partyt, a harmadik helyezettek (6.a és 8.b) pedig egy hambur-
ger partyt nyertek. 

Az ötletes műsorok után következett a diszkó, a zenét ismét Dj Tosi 
szolgáltatta.

Jól mulattunk, sokat táncoltunk, remek ötlet volt a Szív küldi és 
a Bálkirály, Bálkirálynő választás is. Fantasztikus tombolatárgyakat 
lehetett nyerni. 

Nagyon jól éreztük magunkat, jövőre is szeretnénk visszalátogatni.
 Fenyvesi Flóra, Lerch Kevin, 

 Bogdán Vendel 8.a osztályos tanulók
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Filharmónia 
Bérletes i�úsági hangversenysorozat

A Tolna Megyei Általános Művelődési Központ majd két 
évtizede szervezi a megyében az i�úsági hangversenyeket 
általános és középiskolás diákok részére. Évente összesen 
36 koncertet rendeznek, melyeken a több mint háromezer 
résztvevő diák a komolyzene, a jazz, a népzene rendkívül 
széles tárházából kap ízelítőt. Megfordulnak a koncert-
jeiken nagynevű szólisták, zenekarok, a magyar zenei 
élet nagy egyéniségei, de a világ más részein is elismert 
karmesterek, zenészek is. A  Filharmónia Dél-Dunántúli 
Kht-val közösen szervezett bérlet három hangversenyt tar-
talmaz, melyek mindegyike hangszerbemutatóval, ismer-
tetővel gazdagított, ezáltal a közönség megismerkedhet a 
művek keletkezésének körülményeivel, az alkotók életével. 
A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjai és pedagó-
gusai immár három éve vásárolják meg ennek a sorozat-
nak a bérleteit.

A Faddi Gyermekekért Alapítvány 2015. évi adományo-
zási/támogatási szerződés megkötésével támogatta isko-
lánk diákjait, melynek összege 190 000 Ft, valamint IPR 
támogatásból 42 fő tanuló bérletét intézményünk finan-
szírozta 50 400 Ft értékben.

Az idei tanévben a Pécsi Szinfonietta, Balogh József 
zongoraművész és a Philharmonic Brass előadásait hall-

gatták meg a gyerekek. A  Pécsi Szimfonietta kamara 
szimfonikus együttesként a Pécsi Nemzeti Színház zenés 
produkcióiban vállal kiemelkedő szerepet. A Pécsi Nemze-
ti Színház 45 éves operajátszásának köszönhetően gazdag 
repertoárral és felkészültséggel emeli a színház produk-
cióinak művészi színvonalát. A  Pécsi Szimfonietta nagy 
szerepet vállal a Dél-dunántúli Régió i�úságának zenei 
nevelésében, évi 52 koncertet ad a fiatalok számára a há-
rom megye nagyvárosaiban. Balogh József fiatal zongora-
művész a legfiatalabb generáció egyik legkiválóbb tehetsé-
gű művésze. Akadályokat nem ismerő, briliáns technikai 
tudása megnyerő. Balogh József több hazai és nemzetközi 
versenyen nyert díjakat, amelyek kapcsán koncertezett Eu-
rópában és Amerikában, és a világ számos nagyvárosában. 
A Philharmonic Brass Quintet 2013. decemberében ala-
kult Pécsett. Repertoárja széleskörű és sokoldalú: rene-
szánsz-, barokk-, klasszikus-, romantikus-, XX. századi és 
kortárszenei eredeti művek és átiratok egyaránt megszó-
lalnak koncertjeinken. Együttesük mindezek mellett rend-
szeresen mutatja be saját feldolgozásait, átiratait. A klasszi-
kus zene mellett jazz, filmzene, népzenei- és könnyűzenei 
feldolgozások hallhatók koncertjeinken.

 Márkus Tiborné igh.
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Boróka hírek
Hosszú, alapos felkészülés után került 
megrendezésre a jubileumi „Boróka Ad-
venti” műsor. Tagjaink egy hagyományt 
elevenítettek fel, a „Lucázást”, melyet Ko-
leszár Istvánné szerkesztett és állította 
színpadra. Változatosan mutatta ezt a ré-
gen elfeledett hagyományt. A  szövegeket, 
énekeket kiegészítette táncos elemekkel is.

A karácsonyi jelenet igen szép, mutatós 
volt látványában és tartalmában is a gyer-
mekszereplőkkel,no meg a „jégkirálynő és 
fenyőfa” igen kiemelte a jelenet mondani-
valóját. 

A kórus két blokkban lépett fel. Az első 
részben magyar népi énekekkel,a máso-
dikban pedig zongora-kisérettel gyönyö-
rű, karácsonyhoz kötődő műveket énekel-
tünk. 

A táncos kisgyermekek a hangsze-
res-szólisták és énekes-szólista, vers- és 
novella előadók szép kerekké alakították 
jubileumi műsorunkat, amelyet az igen 
szépszámú közönség elismerő tapsával ju-
talmazott.

Mint minden évben, idén is a Faddi 
Önkormányzat ajándékkal köszönte meg 
munkánkat.

Az éjféli misén szintén énekeltünk, s azt 
követően „szabadságra” vonult a kórus.

Február második hetében találkozunk, 
hogy megvitassuk, HOGYAN TOVÁBB? 
Sajnos néhány tagunk távozott közülünk, 
családi és egyéb okok miatt. Jó lenne, ha 
jönnének közénk jó hangú, énekelni sze-
rető aktív tagok. Nem szeretnénk, ha ez 
a több évtizedes munka elveszne, illetve 
folytatás nélkül abbamaradna.

Az idei év első felében kórusunk az 
érdeklődők számára nyitott kóruspróbá-
kat tart. Várjuk közénk mindazokat, akik 
kedvet és elszántságot éreznek magukban 
arra, hogy tagjaivá váljanak egy komoly 
hagyományokkal rendelkező énekkarnak!

Kóruspróbáink helye és ideje: minden 
csütörtökön 17-től 19 óráig a Művelődési 
Ház nagyklubjában.

Várjuk az érdeklődőket szeretettel.

Ez történt a Szívklubban
A karácsonyi készülődés a klub életében 
is jelentős esemény volt. Kézműves fog-
lalkozást szerveztünk, ahol tagjaink elsa-
játíthatták a papírfonás rejtelmeit, készít-
hettek papírból csillagot, koszorút, stb. 
Nem kis derültség közepette fi gyeltük, az 

eleinte még bizonytalan, később egyre határozottabb mozdula-
tokat, amellyel formáltuk az élettelen papírszeleteket, hogy dí-
szeket készítsünk belőle Antusné Edit irányításával. 

Az adventi sűrű program ellenére is lehetőséget teremtet-
tünk, hogy viszonozzuk a dombóvári testvérklub nyári látogatá-
sát. Hagyomány a klub életében, hogy karácsonyi összejövetelt 
rendez a tagok aktív részvételével. Volt olyan, aki versmondás-
sal készült, volt, aki szendvicset, volt, aki süteményt készített. 
Mindenki ajándékot kapott, ami nem is lehetett más, mint 
szebbnél szebb karácsonyfadísz, természetesen papírból.  A jó 
hangulatú rendezvénnyel zártuk az évi programunkat.

A hosszúnak tűnő pihenő után már alig vártuk a januári első 
találkozást. Próbáltuk az ünnepi lakmározás alatt felszedett ki-
lókat ledolgozni a tornán több-kevesebb sikerrel. Az új év vál-
tozást is hozott, mivel a tornát irányító Tyukos Anett nem tudta 
tovább vállalni a munkát, ezért végleg elköszöntünk tőle, sok 

sikert kívánva további életéhez. Új gyógytornász, Szoboszlai 
Györke Zsuzsanna irányítja februártól a klub mozgást igénylő 
tagjainak a foglalkozásokat. A hétről hétre jelentős számú ér-
deklődő bizonyítja a torna létjogosultságát. 

Elérkezett a személyi jövedelem adójának a bevallása. Aki az 
adója 1 %-át a „Tegyünk a Szívünkért Egyesület”-nek szeretné 
adni, ezen az adószámon megteheti: 

18868285-1-17.

Köszönjük a támogatásokat.
 Schmidné Keserű Erzsébet klubtag

C I V I L  S Z E R V E Z E T E I N K  É L E T É B Ő L
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FRNÖ KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
A nemzetiségi ön-
kormányzat 2014. de-
cember 21. napján ka-
rácsonyi játszóházba 
várta a faddi gyere-
keket. A  részvevők az 
egyik asztalnál gipsz 
formákat festhettek 
temperával és csillo-
góval Szőke Zoltánné 
Márti néni közremű-

ködsével; Vida Andi néni karácsonyi díszeket segített készí-
teni a gyerekeknek, Dohóczki Istvánné Zsuzsa nénivel pedig 
csuhéból készítettek karácsonyi díszeket. Soponyai Mihályné 
Erzsi néni és Misi bácsi gyönyörű asztali díszek elkészítését 
segítették Horváth Krisztina faddi keramikustól kapott tar-
tókat felhasználva. A  mézes sütemények idén sem marad-
tak el Kovács Róbert közreműködésével. Mindegyik asztal 
nagy sikert aratott, folyamatosan folyt a munka és készültek 
a karácsonyi csodák. A mézes süti illata bejárta az egész ter-
met. Az  elkészült díszek egy részével közösen feldíszítettük 
a FRNÖ karácsonyfáját. A gyerekek évről évre kreatívabbak, 
ámulatba ejtően csodás, meghitt ajándékokat készítettek. 
A teadélután közben is folyamatosan ment a munka. Emlé-
kezetes volt ez a nap mindenki számára, öröm visszagondolni 
az ott eltöltött órákra. 

A játszóház lebonyolításban minden segítő közreműködé-
sét köszönjük, hiszen nélkülük nem valósulhatott volna meg 
ez a remek program, név szerint felsorolva:

– Soponyai Mihályné Erzsikének a gipsz csodák kiöntését, 
Erzsikének és Misi bácsinak továbbiakban a játszóház-
ban való közreműködését, segítségét,

– Dohóczki Istvánné Zsuzsának a csuhé felajánlását, rész-
vételét és segítségét a játszóházban,

– Vida Andreának és Szőke Zoltánné Mártinak a segítsé-
gét,

– Horváth Krisztina keramikusnak a felajánlott kerámia-
tartókat,

– Fodor Zoltánnak a fenyőfa befaragását,
– Fodor Józsefné Panni néninek a gáztűzhely felajánlását 

a játszóház idejére,
– és a játszóházban jelenlévő felnőttek segítségét!

FRNÖ KARÁCSONYI MŰSOR
A 2014. évi karácsonyt ismét nagy lelkesedéssel várta a Fad-
di Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A gyerekek karácsonyi 
verseket adtak elő és a hagyományos cigánytánc sem maradt 
el. Az  ünnepséget 2014. december 23-án 17 órakor tartot-
tuk a faddi Művelődési Házban. A gyerekek nagyon ügyesek 
voltak. Rengeteg szülő eljött, 120 csomagot osztottunk ki a 
megjelent felnőtteknek, melynek nagyon nagy sikere volt. 
Nagyon örültünk Benis Brigitta tombola felajánlásának, az 
általa összeállított élelmiszer-csomagot egy beás és egy oláh 
cigány család nyerte meg. Benis Brigittának köszönjük ezt a 
nem mindennapi felajánlást, szívből jövő ajándéka szívhez 
szóló volt.

FELSŐS FARSANG
2015. február 6-án a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
felső tagozatának műsorán ismét bemutatkozott a faddi ci-
gánytánc csoport. Nagyon jó produkciókat láthattunk, kelle-
mesen töltöttük el e péntek délutánt. 

 Fodor Ágnes elnökhelyettes

Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
A téli hónapok pihenéssel teltek, a 2015-ös évet február 4-én kezdtük. Most már ak-
tívan dolgozunk.

Február 6-án a felső tagozatos tanulók farsangoltak. Erre az alkalomra a nyugdí-
jasok fánkkal kedveskedtek a bálozó diákoknak. Ezúton köszönet jár minden fánkot 
sütő nyugdíjasnak!

Aktívan készülünk a Nőnapra is. Március 1-jén 16 órától tartjuk a Művelődési Ház 
nagytermében. Vendégeket is szívesen látunk.

A nyugdíjat mindenki várja, de hamar üresek lesznek a pénztárcák. Ezért minden 
segítség jól jön. A kérelmek beadása a legjobb, amit tehetünk. Ennek kitöltésére, to-
vábbítására segítséget kaphatnak a fogadóórákon. Forduljanak hozzánk bizalommal!

A fogadóórákat minden héten szerdán tartjuk az idősek napközi otthonában: 
9 órától 11 óráig. A tagdíjak befi zetése mellett egy kis csevegésre is jut idő. Várunk 
mindenkit!

 A Vezetőség nevében: Maca néni
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Zöldség- és fűszernövények, gyümölcsök a konyhában
Arra gondoltam, hogy az eltelt évek zöldrovatai alapján lassan a 
kedves olvasó kitanult kertésszé vált, annyi mindenről beszélget-
tünk. Ismételni nem akarom magam, igaz van még téma bőven – 
majd tavasszal. Most, rendhagyóan főzünk abból, amit megterme-
lünk, meg tudunk termelni. 

Recepteket osztok meg Önökkel. Próbáltam a könnyen ter-
meszthetőekből és a nálunk is beszerezhető növényekből válogatni 
néhány egyszerű, de újszerű éteknek valót.

Bazsalikom = (Ocimum basilicum) felhasználható frissen, zöld-
növényként és szárított formában. Egynyári növény.

Bazsalikomos paradicsomsaláta: 50 dkg paradicsom, 1 kisebb 
csokor petrezselyem – ez ki is hagyható. 3 ek. szárított bazsalikom. 
Szezonban egy kisebb csokor, zöld, apróra vágott, friss bazsalikomle-
vél. 1 közepes fej vörös vagy lilahagyma esetleg póréhagyma. Paradi-
csomot, hagymát karikákra szeleteljük. Petrezselymet, bazsalikomot 
apróra vágjuk. Egy tálban összekeverjük, sózzuk, ízlés szerint mézet, 
sót adunk hozzá. Sültekhez, sajtos szendvicsekhez nagyon fi nom.

Bazsalikomos virslisaláta: 4 pár virsli, 20 dkg ementáli vagy 
trappista sajt, 2 db kis fej vöröshagyma, 2-3 db ecetes uborka, ½ cit-
rom leve, 1 kk mustár, 1 tk. szárított bazsalikom vagy egy kisebb 
csokor friss, apróra vágott zöldbazsalikom levél. 2 ek. olívaolaj vagy 
hidegen sajtolt napraforgó, tökmagolaj. Ízlés szerint só. A mustárt és 
a bazsalikomot elkeverjük az olajjal és a citrom levével, megsózzuk, 
beletesszük a karikázott hagymát, virslit, a kockázott uborkát és saj-
tot. Összekeverjük, megszórjuk apróra vágott petrezselyemzölddel, 
hűtve tálaljuk.

Borókabogyó = (Juniperus communis) a növény bogyóit hasz-
náljuk fel. Egészben vagy őrölve.

Borókás, cukkinis lecsó: 50 dkg vegyes édes lecsó paprika, sze-
zonban. 3-4 db jó érett paradicsom. 1 db közepes cukkini, 4 db tojás, 
só, őrölt borókabogyó – szét is lehet törni mozsárban. Olaj. 1-2 fej 
vöröshagyma. Szokásos módon feltesszük a lecsót, annyi különbség-
gel, hogy a végén tesszük bele a cukkinit, meghintjük egy kevés, 4-5 
szem frissen tört borókabogyóval, majd 10-15 percig még főzzük. 
Mehet rá a tojás, só. Aki szereti, egy kevés reszelt parmezánt tehet rá.

Csombor vagy borsikafű = (Satureja hortensis) egyéves nö-
vény. A Marikánál szokott lenni vetőmag a gazdaboltban! Csak a 
főzés vége előtt pár perccel tegyük az ételbe. A régi magyar ételek 

alapvető fűszere volt. Erdélyben a mai napig használják főzéshez, 
teakeverékekhez!

Csomboros, tojásos gombatekercs: 1 doboz mirelit leveles tész-
ta, 4 egész tojás, 25 dkg gomba, 5 dkg vaj vagy mangalicazsír, 1 fej 
vöröshagyma, 1 csomó petrezselyem, 1 tk. szárított csombor vagy 
friss csombor levél apróra vágva. 

 Az apróra vágott hagymát vajon vagy mangalicazsíron meg-
pároljuk, rátesszük a felszeletelt gombát, sózzuk, puhára pároljuk. 
Belekeverjük a felvert tojást, megszórjuk az apróra vágott petrezse-
lyemmel, friss zöld csombor levelekkel vagy szárítottal. Állandóan 
keverve lágyra megsütjük. A kiolvadt tésztát két részre osztjuk, kiso-
dorjuk, rátesszük a kihűlt gombát, óvatosan feltekerjük, tetejét meg-
kenjük zsíros házi tejjel vagy tejföllel, majd előmelegített sütőben kis 
lángon pirosra sütjük. Melegen szeleteljük.

Vörös lencse = (Lens esculenta) Hüvelyes növény, magas fehér-
jetartalommal. A vörös lencsét főzés előtt nem fontos beáztatni!

Sajtos sült lencse: 10 dkg főtt vörös lencse, 10 dkg reszelt sajt, 3 
egész tojás, 6 púpos ek. liszt, 1 ek. olaj, 2 dl tejföl, 1 csokor petrezse-
lyem, só, csipet csili vagy csípős magyar paprika (a piacon árulom). 
Egy tálban összekeverjük a főtt vörös lencsét a tojásokkal, lisztel, tej-
föllel, reszelt sajttal, apróra vágott petrezselyemmel. Sózzuk. Meg-
szórjuk erős paprikával, 4-5 gerezd zúzott fokhagymával. A  sütőt 
180°C-ra előmelegítjük. A masszát muffi  n formákba töltjük és 15-20 
perc alatt kisütjük. 

Árpa = (Hordeum vulgare) a multiknál, bio boltokban hántolt 
gersli néven kapható. Olcsó! 

Almás – szilvalekváros rakott árpa (gersli): 50 dkg főtt árpa. 
A  főzés rajta van a zacskón! 30 dkg szilvalekvár vagy birs (a pia-
con árulok saját készítésű házi lekvárokat), 40 dkg alma lereszelve. 
Az alapanyagokat egy nagyobb tepsiben rétegesen, felváltva egymás-
ra simítjuk, majd forró sütőben 10 perc alatt készre sütjük. Azonnal 
fogyasztható!

Házi alma = (Malus domestica) más néven nemes alma. A világ 
legfi nomabb almája Magyarországon terem! Ezt mindenki tudja. 
A sav-cukor aránya verhetetlen.

Almapalacsinta: 3 db alma (pl.: Kovácsné Terike őstermelő al-
mája a helyi piacról), 2 dl házi zsíros tej, 15 dkg liszt, 3 db házi, 
tápmentes tojás a helyi piacról, 2 dkg vaníliás porcukor, 2 dkg vaj. 
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Az almákat lereszeljük, kicsit kinyomkodjuk a levét, belekeverjük a 
palacsintatésztába (a tésztát a bundásalma tésztája szerint is készít-
jük). Kivajazott palacsintasütőben (lehet tefl onos is) kisütjük, vaní-
liás porcukorral megszórjuk. A bundás alma tésztáját a következők 
szerint készítjük: a tojássárgáját a vajjal habosra keverjük, hozzá-
adjuk a lisztet, tejet, végül a keményre vert tojásfehérjéket.

Kakukkfű = (� ymus vulgaris) évelő fásodó szárú növény. Fő-
zéshez, teakeverékekbe használjuk. 

Kakukkfüves sertésoldalas: 1 kg oldalas, 1 fej vöröshagyma, íz-
lés szerint fokhagyma, pirospaprika, só, szárított kakukkfű vagy fris-
sen szedett, 2-3 kisebb ágacskáról leszedett levélkék, olaj vagy man-
galica zsír. Az oldalast tenyérnyi darabokra vágjuk, sózzuk, olajon 
megpirítjuk, tányérra tesszük. A megmaradt olajon vagy mangalica 
zsíron (A Tokajban a Rácz - Billeréknél kapható) megpirítjuk az ap-
róra vágott vöröshagymát, meghintjük pirospaprikával, felengedjük 
2 dl vízzel, fokhagymával, kakukkfűvel ízesítjük. Felforraljuk, és be-
letesszük a húsdarabokat. Lefedve kis lángon puhára pároljuk.

Gyömbér = (Zingiber offi  cinale) egyszikű fűfélékhez hasonló gyö-
kértörzses növény. Frissen és porrá őrölve használjuk főzéshez, sü-
téshez, teákhoz.

Gyömbéres, gombás csirkemell: 2 db kicsontozott házi csirke-
mell. 50 dkg brokkoli, 40 dkg gomba, 20 dkg rizs, 1 fej vöröshagyma, 
2 dl zsíros házi tej vagy tejszín, 1 db citrom, 1 dl húsleves, 1ek. liszt, 
só, bors, őrölt gyömbér vagy friss gyömbér, (egy 5-8 cm-es darab) 
petrezselyemzöld, olaj vagy mangalica zsír. A lebőrözött, felaprított 
csirkemellet olajon vagy zsíron kicsit megpirítjuk, hozzáadjuk a fel-
darabolt gombát, és a vékony szeletekre vágott hagymát. Megszórjuk 
sóval, őrölt vagy apróra reszelt friss gyömbérrel, borssal. Felöntjük 
húslevessel, a citrom levével és készre pároljuk. Ha a hús megpuhult, 
rászórjuk a lisztet és hozzákeverjük a tejszínt. Petrezselyemzölddel 
párolt rizzsel és brokkolival tálaljuk. A rizst fűszerezhetjük egy kevés 
gyömbérrel. Ezt az ételt érdemes a vasárnapi húsleveskor készíteni.

Remélem a kedves olvasó, kertészkedő talált megfelelő éteknek va-
lót.

Ne feledjék azt sem, ha otthon nincs megfelelő vegyszerektől 
mentes, bio alapanyag, bennünket a piacon megtalál, ha szezonális 
zöldséget – és gyümölcsöt – almát keres. Fűzött, csípős paprikát a 
halhoz, házi tápmentes tojást, házi befőzött termékeket, mézet, sa-
vanyúságot. Vagy mirelit borsót, babot, tököt enne a télben. A hús-
evők pedig vásárolhatnak mangalicatermékeket a Tokajban vagy 
házi frissen fejt tehéntejet az Új utca végében.

Jó munkát a tavaszi kertészkedéshez és jó étvágyat az elkészült 
étekhez.

 Benis Brigitta

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

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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A Faddi Labdarúgás hírei
Az ősz és a tél sem a pihenés jegyében telt és 
telik. Az MLSZ/TAO pályázaton nyert támoga-
tást felhasználtuk a nagypálya füvének felül-
vetésére, automata öntözőkocsi vásárlásra, és 
új hordozható alumínium kapuk vásárlására. 

Kezd megújulni a pálya környezete is. 
A faddi lakosok sok növényt és fát ajánlottak 
fel nekünk, amiket a fi atal labdarúgókkal ül-
tettünk el. 

Ezúton is köszönjük a felajánlott növénye-
ket!!!  

Így tavasszal szebb környezetben mozog-
hatnak a sportoló fi ataljaink. Az  edzőpályán 
elkészült a labdafogó háló is, hogy a pálya 
mellett élő embereket és házaikat kíméljük. 

Az őszi szezon méltó befejezése volt az év-
záró rendezvényünk, amelyen megköszöntük 
a minket támogató és segítő embereknek a 
hozzájárulásukat a Szakosztály munkájához. 

A vacsorára a Dunahyb Kft. által felajánlott 
sertést dolgozta fel a felnőtt női és férfi  csa-
pat, amit igen jóízűen fogyasztottuk el az i� ú-
sági csapattal közösen. A gyermekek (U7,U9, 
U11,U13), kb. 60 fő évzárójára, a Progetto 
Manfredi Pizzériában került sor, ahol nagy él-
ményt jelentett a feltálalt ízletes pizza. 

Ezúton köszönjük a szülőknek, feleségek-
nek, férjeknek, barátnőknek és barátoknak, 
hogy segítettek az elmúlt évben, és reménye-
ink szerint továbbra is segíteni fogják a csa-
ládjuk tagjait, hogy ezt a gyönyörű sportágat 
továbbra is űzhessék.

A tél sem múlt el foci nélkül, ugyanis a csa-
pat szinte valamennyi tagja részt vett külön-
böző teremtornákon. A  Faddi terembajnok-
ságban I. helyezést elérő Revans csapatában 
szereplő játékosaink közül Fazekas Róbert ta-
lált legtöbbször az ellenfelek kapujába, így Ő 
lett a bajnokság gólkirálya. Gratulálunk neki!

A Tolnai Alta-Ripa terem bajnokság I. osz-
tályában felkérésre elindult a felnőtt csapa-
tunk, ahol sikerélményünk ugyan nem sok 
volt, viszont az látszik, hogy nagyon össze-
tartó és jó közösség van kialakulóban Faddon. 

Januárban megalakult az U17-es csapa-
tunk Nyirati Kinga és Fehér Károly vezérle-
tével, akik most tavasszal még nem verse-
nyeznek, viszont ősszel benevezzük őket a 
Tolna megyei U17-es bajnokságba. Addig 
edzőmérkőzéseket játszanak a környékbeli 
csapatokkal, és jobb időben kisebb tornákat 
szervezünk a részükre. 

Játékosai: Hosnyánszki Gábor, Szuprics 
Márk, Ambrózi Adrián, Ambrózi Ádám, Berta 
Patrik, Manfredi Richárd, Fodor Zoltán, Tüdő 
Roland, Nagy János, Orsós Márton, Sípos Ben-
ce, Éger László, Keresztes Gábor, Kalmár Le-

vente, Sulák Dániel, Schmelcz Zoltán, Horváth 
Márk, Orsós Ferenc, Máté Péter, Hostyánszki 
Erik.

Az edzések is elkezdődtek február első he-
tében. Az i� úsági és felnőtt csapat tagjai na-
gyon kitartóan edzenek a kellemetlen hideg 
és nyirkos idő ellenére is; hetente három alka-
lommal, nagy létszámmal (15-18 fő) vannak 
kint az edzőpályán. 

Az Önkormányzat támogatásával már ősz-
szel korszerűsítettük a világítást, így nem je-
lentenek gondot az esti edzés időpontok. 

A fi atalabbak az U7, U9, U11, U13, U17, 
U21 és a női csapat, jelenleg még teremben 
készül a tavaszi megmérettetésekre.

Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy az 
átigazolási időszakban nem távozott játékos 
tőlünk, viszont több faddi fi atal jelentkezett 
játékra, akik eddig máshol szerepeltek. Ez ta-
lán pozitív megerősítése az eddig elvégzett 
munkának. 
Az edzők: 

• Folk Renáta: U7, U9, U11, U13 csapatok
• Nyirati Kinga, Fehér Károly: U17 csapat
• Vida Tamás: felnőtt és U21 csapatok

Az új igazolások:
• U17 csapat: Manfredi Richárd, Nagy Já-

nos (Tolna VFC)
• U21 csapat: Horváth István (Szekszárdi 

UFC), Csibi István, Kovács Gergő (Tolna 
VFC), Papik Dániel 

• Felnőtt csapat: Mihó József (Gerjen), il-
letve egy régi új játékosunk Tóth András 
(Kakasd)

Edzőmérkőzésekkel is készülünk a tavaszi baj-
noki rajtra:

• 2015. 02. 08. Gerjen – Fadd 2:4 győze-
lemmel zártuk.

• 2015. 02. 14. szombaton, Szekszárdon 
játszunk a Dusnokkal 

• 2015. 02. 21. szombaton, Dunaszent-
györgy – Fadd Ifi  és felnőtt mérkőzés 

• 2015. 02. 28. szombaton, Tolna – Fadd ifi  
és felnőtt mérkőzés

• 2015. 03. 07. szombaton, Tengelic –Fadd 
ifi  és felnőtt mérkőzés

Az első bajnoki mérkőzés 2015. 03. 14-én 
Dunaszentgyörgyön lesz, ahol szomszédvári 
rangadót játszunk. Minden faddi szurkolót 
szeretettel látunk.

Nagyon szépen köszönjük a Sportcsarnok 
vezetőjének (Márkus Magdolnának), és nem 
utolsósorban az Önkormányzatnak, hogy eny-
nyi lehetőséget kaptunk (kapunk), az edzések 
teremben történő lebonyolítására. 

Az idén tavasszal ismét nagy fába vágjuk a 
fejszénket, újabb TAO pályázatokat adunk be 
februárban és márciusban. 

Az egyik egy nagy beruházás lesz, az öl-
töző komplett (építész, villamos, gépész) fel-
újítása, amit két ütemben szeretnénk meg-
valósítani:

Az első ütemet terv szerint 2015 őszén, a 
második ütemét a 2016-os év első felében 
szeretnénk valóra váltani. A  célunk az egész 
öltözőépület felújítása, és a tetőtér beépítése, 
ahol egy közösségi tér és egy női öltöző kerül 
kialakításra. 

A felújítás után kisebb rendezvényekre is 
alkalmas lesz az épület tetőtere, amit a nagy 
létszámú szakosztályunk ki tud majd hasz-
nálni. Az épület mögé pedig egy tárolót ala-
kítanánk ki a sporteszközöknek, kapuknak, 
fűnyírónak és egyéb szerszámoknak. A beru-
házáshoz az Önkormányzat biztosítja a 30% 
önrészt, és egy szekszárdi cég már felajánlot-
ta a társasági adóját.

A másik pályázat kisebb volumenű, de az 
is több millió forintos fejlesztést jelenthet, és 
ehhez is az Önkormányzat biztosítja a szüksé-
ges önrészt. 

Ebben a pályázatban felszerelésekre (lab-
dák, cipők, mezek, egyéb segédeszközök), a 
center pálya világítására, az ülőhelyek korsze-
rűsítésére, fűnyíró traktor vásárlására, és ha 

S P O R T

A Faddi Sportegyesület jogosult az SZJA törvény alapján 
a magánszemélyek adójának 1 %-ra.

Ezzel támogatják azokat a fi atalokat is, akik 
családjának gondot jelent akár egy pár cipő 
vásárlása, amiben a gyermek sportolhatna. 
Illetve a rengeteg sportoló mérkőzésekre való 
szállítását, és sporteszközök vásárlását.

Önöknek nem kell mást tenniük, mint adóbevallásuk során 
a rendelkező nyilatkozaton feltüntetni az Egyesület adószámát: 

19952840-1-17 Támogatásukat ezúton is köszönjük!
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megnyerjük, az edzők honorálására kapunk 
lehetőséget. 

Nagyon fontos, hogy a gyermekeinkkel 
motivált és megfelelő képzettséggel rendel-
kező szakemberek foglalkozzanak. Szakosz-
tályunk 110-120 fő igazolt sportolót tart szá-
mon, és ezen kívül is sok gyermek jár még a 
korosztályos foglalkozásainkra.

Természetesen a fent vázolt terveink csak 
abban az esetben valósulhatnak meg, ha a 
benyújtott pályázataink pozitív elbírálásra 
kerülnek, és az önrészen felüli társasági adót 
is össze tudjuk gyűjteni a különböző sportot 
szerető vállalkozásoktól. 

Álmaink között szerepel, hogy a nagy pá-
lyánk mögé, villanyvilágítással ellátott műfü-
ves pálya épüljön, amelyhez a szükséges 30% 
önrészt szintén Önkormányzati fi nanszírozás-
sal lehet biztosítani. 

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a 
Képviselő Testület és a Polgármester Úr is el-
kötelezetten támogatja sportfejlesztési törek-
véseinket. 

Eddig is voltak olyan személyek és cégek, 
akik támogatták a szakosztályunkat szere-
lések és labdák vásárlásával. Ilyen például 
Antus Zsolt képviselő úr kapcsolatai révén a 
KSZE-GÉPSZOLG Kft., akinek a segítségével 
vásárolunk edzőmelegítő garnitúrát az i� úsá-

gi csapat számára, és mez garnitúrát a felnőtt 
férfi  csapatunk részére. 

Az Atompillér Kft. nevében Bordács József 
úr vásárolt szintén edzőmelegítő garnitúrát a 
felnőtt férfi  csapatunk számára. 

Stocker Antal úr a felnőtt női csapatunkat 
ajándékozta meg komplett mez garnitúrával. 
De akadt olyan magánember is, aki például 
cipővel és kapuskesztyűvel lepte meg egyik 
fi atal játékosunkat.

Köszönjük a támogatást!
Ha bármelyik faddi vállalkozásnak sikerült 

az érdeklődését felkelteni, kérjük, gondolja 
meg a társasági adó felajánlásának a lehető-
ségét!

Fadd Se Női csapat bemutatása, értékelése

Tudomásom szerint, mióta a Faddi Sport-
egyesület létezik, azóta nem volt Női Labda-
rúgás Faddon. 2014 nyarán támadt néhány 
lánynak, asszonynak az ötlete, hogy szívesen 
fociznának ők is, nem csak gyermekeik. Majd 
augusztusban kerestek meg engem, hogy mi 
lenne, ha én lennék a csapat edzője. Az edzé-
seket kint a focipályán kezdtük, majd a rossz 
idő következtében a sportcsarnokban folytat-
tuk tevékenységünket. Ősszel megjelent két 
versenykiírás a női megyei bajnokságokat ille-
tően, mire én megkérdeztem a lányokat melyi-
ken szeretnék megmérettetni magukat, vagy 
egyáltalán szeretnék-e? Úgy gondoltuk, hogy 
a háromnegyed pályás 8+1-es megyebajnok-
sághoz még nem vagyunk elegen, ezért in-
dultunk a megyei futsal bajnokságon, aminek 
első fordulója 2014. 12. 20-án került megren-
dezésre Faddon a sportcsarnokban. A lányok-
nak elmondtam az öltözőben, hogy rutinos 
ellenfelekkel. fognak játszani, nem az ered-
mény az elsődleges, hanem érezzék jól magu-
kat, hiszen első mérkőzésüket fogják együtt 
játszani. Az első ellenfelünk a Tolna- Mözsi FSE 
volt, ahol 11:2-es vereséget szenvedtünk, de 
az, hogy gólokat rúgtunk, az abszolút pozitív. 

A következő mérkőzésünkön a cél, a 10 kapott 
gól alatt maradás volt, ezt a lányok teljesítették 
is a Paks csapata ellen. Hasonlóképpen a Nagy-
mányok ellen is 9:0-s vereséget szenvedtünk. 
Nagy dicséret illette a lányokat, mert moso-
lyogva, minden pozitív dolgot észrevéve, egy-
mást dicsérve lejátszották a három mérkőzést. 
Büszke vagyok kivétel nélkül mindenkire, hogy 
csapatként összefogva, minden fájdalmat fél-
retéve harcoltak az utolsó percekig. 

2015. 01. 18-án voltunk a második fordu-
lón Pakson, ahol ismét két gólt sikerült lőni. 
A  sérülések, sok infl uenza és betegség mel-
lett a lányok itt is a végsőkig harcoltak, nem 
hagyták, hogy ellenfeleinknek könnyű dolga 
legyen. Minden csapat szurkol a faddi lányok-
nak, asszonyoknak, hiszen nem szégyen, hogy 
több gyerekes anyukák vereséget szenvednek 
a 16 éves aktív labdarúgók ellen. Most járunk 
a bajnokság felénél, következő forduló 2015. 
02. 28-án lesz Tolnán, majd a negyedik fordu-
ló 2015. 03. 07-én lesz Nagymányokon. Január 
elején igazoltam át Tolnáról a Faddi gárdába, 
ha kevesen lennénk, vagy bármi előfordulna, 
akkor játékommal tudjak segíteni a csapatnak. 
Nagy örömmel tölt el, hogy 1-2 lemorzsoló-
dás mellett még mindig több az, aki játékra, 
mozgásra jelentkezik. Játszottunk már néhány 
edzőmérkőzést a helybéli fi úkkal, férfi akkal, 
amit mind a két fél nagyon élvezett. 

2015. 01. 24-re meghívást kaptunk egy ku-
pára Nagymányokra, ahol sajnos a csoportban 
két vereséggel és egy 6:6-os döntetlennel az 
utolsó helyre kerültünk, így a 7. helyen végez-
tünk. A „sajnos” szó azért van ott, mert 6:3-ra 
vezettünk a vége előtt két perccel, de a ne-
hezítő körülmények miatt 6:6 lett a Bátaszék 
együttese ellen. Szerencsére ebben is meg-
találtuk a pozitívat, hogy megszereztük első 
döntetlenünket, amiért a lányok jutalma egy 

halászlé volt, amit fő szurkolónk, Fodor Zoltán 
ajánlott fel. Ezúton is szeretném megköszönni 
neki a szurkolást és a vacsorát is, ahol nagyon 
jól éreztük magunkat. 

Ahogy egyik játékosom mondaná: „Úgy ér-
zem, hogy ez inkább család, mint csapat, és 
erre büszkék lehetünk, mert nagyon ritka az 
ilyen!!!„ Ezzel teljes mértékben egyet értek, és 
akinek van kedve egy ilyen jó hangulatú „csa-
ládhoz” tartozni, azt szívesen látjuk edzésein-
ken, amiket szeptembertől kezdve jelenleg is 
a Sportcsarnokban tartunk. Jelenleg 22 fő van 
a névsorban, akik szívesen járnak edzésekre, 
több-kevesebb látogatottsággal.

Az edzések időpontja:

Hétfő 18:15-19:45 Sportcsarnok

Péntek 17:30-19:00 Sportcsarnok

A jó idő megjelenésével szeretném az ő 
edzéseiket is kivinni a nagy focipályára, hogy 
egy megújult, szép környezetben szaladgál-
hassanak ők is. 

 Köszönettel: Folk Renáta vezetőedző
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Beszámoló karatékáink 
év végi eredményeiről

A faddi és tolnai karatékák év végi 
programjai erősen felsűrűsödtek, a 
szokásos évzáró beszámolónkkal nem 
sikerült időben elkészülnünk, így a 
Faddi Hírek ezen számában tesszük 
meg mindezt.

Legutóbbi beszámolónk a táplá-
ni Atarashi kupa volt, mely óta több, 
nagyobb eseménynek is szereplői vol-
tunk.

A svájci ESKA EB előtti utolsó állo-
más a 2014. évi Ippon Shobu Magyar 
Bajnokság volt, ahol csapatunk leg-
jobbjai vettek részt. Ezúttal nem kel-
lett – végre – messzire utaznunk, hi-
szen a paksi ESZI Sportcsarnoka adott 
otthont ennek a jeles eseménynek.

Az ország legjobbjait vonultatták 
fel a klubok edzői, akik ennek a ver-
senyszabálynak jeles képviselői. Faddi 
és tolnai karatékáink remekül helyt 
álltak, jó formában versenyeztek, me-
lyet az eredmények is hűen tükröznek.

Mindez azért volt igen kecsegtető, 
mert 4 versenyzőnk kapott lehetősé-
get az idei ESKA EB-n való indulásra 
a válogatott képviseletében.

Kósa Evelin kadet, felnőtt női kata, 
Bányai Kitti kadet, junior női kata, 
Feidt Roland kadet, junior férfi  kata, 
Radics Tamás youth kumite.

Sajnos a sok felkészülés, délelőtti 
külön edzések ellenére nem sikerült 

éremmel zárniuk a fi ataloknak, de 
ezen a versenyen, első megméret-
tetésük ellenére, szépen helyt álltak. 
Ugyanakkor meg kell jegyeznem, 
hogy Válogatottunk az előkelő 3. he-
lyen zárt 20 ország közül!!!

Ezzel a versennyel zárult a 2014. év 
verseny időszaka. Decemberben öv-
vizsga majd egy évzáró közös edzés 
keretében búcsúztattuk az évet, mely-
re sok tanítvány jött el és sok szülő 
volt kíváncsi gyermekére. 

Évzáróként pedig a hagyományos 
karatés ünnepségünkkel rendhagyó 

módon búcsúztunk, ahol minden kor-
osztály egy kis színpadi produkcióval 
lepte meg családtagját és a meghívott 
vendégeket.

Idén sem maradt el a szilveszteri 
FutaFadd, melyre ezúttal a „nem ka-
ratés” sportos faddi fi atalok jöttek el 
többségben, és a csúszós út, zord hi-
deg ellenére is teljesítették a távot.

A 2015-ös év első versenyén Kósa 
Evelin vett részt válogatottunkkal az 
idei Gichin Cup elnevezésű csapatver-
senyen Prágában. 2 német, 2 cseh és 
2 magyar csapat közül Evelinék team-
je 4., míg másik magyar csapatunk 2. 
helyen zárt összesített pontverseny-
ben.

Ezúttal szeretnénk tájékoztatni 
kedves olvasóinkat, hogy idén MÁR-
CIUS 21-ÉN kerül megrendezésre a 
Karate Bálunk, melyre minden kedves 
érdeklődőt – karatés vagy sem – sok 
szeretettel várunk. Hamarosan látha-
tóak lesznek plakátjaink a falu köz-
ponti helyein!

 Üdvözlettel:
 Bali Ervin

S P O R T

I. helyezettek (Magyar Bajnok)

Bátori Kamilla (kumite) 
Veress Ádám (kata)

II. helyezettek:

Bátori Kamilla (kata) 
Veress Ádám (kumite) 
Feidt Roland (kata)

III. helyezettek: 

Kósa Evelin (kata), 
Kósa Dorina (kumite)

IV. helyezett:

Bányai Kitti (kata)
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