Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2015. október

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
a 2015. október 22-i (csütörtök esti) rendezvényünkre
a faddi művelődési házba, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójára emlékezünk.
Program:
17.30 Koszorúzás a kopjafánál (Váci utcai általános iskola előtt)
18.00 Megemlékezés a művelődési házban, elismerések átadása
Ünnepi beszédet mond:
Bényi Dávid alpolgármester
Közreműködnek a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 8. osztályos tanulói
A megemlékezés után: Vincze Bálint természetfotóiból és Vincze Erika kalligráfiáiból álló „Pixelek és pigmentek” című
közös kiállítás megnyitójára kerül sor.

Képek Csomós Balázs református lelkész úr beiktatásáról
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Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.)
számú rendeletének 1. sz. módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a
Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el
1. §:
Fadd Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

közérdekű
szóló 2/2015. (II. 25.) számú 2. § :
rendelete (a továbbiakban: (1) A R. 3. § (9) bekezdése
R.) 2. § (1) bekezdése helyébe helyébe a következő rendela következő rendelkezés lép: kezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a „(9) Az Önkormányzat a kitelepülés 2015. évi költség- adások között 2.772 E Ft általános, 0 E Ft fejlesztési
vetésének:
a) költségvetési bevételeit céltartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelke730.849 eFt-ban,
b) a pénzforgalom nélküli zés jogát a Képviselő-testület
fenntartja magának.”
bevételeit 5 425 eFt-ban,
c) a finanszírozási célú pénz- 3. §:
ügyi műveletek bevételeit A R. 1.1. melléklete helyébe e
rendelet 1. melléklete lép.
211 799 eFt-ban,
d) a költségvetési és finan- 4. §:
szírozási bevételeket együtt A R. 1.2. melléklete helyébe e
rendelet 2. melléklete lép.
942 648 eFt-ban,
e) költségvetési kiadásait 5. §:
A R. 2.1. melléklete helyébe e
720 337 eFt-ban,
f) a finanszírozási célú pénz- rendelet 3. melléklete lép.
ügyi műveletek kiadásait 6. §:
A R. 2.2. melléklete helyébe e
222 311 eFt-ban,
g) a költségvetési és finan- rendelet 4. melléklete lép.
szírozási kiadásokat együtt 7. §:
942 648 eFt-ban állapítja A R. 7. melléklete helyébe e
rendelet 5. melléklete lép.
meg.”

s z o m s z é d u n k a z at o m e r ő m ű

MVM Paks II. Zrt.
„BENNÜNK AZ ENERGIA”
lakossági tájékoztató kamionos program
Interaktív tájékoztatás megszervezésére kerül sor Paks 30 km-es
körzetében kamionos program keretében. Célja megfelelő támogatást nyújtani az atomerőművi bővítés körülményeiről, az atomenergia biztonságos és környezetbarát felhasználásáról, gazdasági
hasznosságáról és egyéb előnyeiről. Faddon 2015. november 09-én
és 10-én 8.00 és 17.00 óra között lesz megtekinthető a kamion.

8. §:
A R. 10. melléklete helyébe e
rendelet 6. melléklete lép.
9. §:
A R. 9.1. melléklete helyébe e
rendelet 7. melléklete lép.
10. §:
A R. 9.2. melléklete helyébe e
rendelet 8. melléklete lép.
Záró rendelkezések
11. §:
Ez a rendelet a kihirdetését
követő napon lép hatályba.
Fülöp János
polgármester
Dr. Percsi Elvira
jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2015. augusztus
hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.

Há zi
ma nga licate rmé k e k
k a pha tók !
Nagyszüleinktől örökölt receptek alapján
hagyományosan készítve

Friss áru vágáskor,
füstölt szalámi, kolbász,
sonka, szalonna és zsír
A vágások idejéről érdeklődjön elérhetőségeink
valamelyikén és kövessen minket a Facebook-on!

Rácz-Biller Judit őstermelő
Cím: Fadd, Alvég utca 31.
Tel.: +36 20 96 71 834
+36 74 446 293
E-mail: alvegimangalica@gmail.com
Web: www.facebook.com/alvegimangalica
www.alvegimangalica.hu
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A tolnai CSSK vezetői és a faddi szociális gondozók az
Idősek Világnapja alkalmából szeretettel köszöntenek
minden idős embert, az alábbi versrészlettel:
Túrmezei Erzsébet

A legnagyobb Művészet
A legfőbb művészet, tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
Igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztet:
Irigység nélkül nézni másra,
Ki útját tetterősen járja.

Talpas Gábor
falugazdász
keddenként 8:30–tól 11:30–ig
tartja fogadóóráját
Faddon
a Művelődési Házban.

Köszönet
Tanács Gézáné Ilonkának
és ifj. Tanács Gézának, hogy
az október 11-én megtartott
Idősek napi rendezvényünkön a korábbi évekhez hasonlóan az ebédhez biztosították a szódavizet.

5

Faddi Hírek
közérdekű információk

Helyi szervezeteink részére adható támogatások
Adó 1% felajánlás:
Lehetőség szerint a magánszemély rendelkezhet adójának 1+1%-áról. A befizetett adó 1%-áról rendelkezhetünk
úgy, hogy az valamelyik civil szervezethez kerüljön. További 1%-ot valamely
egyház részére lehet felajánlani.
Egy új szabály szerint az a szervezet,
amely részesülni kíván az 1%-os felajánlásokból, annak regisztrálnia kell
az adóhatóságnál. Ám, aki már egyszer
regisztrált, nem kell a következő években ezt megismételnie. A 2015-ben
regisztrált szervezet kedvezményezetti státusza legkorábban a 2016-os rendelkező évtől érvényes. Csak azok a civilek képeznek kivételt ez alól, amelyek
jogutódlással jöttek létre, és jogelődjük
már regisztrált korábban.
Adomány:
Jogi értelemben adományt a közhasznú és kiemelkedően közhasznú szervezetek kaphatnak magánszemélyektől,
jogi személyektől és jogi személyiséggel
nem rendelkező társaságoktól.
A közhasznú szervezet részére a közhasznú tevékenység támogatására az
adóévben visszafizetési kötelezettség
nélkül adott: támogatás, juttatás, térítés
nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás
bekerülési értéke. Feltéve, ha nem állapítható meg, hogy csak látszólag szolgálja a közhasznú célt, az adomány nem
jelent az adományozónak, tagjának, közeli hozzátartozójának vagyoni előnyt.
Miért éri meg a cégeknek támogatni a
szervezeteket?

Ha közhasznú szervezetet (szervezeteket) támogatnak az adózás előtti eredményük 20 százalékáig, az adomány teljes összegével csökkenthetik a társasági
adó alapjukat.
Amennyiben közhasznú és kiemelkedően közhasznú szervezetet egyaránt
támogatnak, akkor a maximálisan elszámolható adóalap csökkentés mértéke 25 százalék.
Ha a cég szerződést köt tartós adományozásra és vállalja, hogy legalább 4
éven keresztül támogatja a szervezetet,
akkor az első adományozást követő évtől kezdődően az adomány 120 százalékával csökkentheti az adóalapját.
(Ha a közhasznú szervezetet törlik nyilvántartásból, vagy jogutód nélkül megszűnik a cég, az igénybe vett kedvezmény összegével köteles az adóalapját
növelni. Ha más okból nem tudja teljesíteni a vállalt támogatási kötelezettségét, akkor az igénybe vett kedvezmény
kétszeresével kell az adóalapját megemelni.)
Miért éri meg egyéni vállalkozónak és
magánszemélynek támogatni a szervezetet?
Magánszemély esetén adomány kizárólag pénzben teljesített adomány lehet!
Közhasznú szervezet támogatása esetén
az összevont adóalap adója csökken a
befizetett összeg 30%-ával, de legfeljebb
50 000 Ft-tal.
Kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén az összevont adóalap
adója csökken a befizetett összeg 30%ával, de legfeljebb 100 000 Ft-tal.

Tartós adományozás esetén a második
évtől 35 százalékkal lehet az adókedvezményt igénybe venni.
(A magánszemély esetén is szankcionálva van, ha a tartós adományozási szerződésben vállalt kötelezettségeit
nem teljesíti. Az igénybe vett kedvezmény összegét kell visszafizetni, ha a
támogatásra a szervezet közhasznúsági
nyilvántartásból való törlése, vagy jogutód nélküli megszűnése miatt nem került sor. Ha ennek más oka volt, akkor a
kedvezmény kétszeresét.)
Társasági adó- felajánlás:
A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új rendszer, a
rendelkezés az adóról (adó-felajánlás)
intézménye egy, az eddigiektől eltérő
módon biztosít lehetőséget a társasági
adóalanyok számára a sport és a kultúra
támogatására.
Az új szabályokat első alkalommal a
2015. adóévre vonatkozóan lehet alkalmazni. Amennyiben az adózó az őt
terhelő 2015. adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről a Tao. tv. szerinti kedvezményezett célra felajánlást tesz, úgy
annak a kedvezményezett(ek) részére
történő juttatását – a feltételek fennállása esetén – az adóhatóság teljesíti.
Az adózót az így átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, amely jóváírás
az adózó társasági adó folyószámlájára
kerül átvezetésre csökkentő tételként.
Bán Klaudia
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„Kismanóktól” hangos az óvoda!
A „Kismanók” háza táján is elkezdődött
szeptemberben az új tanév. Kíváncsian
vártuk az óvodába jövőket, mennyit nőttek a nyári szünet alatt, vajon sírnak-e a
most először érkezők?
Az első napok izgalma után örömmel
mondhatom, lassan elcsendesednek a
reggelek, már csak néha-néha hallatszik
egy rövid pityergés az anya után.
Elsején elintegettük iskolásainkat,
akik megszeppenve indultak az évnyitóra, megkezdve a szorgos, tanulással teli
napokat. Ezúton kívánok mindannyiunk
nevében nekik és a többi tanulónak, valamint pedagógus kollégáinknak is sikeres,
örömteli tanévet.
Tartalmas napok állnak mögöttünk,
de a folytatás is eseménydús. A szülők tájékoztatása, a velük való szoros kapcsolat
elengedhetetlen a zökkenőmentes munkánkhoz. A csoportonként megtartott
szülői értekezleteken részletes beszámolót kaptak a megjelentek az óvoda életéről, a betervezett programokról, a szülők,
gyerekek kötelességéről, jogaikról (zárójelben jegyzem meg, hogy szeretném, ha
ezeken azok is részt vennének, akiket ritkán látunk a közös programjaink alkalmával is).
Az idei tanév országosan bevezetett
törvénye szerint minden 3. életévét be-

töltött kisgyermek számára kötelező az
óvoda. Felhívom a kedves szülők figyelmét az esetleges hiányzások megfelelő
igazolására, mert az összegyűlt igazolatlan napok komoly következményeket vonhatnak maguk után. A Szülői
Szervezet is megkezdte munkáját az
újonnan megválasztott tagokkal kibővülve. Közös értekezleten tekintettük át
az előttünk álló év feladatait, ötleteket

gyűjtünk a kirándulásokra, az ovis élet
rendezvényeire.
Az elnök személyében nem történt
változás, Kiss Csaba tölti be hosszú évek
óta ezt a tisztséget, amit ezúton is köszönök, hisz nagyon sok óvodán belüli és
kívüli esemény szervezésekor nélkülözhetetlen a munkája.
Ha ősz, akkor szüret! Így volt ez egy
pénteki napon a Katica csoportban is,
amikor egészen Szekszárdig „repültünk”,
hogy egy felejthetetlen napot tölthessünk
együtt. A csoport gyakornok óvodapedagógusa, Folk Renáta szervezte a napi eseményeket, a családi pincéhez látogattunk
el, ahol mindenki tevékenyen részt vállalt a szőlőszedésben. A kisvödrök hamar
teltek, a nagy kádban is halomban állt
a szőlő, énekszóval kísértük a munkát.
Szedtünk almát, kóstoltunk szilvát, de az
ebédidőt is nagyon vártuk, amikor paprikás krumpli került az asztalra. A jóízű
falatozás után kicsit játszottunk, pihentünk, majd ismét a járatos busszal utaztunk vissza Faddra. A szülők érdeklődve
hallgatták az élménybeszámolókat, Reninek külön köszönet a szervezésért.
A szeptember 23-án megtartott
„Egészség Nap” emlékezetes marad kicsinek, felnőttnek egyaránt. A csoportokba
belátogató szülőkkel együtt készültek a
fínomabbnál-fínomabb zöldség- és
gyümölcssaláták,
a kifli karikák is
hamar
elfogytak a tálcákról.
A délelőttöt közös
sportverseny zárta, melyet a Nyuszi
csoportos Reni óvó
néni vezetett, és állította össze a feladatokat. A jó időben a
gyerekek hangos drukkolásától zengett
az óvoda, együtt ügyeskedtek az anyukákkal. Bíztunk benne, hogy a községi
szüreti felvonulást sem mossa el az eső,
és ahogy minden évben, most is együtt
vonulhatunk a menetben. Sajnos, idén
ez nem így történt, de a művelődési ház
nagytermében összegyűlt felnőttek és
gyermekek egy rendhagyó, bensőséges

hangulatú eseményen vehettek részt.
A program után megvendégeltük óvodásainkat, hiszen ez is a kialakított hagyomány része.
A gyermekek beiskolázását segíti a
Nevelési Tanácsadó munkája. Ebben a
tanévben is ellátogatnak az óvodába,
ahol egyéni, illetve csoportos szűrést végeznek. Az eredményről a szülők azonnali tájékoztatást kapnak, a felmerülő
hiányosságok pótlását mi is beépítjük
nevelő-oktató munkánkba.
Amint azt igyekeztem a csoportok
szülői értekezletén elmondani, szülők
nélkül nincs óvodai élet. A segítségükre
számítunk a rendezvényeken, közös eseményeken, de nem mehetünk el szó nélkül az anyagi támogatásuk mellett sem.
Itt is szeretném megköszönni MINDAZOKNAK, akik adójuk 1%-át az óvodai alapítványra utalták. 195.979 Ft gyűlt
össze, mely összeget a november 5-i bábszínházra költök. Ismét Pécsre utazunk,
ahol „Torzonborz a rabló” kalandjait nézzük meg. Remélem, kicsinek-nagynak
egyaránt élmény lesz a délelőtt, de erről
majd a következő Hírekben számolok be.
Végezetül és nem utolsó sorban egy
gondolat erejéig visszatérek az új óvoda
átadásához. Ezen oldalakon is kértem
akkor a szülők segítségét, hogy a jövőben
is tartsuk meg, és óvjuk az óvoda állagát,
a tisztaságát. Örömmel mondhatom, és
köszönöm Mindenkinek, hogy a falak
hófehéren várják azóta is az épületbe érkezőket, az udvart sem tarkítja eldobott
szemét. Büszke vagyok arra, hogy rendezett, tiszta környezetben tölthetjük a
mindennapjainkat.
Kárász Andrea óvodavezető
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Szüreti nap
A szeptember nem csak a lombhullatás
és a szüret hónapja, hanem az esős időé
is. Az idei évben rendhagyó szüreti felvonulás volt Faddon. Sajnos az időjárás
közbeszólt, és az esős idő keresztülhúzta
a szervezők számításait. Az előző évekkel
ellentétben a Művelődési Házba szorult
a program.
A szüret ünnepén nem maradt el a
szüreti korona sem. Rostás Jenő apát úr
megáldotta, majd elindulhatott a felvonulás. Az ovisok nyitották meg. Az óvó
nénik kézen fogták a szebbnél-szebb ovis
csőszlányokat és csőszlegényeket, majd
szüreti dalokat énekelve körbetáncolták a
termet. Nagyon szép ruhában volt az ovis
bíró és bíróné, csinos volt az ovis jegyző és
jegyzőné. A menet az idén jelképes volt.
A kisbíró Bogdán György tanító bácsi volt.
A nagyteremben körbe-körbe járva a me-

net az ő mondásaira indult tovább. Vicces
volt, ahogy sorolta a falu utca sarkait, ahol
éppen járna a menet. Az ünnepi koronát a
8. osztályos fiúk és lányok kísérték. Elöl a
felnőtt bíró és bíróné, jegyző és jegyzőné
valamint a csőszgazda-csőszgazdáné állt.
Őket követték az óvodások, iskolások, a
Boróka énekkara, a Roma hagyományőrző táncosok és a sárpilisi táncosok. A felvonuláshoz a Bogyiszlói Cigányzenekar
húzta a talpalávalót. A menet néhányszor
körbejárta a nagytermet, ezután következett az össztánc. A résztvevők körbeálltak
és énekelve, táncolva köszöntötték az
ünnepet. A program a színpadon folytatódott. A Faddi Roma Hagyományőrző
tánccsoport Fodor Ágnes vezetésével
nagy sikert aratott. A táncosok a mi iskolánk tanulói! A Boróka Egyesület kórusa évről-évre színesíti az alkalomhoz illő

dalaival a programot. Az énekkar nagyon
lelkes, vidám és örök fiatal. A délutánt
megkoronázta a Sárpilisi Gerlice Madár
Néptánccsoport lenyűgöző bemutatója.
(A csoportnak több faddi tagja is van, nekik is tapsolhattunk!) A műsorukat dalkörük kezdte, majd huszár verbunkot adtak
elő. Jó hangulatú életképet mutattak be a
szüretről, mindezt fergeteges tánccal színesítve. Élőzenével kísérte őket a Bogyiszlói Cigányzenekar. A rendezvény végén a
vendégeket és a beöltözött gyerekeket,
felnőtteket sütivel, üdítővel, szendviccsel
kínálták meg a szervezők.
Aki a rossz idő ellenére is eljött a Szüreti napra, az biztosan jól érezte magát.
Reméljük, jövőre nem esik az eső, és a felvonulást sem a teremben, hanem az utcákon, a műsort pedig a tervek szerint a BarSzőke Zita
tal parkban tarthatjuk meg.

Köszönjük!
Szeretnénk köszönetet mondani valamennyi jólelkű „angyalnak”, akik segítségükkel hozzájárultak rászoruló gyermekek és családok támogatásához!
Legutóbbi cikkünkben kértük az olvasókat, hogy amenynyiben módjukban áll, akkor a használt ruháikat, iskolatáskákat, tolltartókat ne dobják ki, hanem hozzák az iskolába.
A nyár folyamán több zsáknyi ruha, cipő gyűlt össze, melyek jó részét már ki is osztottuk a gyermekeknek. Voltak
napok, amikor már reggel 2-3 zsáknyi ruha várt minket a
tanáriban, és nem minden alkalommal tudtuk, hogy ki
volt a jótevő. Az adományozók nem látják, de nekünk nagy
öröm látni a csillogó szemeket egy-egy „új” ruha, cipő, táska
átadásakor. A gyerekek örömmel viselik ezeket a holmikat
és nagyon vigyáznak rájuk.
Idén 3. alkalommal vágunk bele a karácsonyi adománygyűjtésbe. Támogatóinknak köszönhetően egyre több családot tudunk megörvendeztetni karácsony közeledtével tar-

tós élelmiszerrel,
illetve egy kis szaloncukorral, üdítővel, édességgel.
Tavaly mesekönyvek és egyéb apró
játékok is kerültek a csomagokba.
Reméljük idén is segíthetünk egy picit teljesebbé tenni a gyermekek karácsonyát.
Aki úgy érzi, hogy szívesen adományozna, kérjük az iskola gondnokságára, Fodorné Ivók Henriettánál adja le,
amit ajándéknak szán (tartós élelmiszer).
Iskolánk továbbra is folyamatosan gyűjt adományokat a
rászorulók számára (ruhanemű, játék). Felajánlásaikat tanítási napokon bármikor behozhatják intézményünkbe.

Köszönjük!
Csehák-Antus Zsuzsanna, Oláh Magdolna, Vida Andrea
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Kiállítások a Mini-Galériában
Ódryné Horváth Krisztina kiállított képei a Fiber Art (szálasanyag) művészethez tartoznak. Alapanyaga szalag gyapjú.
Az alkotást szálanként kell összerakni és utána nemezeléssel rögzíteni. Nedves és tű-nemezeléssel készültek a kiállított
tárgyak. A nedves nemezelés forró vízzel, szappannal történik. A tű pedig speciális tűkkel szurkálva kapcsolja össze a
szálakat. Érdekes újítás a gyapjú tájkép, de H. Krisztina szerint ez az anyag még rejt egyéb lehetőségeket is...

Csuhébabákkal is szeretném elmesélni, ahogyan én emlékezem
60-as -70-es évek betakarítására! Csodás dolog volt a szüret. Öszszeszedték a család, a jó barátok apraját – nagyját. Már reggel
korán fésülte anyukám a lányokat. (Abban az időben szinte minden kislány hosszú hajat és masnit viselt.) A monoton munkát
jókedvű beszélgetések tették széppé. Mi, gyerekek, a föld végén
játszottunk. Az akkori játékokhoz nem kellett játszótér! A nap végén, mire hazaértünk, már várt bennünket a pörkölt. A finom falatokból jutott minden dolgos kéznek és gyereknek. Csodálatos
volt, mikor a fa árnyékában fűzték a dohányt, paprikát az utca
béli szomszédokkal és gyűltek a paprika és a dohány fonalak!
Játékként az akkor érő kukoricából készítettünk babát. De
csoda szép babák születtek akkor!!! Örömmel adom át most a
mi örökségünket. Mert ha mindezt megpróbáljuk tudatosítani
gyermekeinkben, kevesebb terhe lesz a FÖLDünknek. A természetes anyagok nem ártalmasak. Munkára fel! Szedjünk csuhét,
készítsünk babákat!
Dohóczki Istvánné Zsuzsa
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Áldás, békesség!
Lelki béke
„Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Pál
apostolnak a Rómaiakhoz írt levele 1. fejezet 17. vers)

Ez a bibliai rész megváltoztatta a világot. Persze nem egy csapásra.
„Az igaz ember pedig hitből fog
élni.” Először egy német szerzetes – Luther Márton – ismerte fel, hogy a jó cselekedeteket meg kell előznie a hitnek.
Korábban ugyanis jó tetteivel és példamutató életével igyekezett megfelelni
Istennek. De sohasem érezte magát elég
jónak. Folyton kétségekkel küzdött. Úgy
érezte, hogy sohasem képes Istent úgy
szeretni, tisztelni és neki engedelmeskedni, mint ahogyan azt Isten elvárja
tőle. És igaza volt: valóban képtelen volt
Isten elvárásának megfelelni.
A bibliai részből („Az igaz ember pedig hitből fog élni.” ) azonban meglátta a szabadulás útját: ha ő képtelen az
Istennek azt a szeretetet, tiszteletet és
engedelmességet megadni, amivel tartozik, akkor valaki másnak kell rendeznie az Istennel szembeni tartozását. Ez
a „valaki más” pedig nem volt más mint
Jézus Krisztus, az Isten Fia. Ő életével
fizetett, hogy Luther Márton megszabaduljon „ az adósság csapdából”.
Luther rájött, hogy egész élete azon
fordul meg, hogy elhiszi és hittel elfogadja, vagy nem hiszi el és visszautasítja

Istennek ezt az igazságát: Jézus Krisztus
minden Istennel szembeni tartozását
kereszthalálával kiegyenlítette.
Luther megbízott Istenben és hitt
Neki. És megbékült Istennel, és megtalálta azt a lelki békét, amire annyira
vágyott. Most már nem akarta jótetteivel Isten jóindulatát elnyerni. Hitte
és tudta, hogy ezt már Jézus Krisztus
megszerezte a számára. Most már azért
akarta tisztelni Istent és engedelmeskedni Neki, mert szívből szerette Őt és
hálás volt Neki. A körülötte élő emberekkel szeretettel, őszintén és segítőkészen bánt, mert tovább akarta nekik
adni azt, amit Istentől kapott. Hite így
vált teljessé.
A 16. sz. elején Luther Mártonon kívül sokan küzdöttek azért, hogy megta-

Erzsébet – Katalin bál
a művelődési házban
november 21-én, szombaton,
este 8 órától.
Zenél a FŐNIX BOYS zenekar!
Asztalfoglalás,
jegyelővétel a könyvtárban.
Belépődíj: 1000 Ft/fő

lálják lelki békéjüket. Ezért Luther 1517.
október 31-én közzé tette felismerését,
és annak gyakorlati következményeit.
„Az igaz ember pedig hitből fog élni.”
Ez a hit igazság 1517. október 31. óta
több milliárd embernek segített, hogy
élete megváltozzon, lelki békét találjon,
és új kapcsolatot kezdjen Istennel és a
körülötte élőkkel.
Ezért ünnepeljük mi is minden év
október 31.–ét a Reformáció Napját!
Év közben sem akarjuk azonban elfelejteni, hogy „Az igaz ember pedig
hitből fog élni ” . Ezért minden héten
többször is összegyűlünk, hogy hálát
adjunk Istennek szeretetéért, és megerősödjünk a hitben.
Szeretettel várjuk Önöket is ezekre az
alkalmainkra:
Hétfő
17.00 Imaóra
Csütörtök 10.00 Áhítat
az Idősek Napközijében
Csütörtök 17.00 Bibliaóra
Vasárnap 10.00 Istentisztelet Gyermekistentisztelet, a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan. A gyermekistentiszteleten a gyermekek énekeket
tanulnak, építő történeteket hallgatnak
és azokkal kreatív formában foglalkoznak.
Csomós Balázs
ref. lelkipásztor

A Faddi Nyugdíjasok
Érdekszövetsége fogadóóráit
továbbra is az Idősek Klubjában
(Fadd, Mátyás király utca 11) tartja
szerda délelőttönként 9-től 11 óráig.
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Egyházaink biztatásai és a
tegyünk a szívünkért egyesület gondolatai közé
megállított, egy mérföldre mindenkép„Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra pen el kellett vinnie a terheit. Szó nélkényszerít, menj el vele kettőre” (Mt kül. Ez volt a jog és a törvény. Az életben
rejlő mindennapok plusz terhei ezek,
5:41)
amelyeket mindennap fel kell vállalnunk. Nem azért, mert szeretjük, hanem mert kötelességünkhöz hozzátartozik. Azt azonban látnunk kell, hogy az
evangéliumban benne van az örömhír,
ebben az igeszakaszban is. Örömhír az,
hogy az első (és a második) mérföld végén, van egy megálló, van egy mérföldkő. Örömhír az, hogy van választásunk:
megteszem-e a második mérföldet vagy
sem (ezt nem a
másikért, nem is
önmagunkért, haA teremtett mivoltunkhoz hozzátar- nem Jézusért lehet
toznak a kötelezettségeink is, amelye- megtenni). Örömket jól ismerünk a gyerekek nevelésétől hír az, hogy ezek
kezdve a szülőkre való odafigyelésig. ideiglenes időszaNemcsak az a teendőnk, hogy gondot kok, nem mindig
viseljünk önmagunkra, hanem odafi- van rájuk szükség.
gyeljünk mindenre, ami a kiterjesztett Nem kétmérföldes
Életünkhöz hozzátartozik, legyen az a hétköznapokat kell
társ, gyereknevelés, munka, élőhelyünk élnünk. Örömhír
gondozása (a kert, amelyet „őriznünk az, hogy az Úrisés művelnünk kell”). Ha őszinték va- ten tudja az embegyunk, több-kevesebb sikerrel boldogu- ri teherbíró képesség határát. Sokszor
mi azt hisszük, hogy a hétköznapok is
lunk is ezekkel a feladatainkkal.
A nagy feladatot azok a krízisidősza- elviselhetetlenek, kiderül, hogy a teherkok hozzák, amikor többet mér ránk a bírásunkba belefér még minimum két
sors, mint amennyit úgy érzünk, el tu- mérföld (az első és a második) plusz.
A fent említett sok „jó” ellenére a
dunk viselni. Ezeket az árnyoldalait az
életnek nem szeretjük, hiszen nehéz is munkám arról tanúskodik, hogy sok
azt szeretni, amely nem plusz energiát hétköznapi ember nem egy- vagy kéthoz, hanem inkább időt, pénzt, ener- mérföldes keresztyén, hanem igazi hágiát őröl fel. Ha jobban belegondolunk, rommérföldes. A harmadik mérföld az,
ezek szintén az élet szerves részei! Ezek amelyet senki se vár el tőlünk, csak mi
a feszültségek kellenek ahhoz, hogy a önmagunktól. Ez alatt azt értem, hogy
személyiségünk fejlődjön, hogy teher- amikor már a teher cipelés időszaka lebíróbbak legyünk, és meglássuk a lehe- zárul, akkor önként képesek vagyunk
tőségeinket, amelyekre csak így jövünk továbbhordozni a másik terhét. A másirá. Tulajdonképpen ezek a mi „első két. Annak, hogy továbbvisszük a (mámérföldes terheink”. Amikor Jézus ar- sik) terhét, annak több oka is lehet, pl.
ról beszél, hogy valaki egy mérföldnyi az, hogy úgy érezzük, a keresztyén szeútra kényszerít, akkor arra gondol - ami retet ezt követeli meg: „egymás terhét
a Római Birodalomban bevett szokás hordozzátok”, ez igaz is, de ez a szüksévolt-, hogyha egy római katona valakit get szenvedő embertársamra igaz, nem
a harmadik mérföld

arra, aki amúgy is képes egyedül hordozni a saját terhét, de neki kényelmesebb, ha mi hordozzuk azt. Vizsgáljuk
meg magunkat, hiszen az egészséges
önszeretet kimarad a szemléletünkből.
A keresztyéni élet nem azt jelenti, hogy
terheket hordozzunk mindenek felett.
Az önként –Krisztusért- vállalt második
mérföld után is van mérföldkő, amelyen
túl a terhek már nem a mieink. Egyszer egy beteg ember így panaszkodott:
„Már nem tudok mit tenni, a gyerekem
hozza az unokát, meg se kérdezi, hogy
bírom-e, mire van szükségem. Már nem

bírok kislány után rohangálni, és szükségem is lenne arra, hogy lepihenjek
délután, de így nem tudom megtenni.”
Ebben a rövid panaszkodásban az is látszik, hogy a nagymama a lánya életét éli
(ami a segítségnyújtásban természetes
is), de a sajátját élni már nincs ereje. Pedig az önbecsülésünk fontossága önmagunkkal kezdődik. A mérföldköveinket
nekünk kell számon tartanunk. Mi hány
mérföldes emberek vagyunk?
Nagy Attila
pszichológus
A szerző, Nagy Attila, a Balatonfüredi Szívkórház klinikai pszichológusa.
A Tegyünk a Szívünkért Egyesület
tagjai már személyesen is ismerik,
hallgathattak tőle előadást: „Együttélés a betegségekkel” címmel. Szerk.
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A SZÍVKLUB ÉLETÉBŐL
A nyári szünet tagjaink többségének elsősorban az unokákról szól. Éppen ezért – na meg a nagy hőség miatt - nem is
csináltunk különösebb programokat. Viszont mindig szívesen veszünk részt a művelődési ház által szervezett rendezvényeken. A legemlékezetesebb és egyben legfelkavaróbb
esemény egy július végi dokumentumfilm vetítése volt. A
főszereplő, Tomán Edina és a rendező, Veréb Vean András
is jelen volt a vetítésen, ami után kötetlen formában lehetett
kérdezni, esetleg véleményt mondani a látottakról.
Egy bájos, fiatal hölgyet láttunk, akiről a filmben kiderült,
hogy élet-halál harcot vívott a súlyos tüdőembóliával. Az orvosok a műtét előtt 2% esélyt adtak neki a túlélésre. Az élni
akarásának, és a csodálatos orvosok csapatmunkájának köszönhetően túlélte a műtétet, sőt a rehabilitáció, a fantasztikus lelkiereje, és a gyógyulásba vetett feltétel nélküli hite
következtében ma már maratont fut, sőt vitte az olimpiai
lángot is. Az orvosai is értetlenül csóválják a fejüket a történtek hallatán. Pedig a küzdelme még nem ért véget, mert
időközben Borderline-szindrómát diagnosztizáltak nála. Ez
ma még gyógyíthatatlan betegség és csak a tünetek enyhítésében és kezelésében tudnak az orvosok segíteni. Edina két
könyvet is írt a megpróbáltatásairól. Érdemes elolvasni betegnek és egészségesnek egyaránt, mert őszinte, személyes és
hiteles könyv, és természetesen a hit és az akarat csodálatos
győzelmének története. Mi, szívklubosok, most fogjuk majd
megrendelni a művelődési házban, úgy hogy aki szeretné
megvenni, csatlakozhat hozzánk.
A nyári szünet után szeptemberben indult újra szerdánként a gyógytornánk. Molnár Erika személyében új gyógytornászt üdvözöltünk körünkben. Erika nagyon kedves, nyugodt és türelmes ember. Mi pedig nagyon lelkesen végezzük
a gyakorlatokat, melyek nagyon változatosak, minden porcikánkra kiterjedőek és felhasználunk hozzá minden eszközt,
amit magunk vettünk vagy pályázat útján nyertünk az évek
folyamán.
A szeptemberi szüreti rendezvényre mi is készítettünk
madárijesztőt, Baliné Marika vállalta a bábu elkészítését. Az
eredmény remekre sikeredett. A nevünkhöz hűen a teste egy
hatalmas piros szívet formáz. Köszönet érte és természetesen
megörökítettük az utókornak. Sokan részt vettek közülünk a
szüreti napon. Az eső ugyan elmosta a szokásos utcai felvonulást, így a művelődési ház nagytermében rendezték meg az
ünnepséget. Azonban akik ott voltak, és látták, azt mondták,
hogy szinte minden ugyanolyan volt, csak kicsiben és így nagyon bensőséges volt a hangulata.
Október 2-án, pénteken, kirándulni mentünk Kalocsára. Ez alkalommal az égiek kegyesek voltak hozzánk, mert
zavartalan napsütéses őszi időnk volt. Már nagyon vártuk,
hogy együtt tölthessünk egy egész délutánt és a programok
mellett végre jól kibeszélgethessük magunkat egy kellemes
séta, majd egy finom vacsora mellett. Szerencsére, az egyesületből nagyon sokan el tudtak jönni!

Mi, „Szivesek”, nagyon jó kis csapat vagyunk. Szeretjük egymást, és ha kell, segítünk egymásnak. Vannak értékes programjaink, kirándulásaink, kreatív foglalkozásaink,
állandó, nagyon komplett gyógytornánk. Megpróbálunk
egészségesen élni, hasznosítani a különböző előadásokon
hallottakat, látottakat, és a bajokat, betegségeket háttérbe
szorítva derűsen élni. Mindezt sokkal könnyebb egy közösség tagjaként megvalósítani. Ezért minden alkalommal,
amikor csak lehetőségünk van rá, leírjuk, elmondjuk, hogy
minden programunk nyitott és bárkit szívesen látunk. A
gyógytorna az, amin csak egyesületi tagok tornázhatnak, de
bárki eljöhet megnézni és kipróbálni a gyakorlatokat és lehet,
hogy azonnal kedvet is kap hozzá.
Laczkóné Volent Anna
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SIÓFOK
2015. júniusában ismét 40 fő halmozottan hátrányos helyzetű faddi roma gyermek részére szerveztünk egynapos siófoki kirándulást.
Nagyon jó idő volt, szinte az egész napot a vízben töltöttük, a partra
jóformán csak enni jöttünk ki. Itt köszönjük meg Ódryné Horváth
Krisztinának a nutellát, hatalmas sikere volt a nutellás kenyérnek.
Most sem maradt el a vízi-biciklis csúszdázás, amelyen a legkisebbtől a legnagyobb gyerekig körkörösen haladva mentek és csúsztak
a vízbe. Hazautazás előtt balatoni csavart fagyival zártuk a napot.
Feledhetetlen nap volt, telis-tele örömteli élményekkel, a fényképek
megtekinthetők a Fadd Nagyközség és a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat www.facebook.com oldalán. Köszönjük a kísérők
segítségét, név szerint: Soponyai Misi bácsinak, Erzsi néninek, Szőke Zoltánné Márti néninek és Száraz Mihályné Julisnak.

CSALÁDI ROMA NAP 2015.08.15.
Önkormányzatunk a Fadd, Kossuth L. u. 39. szám alatti ingatlanában tartotta meg első családi roma napját. A játékos vetélkedőn 4
csapat vett részt, a feladatokat Szőke Zoltánné Márti néni és Fodor Ágnes vezényelte. Volt lisztfújás, múmiatekercselés, lufi-tánc,
evőverseny és még egyéb ügyességi feladatok. Mind a 4 helyezett

különböző torta közül választhatott. Nyereményüket jóízűen
fogyasztották. A nap
folyamán a gyerekek
Soponyai Mihályné
Erzsi néninél arcfestésre jelentkezhettek,
Csehák-Antus Zsuzsannánál, Fodor Henriettánál, majd Fodor
Zoltánnénál csillámtetkót választhattak, Misi bácsinál gyöngyöt,
vagy pedig színes gémkapocsból láncot fűzhettek. Fodor Józsefné és
Fodor Mária a nagy diófa árnyékában nagyon finom malacpörköltet
főzött a részt vevőknek, Antusné Bari Julianna pedig a nutellás kenyeret kent a gyerekeknek. A Faddi Roma Ki mit tud? felhívásunkra
tánc kategóriában jelentkeztek gyerekek és egy anyuka. Mindegyik
versenyző jutalomban részesült. Szeretnénk megköszönni a segítőknek a munkáját, valamint Ódryné Horváth Krisztinának a nutellát, Mihálovics Istvánnak (Pilla) és Fülöp János polgármester úrnak
az 1-1 karton Balaton-csokit.

ROM-RKT-15-B
Békességben egymás mellett Falunap
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által ROM-15-ALT-KEMT-2-0326 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Békességben egymás mellett falunap
című projektjére 150.000 Ft-os támogatást kap. A pályázat eredményéről 2015. szeptember 1-jén értesítettek bennünket. A csökkentett összegű támogatást a szakmai megvalósítás figyelembevételével
tudtuk felhasználni.
2015. augusztus 20-án esős reggelre keltünk, és később sem javult az idő, így vendég-fellépőinket, a Bátai Tamburazenekart és a
Pécsi Roma Csillagok Hagyományőrző Csoport meghívását e napra lemondtuk, mert rossz idő esetén a fellépés lehetősége is megkérdőjelezhető volt, bizonytalanságra pedig nem szabad a fellépők
szabadidejével és pénztárcájukkal (utazási költség) gazdálkodnunk. Jeleztük nekik, hogy egy későbbi időpontban bepótoljuk a
roma hagyományőrző programokat. Hosszas egyeztetés után 2015.
szeptember 12-re szerveztük meg hagyományőrző programjainkat,
ahová meghívást kapott a Tékesi Roma Hagyományőrző Csoport,
a Kajdacsi Roma Hagyományőrző Csoport, valamint Burai Ferenc
roma hegedűművész.
A program a hagyományos tyúkpörkölt főzésével kezdődött. Karaszi Dénes, Kanalas Márton, Fodor Mária és Fodor Józsefné szakácsok gondoskodtak a finom ebédről. Ebéd előtt Fodor Jázmin
Mariann Roma Holokauszt eseményeire való megemlékezését hallhattuk.
A vendégfellépők előadása fergeteges volt, nagyon örülünk,
hogy elfogadták meghívásunkat és részt vettek a falunapon. Nagyon
büszke vagyok a Faddi Hagyományőrző Cigány Néptánc szakkörre,
lelkesen készültünk a fellépésre, és nagyon ügyesek voltak a gyerekek. Gratulálok nekik még egyszer. A kajdacsi hagyományőrzőkkel a Tolna megyei Folklórfesztiválon ismerkedtünk meg, nagyon
megszerettük dalaikat, zenéjüket. Új ismeretekre is szert tettünk,
beszélgettünk, tapasztalatot cseréltünk a Tékesi hagyományőrzőkkel és Burai Ferenc hegedűművésszel. A támogatásból a vendégfellépők fellépési díját, étkezési költséget és a kötelező arculati elemként szolgáló táblát finanszíroztuk.
Falunapi programunk azt a célt szolgálja, hogy a roma kulturális események megvalósításán keresztül: a cigány nyelvek (romani
és beás) ápolása és fejlesztése; a hagyományok megőrzése, átadása
fiatalabb korosztályoknak; a roma kisebbség kulturális örökségeinek és múltjának megismerése, a különböző kultúrából származó
emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése kerüljön előtérbe.
Örülök, hogy e pályázati támogatás útján minél több roma kulturális hagyomány kerül napvilágra, mindig tanulhatunk valami újat.

Szüreti nap
A Faddi Roma Hagyományőrző Néptánccsoport a szüreti napon a
nagyszínpadra a cigány himnusz alatt cigány zászlóval sorakozott
fel, azt követően társas és egyéni táncokat mutattunk be. A gyerekek most is nagyon ügyesek voltak. Gratulálok.
Fodor Ágnes elnökhelyettes
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III. Tolna Megyei Folklór Fesztivál
A Tolna Megyei Roma Önkormányzat 2015. 08.29-én Tolnán a Duna-parton tartotta a megyei Folklórfesztiválját. A
fesztiválon gyulaji, értényi, kajdacsi, simontornyai, zombai
és még más vidéki csoportokon túl fellépett Faddi Roma Hagyományőrző Néptánccsoport is, valamint több faddi gyermek jelentkezett a „Tolna megyei roma ki mit tud” verse-

nyére. Nagyon tetszetős táncokat láthattunk, megismertük
népviseletüket, hagyományaikat. Szívből gratulálok minden
fellépőnek, nagyon ügyesek voltatok, csak így tovább, és itt
szeretném megköszönni a „Faddiak” segítségét, hiszen közreműködésükkel nagyon színvonalas és eredményes napot
tudhatunk magunk mögött. Köszönöm!

Továbbtanulás
Tisztelt Pályaválasztás előtt álló Diákok, Szülők!
Részt vettem a Gandhi Gimnázium nyílt napján, az intézmény
csatlakozott az Arany János Kollégiumi Programhoz. Az iskola az egyik legfőbb feladatának tekinti a hátrányos helyzetű
tehetséges tanulók felkarolását és érettségi vizsgához segítését. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének növelése érdekében az intézmény jól kidolgozott
szociális támogató rendszert működtet. Az AJKP-s képzésre
jelentkezők tanulmányi ideje 5 év. Az első tanév előkészítő
jellegű, amelynek során külön tanterv szerint pótolják a tanulók általános iskolai hiányosságait, fejlesztik kulcskompetenciáikat. Az előkészítő évet teljesítő AJKP-s tanulók felvételt

nyernek az iskola gimnáziumába, ahol a többi diák számára
meghirdetett képzések közül választhatnak. A program célja,
hogy kiemelkedő eredményt érjenek el a különféle okok miatt
hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók együtt-nevelésében, a
cigány/roma és a nem cigány diákok nevelésében-oktatásában. Vállaltam, hogy segítek a beiskolázási tevékenységben,
amely magában foglalja a továbbtanulás előtt álló diákok felkutatásában, tájékoztatásában és kapcsolattartásában vállalt
közreműködést. Ingyenes az ellátás, a szabadidős programok,
a hazautazás. Kérem a szülőket, hogy fontolják meg a továbbtanulás lehetőségeit, éljenek a gimnázium nyújtotta lehetőséggel, kérdésükkel forduljanak hozzám.
Fodor József elnök

Keressen minket a facebook-on is! | facebook.com/vitamintanya

Várja vásárlóit a

Dombori
sóder telep!
Natúr és osztályozott homok,
kavics kapható.
Kiszállításban és építőanyagok
beszerzésében is segítünk.

Nyitva: hétfő 6 órától - péntek 18 óráig
non-stop

Telefon: 06-30/279-39-76

Faddon a Béke utca 1.
szám alatt található

VITAMIN TANYA
(Műv. ház)

Kínálatunkból:
• bébiételek széles választékban kedvező áron
• baba kellékek
• SCITEC termékek
• gluténmentes termékek
• gyógyteák, gyógynövények, krémek
• SOLIO termékek
• vitaminok , étrendkiegészítők
• mosószóda, mosódió stb.

Sok szeretettel
várok minden
kedves vásárlót
és érdeklődőt!

Nyitva tartás:
H-P: 8–12 • 14–17
Szombat: 8–11

Czinkonné Simon Irén • telefon: 06-70 / 411-2110
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Faddi Falunap – 2015. augusztus 20.
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Faddi Hírek
képes beszámoló rendezvényeinkről

Faddi Szüreti nap
2015. szeptember 26.
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SÁRKÁNYHAJÓ
2015. 06. 21, Szálka  200 m open II. helyezés

kÖzérdekű információk

Remény a piacon…
A remény hal meg utoljára – tartja a
mondás.
A szombati piaci turkálóban – többségében Nők – a ruhák közötti válogatásban reményeiket, némelyek vágyaikat fogalmazzák meg.
Mi is az a remény?
Vágy, vágyakozás, akarás, sóvárgó hit
abban, hogy egyszer csak mégis lehet.
Lehet, hogy szeret, lehet, hogy sikerül,
lehet, hogy megkapom, elérem és sorolhatnám a reménykedéseink tárgyát. Az
biztos, hogy a reménykedéshez kitartás
kell, alázat és hit.
A sokadik kudarc után is reménykedni kell.
Amíg remél az ember, addig hisz
benne, amíg hiszi, addig küzd érte, ha
már megküzdött, meg is kaphatja, elérheti, amit remélt. Ennek így kell lennie,
mert tudvalevő, hogy csak a szerelem
lehet reménytelen.
Ennyit az okoskodásról, nézzük a
„gyarlóbb” reménykedéseinket, a valóságainkat a hétköznapokban egy olcsó
rongy keresgetése közben.
Reménykedünk abban, hogy gyermekünknek jót tettünk-e, amikor igen

magas elvárásokat támasztva elé, iskoláit a mi elképzeléseink, terelgetéseink
mentén elvégezi, akár kínkeservesen
akár, még a Dr. is a neve elé kerül majd.
Hogy marad-e a választott, általunk elvárt pályán, az már más kérdés.
Reménykedünk abban, hogy férjünknek sikerül a külföldi munka, így
ötszöröse lesz a jelenlegi jövedelmünk
és nem lesz gond a tél. Gond csak az
lesz, hogy lassan elhidegülünk majd
egymástól és ki-ki, keres magának egy
délibábot, egy másik kapcsolatot.
Reménykedünk abban, hogy miután
kivettük a lányunkat a helyi iskolából,
majd helyt fog állni az újban és nem
szokik a cigire, fűre, káromkodásra és
semmi olyan kamaszos dologra, ami
eddig nem jellemezte őt.
Reménykedünk, hogy 17 éves fiúnk
barátnője nem terhes, mert még gyerekek és nincsenek az életre felkészülve,
nincs semmi a kezükben és egy gyerek,
hogy nevelhet maga is gyereket.
Reménykedünk, hogy a benyújtott
pályázatunk kedvező elbírálás alá kerül,
és nem kell mankót keresni, aki segít a
befutásban. Mert ebben az új világban

mindig kellenek a mankók, mindegy
milyen a rendszer, kellenek az ismerős
mankók!
Reménykedünk az életben!
Igen, az életben, hogy megmarad legalább az a kevés, ami van, amit összekapartunk, elértünk és nem csúszunk
le, mint a szomszédék. Hogy megmaradunk a társunkkal egymásnak, hogy
szeretjük egymást és örülünk annak,
amink van, hogy mindig képesek leszünk felismerni, hogy azért tűrhetően
élünk ebben a nyári kánikulai melegben.
Reménykedünk akkor is, amikor a
turkálós „kolléga” a tengerpartra készül, mi pedig a számlára valót kaparjuk
össze, de mosolygunk az ő sós tenger illatú és ízű nyári kánikulai reményéhez.
Mennyi remény van még!
Mennyi eltitkolt, remélt remény, amit
dédelgetünk magunkban, szóval tartjuk, életben. Dédelgetjük, hogy hátha
van még rá remény!
Van, aki egy életen át remél, a sírig
remél, de nem tesz eléréséért semmit!
Benis Brigitta
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Néha az ember tanácstalanná válik,
hogy miután ki kellett vágni az öreg
cseresznye vagy diófát, mivel is pótolják a szeretett fájukat, ami alatt
két, néha három nemzedék is elborozgatott vagy hűsölt.
Jelenleg a piacon bármilyen korú
fát megvásárolhat a vevő, a suhángtól kezdve a koros fáig. Csak a pénztárca szab határt és persze a józan
ész!
Én az arany középutat javaslom.
Akkor, amikor megüresedik a család
számára fontos hely egy udvarban,
és árnyék kell, vagy egy kiülős meghitt helyre van szüksége a családnak,
akkor mérlegelni kell, és nem egy
csenevész fácskára kell / kellene áldozni, hanem olyanra, amit még
élvezni tudnak a nem fiatal családtagok is.
Arról, hogy miként vásároljunk
fákat, már többször írtam. Egy pótlás esetében, ahol biztos eredést
akarunk, mindig földlabdás vagy
konténeres előnevelt fát válasszunk.
Mindig!
A könyvekben, a neten, minden
fa nagyon szép, teljes pompájában

Díszfák az udvarban
láthatjuk és pont olyan, amilyent mi
is szeretnénk. Már a tizedik, amelyiket mi szeretnénk. Melyiket is válasszuk? Amelyiknek van elegendő
helye a terebélyesedésre, a fa végső
kifejlettségének elérésére. Esetleg
olyan fajta, amelyik tűri a metszést,
csonkolást.
Egy átlagos fajtájú díszfa, ami
alatt lehet hűsölni, borozni, 6-15
méter magasra nő, vagy még magasabbra is, de az nem egy átlagos,
keskeny, beépített udvarba való.
A fák végső méretét a vásárláskor
megtudhatjuk, vagy a neten lehet
nézelődni, esetleg van más ismeretünk arról, hogy mit bír az adott
fajta. Az utóbbi azért is fontos, mert
sokszor előfordul, hogy a szakirodalom ezt állítja, de az élet megcáfolja.
Hogy gyorsan vagy lassan növő-e? Meg tudjuk különböztetni a
növekedési erélyt, de ezt mindenkor
befolyásolja az adott terület talaj-

szerkezete, a talaj tápanyag- és vízháztartása és a mélyebb rétegekben
lehetséges szennyezettsége is (feltöltött terület, szennyvizes, stb.).
Ennek hatására van különbség a
különböző kertekbe ültetett fák növekedése között. A teljesség igénye
nélkül.
„Gyorsan nőnek” (erős növekedési erélyűek):
Acer campestre = Mezei juhar, és egyéb
Acer fajták, amelyek kisebb termetűek.
Tűrik a metszést.
Aesculus x carnea Briotii = Hússzínű
vadgesztenye (10-15m) gyönyörű virággal. Tűri a metszést, alakítást.
Catalpa bignonioides = Szivarfa. Nagy
levelei vannak, 10-12 m magas lesz.
Metszhető. Erős szeles helyet nem szeret.
Ginkó biloba = Páfrányfenyő. Csodálatos őszi lombkorona jellemzi, saját tapasztalatom alapján nagyon jól tűri az
alakító metszést. Mindent kibír.
Ostrya carpinifolia = Komlósgyertyán.
10-15m.

Paulownia tomentosa = Nagylevelű
császárfa. Mészkedvelő. A metszést
tűri, de a vágási felületeket kezelni kell.
Tőhajtásra hajlamos!
Lassabban nőnek, kezdetben kevésbé terebélyesek, de nagyok lesznek:
Több fajta van, ami a kezdetekben kicsit „lustább” a növekedést tekintve.
Karcsúbb, kisebb, zömökebb a növény,
kevésbé látjuk a végső kifejlettségre
jellemző habitust, formát. Ez be is csaphatja az embert, mert azt hiszi, hogy
még befér az udvarba a növény. A
hársfák kiváló park és díszfák, mindenféle forma és méret van már belőlük,
de egyes fajtái megtréfálhatnak bennünket, ha szűk a hely. Igaz ezt ellensúlyozza az a tulajdonságuk, hogy tűrik
a metszést, fiatalítást a gömbhárs kifejezetten szereti.
Tilia cordata = Kislevelű hárs. 20-30m
Fraxinus angustifolia, Fraxinus americana, Fraxinus excelsior = Kőrisek.
Quercus cerris = Csertölgy. Valamint a
tölgyfa fajták többsége
Betula = Nyír. Egyes nyírek robbanásszerűen képesek fejlődésnek indulni.
Sikeres válogatást, jó telepítési időt
kívánok!
Benis Brigitta
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Őszi idény-nyitó versenyek
A Faddi SE Karate Szakosztályának és a tolnai Tanren Karate SE
versenyzőinek megkezdődött az őszi versenyciklusa.
Augusztusban a tolnai Bárka fesztiválon köszönhetően Kiszli
Sándornak, a Tanren SE Elnökének, egy kellemes családias napot
töltöttünk el együtt finom halászlé kíséretében.
A Faddi augusztus 20-ai Falunapon az óvodás- és kisiskolások csapatával tartottunk egy igen jól sikerült karate bemutatót,
mellyel véleményünk szerint sikerült kis melegséget lopni a nézők szívébe azon a hűvös augusztusi napon.
Sándor Gábor barátom segítségével a weblapunk folyamatosan töltődik fel friss hírekkel, képekkel, amiért a csapat nevében
ezúton is köszönetet mondunk!
Első versenyünk a szeptember közepén megrendezett Atarashi Kupa volt. Ismét korai kelés és több mint 280 km utazás várt
fiataljainkra, akik ettől függetlenül igen szép sikereket arattak.
Valljuk be, egy felnőtt számára is megterhelő egy ilyen hosszú
utazás, hát, még ha mellette teljesíteni is kell! Ebben pedig nem
volt hiány, hiszen Kiszli Viktor edző vezetésével versenyzőink 3
arany, 2 ezüst és 3 bronzéremmel térhettek haza.
Eredményeik:
I. helyezettek: Kósa Evelin, Feidt Roland, Kaiser Anna
II. helyezettek: Kaiser Anna, Bátori Kamilla
III. helyezettek: Kósa Evelin, Bátori Kamilla, Szászi Kata

A következő hétvége is mozgalmasnak ígérkezett, hiszen péntek délután a válogatott 2 tagja Budapesten edzett – készülve a
közelgő VB-re – másnap pedig másik 3 versenyzővel kiegészülve
Bátaszéken indultak az idei Cikádor Kupán.

Cikádor Kupa érmesei

A több mint 400!!! versenyzőt felvonultató viadalon Nagy
Ákos és stábja méltó hangulatban és eszköz ellátottsággal fogadta az érkező csapatokat. Egyedi érmek, profi lebonyolítás,
akadálymentesen zajló mérkőzések jellemezték az idei versenyt
ismét.
A VB-re készülőknek nagyon jó lehetőséget biztosított gyakorlásra, hiszen volt olyan, aki 6 mérkőzést is vívott ezen az egy
versenyen. Lehetőségük volt a megszokottól eltérő versenyszabályok szerint, idegen ellenfelekkel gyakorolni, ami sokban segítette felkészülésüket.
Eredményeik:
I. helyezett: Feidt Roland
II. helyezett: Kósa Evelin(2), Veress Ádám, Feidt Roland
A következő nagy esemény már a lengyelországi VB lesz, ahová Kósa Evelin és Feidt Roland kadet és junior kataban kvalifikálták magukat – reméljük sikerrel.
Bali Ervin

Atarashi Kupa versenyzői

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 tapasztalattal, regisztrált
mérlegképes könyvelői
végzettséggel vállalom
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes
körű könyvelését, bérszámfejtését. Visszamenőleg is.
Valamint magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának
elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!
Kvandukné Gracsik Judit
telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu

19

Faddi Hírek
sport

„Létezik még ilyen is…”
4. helyezést értünk el. A faddi falunapon két csapattal léptünk a pályára, a 2. és 3. helyet sikerült megszereznünk. Ezen
a tornán a legjobb kapus díját is sikerült megszereznünk Sági
Rolandnak köszönhetően.
Felsőnánán
10
csapatból másodikak lettünk, ahol az
eredményhirdetést
követően átvehettük
a kupát, az ezüstérmeket, valamint focilabdát.
Eredményeink:
A nap végén Fel2012
sőnána polgármes– Locomotív 0-24 – Róka Bár: 12:3
tere marhapörkölttel
– Locomotív 0-24 – Admirál: 8:3
és süteményekkel
– Locomotív 0-24 – Zavtra, (200 néző előtt zajlott, korrekt megvendégelte a csapatokat és hozzátartozóikat.
játékvezetés mellett, amelyet ezúton is köszönünk Nagy
Reméljük, hogy az idei évben ezzel még nincs vége! Ebben
Istvánnak). 3:2
az évben szeretnénk a Faddi Terembajnokságra is benevezni.
– Az augusztusi 20-i falunapon 3. helyezést ért elé csapatunk.
Csapattagok:
2013
Kapusok:
– A kocsmacsapatokkal játszottunk fordulót.
Szabó István Pongó papa, Vajda Gábor, Sági Roland, Oláh
– Nagykarácsonyban vendégeskedtünk, ahol nagyon jól Bence
éreztük magunkat, mivel egy színvonalas tornán vehet- Mezőnyjátékosok:
tünk részt, amit meg is nyertünk.
Novák Attila, Beda János, Gyönygyösi József, Fodor Zoltán,
– Kocsmabajnokságban 2. helyezést ért el csapatunk.
Berger László, Orsós László, Sipos Mihály, Éger László, Sipos
– Augusztus 20-i falunapon szintén 2. helyezést értünk el.
Gábor, Énekes Csaba, Till Dávid, Nyirati Lajos, Tombor Ger– Nagykarácsonyi csapat elleni visszavágón hazai pályán gő, Havasi Tibor, Kanczler István, Kovács Péter, Kőrösi Zol3:2-es győzelmet sikerült elérnünk.
tán, Horváth–Szabó Tamás, Udovisitits Mihály, Papp Mihály,
– 2013-as évben a Faddi Sportegyesület Labdarúgó Szakosz- Papp Tamás, Szatmári Péter, Csibi István, Pusztai Gábor,
tályának ifjúsági U19-es csapata ellen is játszottunk renge- Szabó Gábor, Ifj. Novák Attila, Kovács Gergő, Beda Bence,
teg edzőmérkőzést.
Boskó Dávid, Szabó Krisztián, Hostyánszki Adrián, Szuprics
László, Hoglimájer Bence, Szűcs Richárd, Nagy János, Berger
2014
Renátó, Novák Máté Szabolcs, Oláh Bence.
Ebben az évben sikerült a csapatnak egy mezgarnitúrát vásárolni.
A csapat nevében külön szeretnénk Fodor Zoltánné Mariann
Paks-Csámpa vegyes csapata ellen az ASE pályán kétszer is és Novákné Simon Olga rengeteg segítségét megköszönni.
győzelmet arattunk 5:3, valamint 6:1-es eredménnyel. Majd
Novákné Simon Olga
visszavágót rendeztünk, ahol 6:3-as győzelemmel zártunk.
Csámpán a falunapi rendezvényen sajnos nem sikerült bejutnunk a négyes döntőbe.
Szabó István, Pongó papa, valamint Novák Attila kezdeményezésének jóvoltából 2012 tavaszán megalakult a Locomotív
0-24 labdarúgó csapat, melyben nagy szerepe volt a későbbiekben Till Dávidnak is. Csapatunk elsősorban kocsmák közötti barátságos mérkőzésekre szerveződött, önerőből működik. Locomotív 0-24 néven a facebook-on is megtalálhatóak
vagyunk.
Az idő múltával jó játékosállomány jött össze, így részt
tudtunk venni különböző terembajnokságokon, falunapi foci
kupákon, vidéki rendezvényeken, valamint kis- és nagypályás
tornákon is.

2015
Ebben az évben egy jóval erősebb keret kovácsolódott össze.
A Faddi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának U19-es
csapatával ismét sikerült játszanunk edzőmérkőzést, valamint a szakosztály újonnan megalakult női csapatával is több
alkalommal sikerült összemérnünk a tudásunkat.
Ebben az évben is több falunapi rendezvény labdarúgó tornáján vettünk részt: Csámpán 4., Domboriban 3., Kajdacson
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