Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2015. december

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves családját
a Boróka Ének és Néptánc Egyesület

ADVENTI MŰSORÁRA,
melyet 2015. december 13-án (vasárnap)
16 órakor tartunk a faddi Művelődési Házban.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Felajánlásokat az énekkar köszönettel elfogad!

Minden advent
Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Áldott, békés szent karácsonyt és
boldog új esztendőt kívánunk
településünk minden lakójának!
Fadd Nagyközség Önkormányzata

Karácsonyi játszó



December 21-én (hétfőn) 10 órától–12 óráig a Művelődési Házban! Mindenkit szeretettel várunk!

Ürögdi Ferenc
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Mezőgazdasági őstermelők biztosítása
és járulékfizetése
I. A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettségének időtartama:
– az őstermelői igazolványban feltüntetett időponttól az igazolvány vis�szaadása napjáig
– a gazdálkodó család tagja esetében
a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való törlés
napjáig, illetőleg
– a Tbj. 5. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott biztosítást kizáró
körülmény megszűnését követő naptól
a biztosítást kizáró körülmény bekövetkezésének napjáig áll fenn.
Megszűnik a biztosítás akkor is, ha a mezőgazdasági őstermelő kilép a családi gazdaságból vagy a közös őstermelésből.
II. A biztosítás a következő szabályok
szerint terjed ki az őstermelőre:
Biztosított a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig
hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve
– az őstermelői tevékenységet közös
igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú
tagját,
– az egyéb jogcímen – ide nem értve
a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szerint (megbízási, vállalkozási,
szerződés alapján munkát végzőt, választott tisztségviselőt) – biztosítottat,
– a saját jogú nyugdíjast, illetve azt az
özvegyi nyugdíjban részesülő személyt,

aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
III. 1. A mezőgazdasági őstermelő
járulékfizetése
A mezőgazdasági őstermelő – ideértve
a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – a minimálbérnek megfelelő összeg után fizeti meg
– a 7 százalék egészségbiztosítási járulékot (melyből 4 százalék a természetbeni-, és 3 százalék a pénzbeli egészségbiztosítási járulék)
– valamint a 10 százalék nyugdíjjárulékot.
Ettől eltérően
– az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó,
tárgyévet megelőző évben elért bevétele
nem haladja meg a 8 millió forintot
az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének
20 százaléka után
– 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot és
– 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet.
A 8 millió forintos bevételi összeghatár
számításánál figyelmen kívül kell hagyni
a jogszabály vagy nemzetközi szerződés
rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást.
A havi járulékalap megállapításánál a
tárgyévet megelőző évi bevétel 20 százalékának egytizenketted részét kell figyelembe venni. A jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján

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

folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást kizárólag a 8 millió forintos bevételi összeghatár számításánál
kell figyelmen kívül hagyni, a járulékalap megállapításánál már figyelembe
kell venni.
(A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre
vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja,
hogy a nyugdíjjárulékot, valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot az előzőekben meghatározott járulékalapnál (minimálbér, illetve a
bevétel 20 százalékának egytizenketted
része) magasabb összeg után fizeti meg.
A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a tárgyév
első negyedévére vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak.)
A mezőgazdasági őstermelő nem
köteles járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt
– táppénzben, baleseti táppénzben,
terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül – kivéve,
ha a gyermekgondozási segély, az ápolási
díj folyósításának tartama alatt őstermelői tevékenységét személyesen folytatja –,
– katonai szolgálatot teljesítő önkéntes katona
– fogvatartott.

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

3

Faddi Hírek
közérdekű
III. 2. A mezőgazdasági őstermelő
szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége
A szociális hozzájárulási adó alapja:
– a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében a
Tbj. szerint az adóévre tett nyilatkozat esetében a nyilatkozat szerinti összeg,
– egyéb esetekben az adó alapja a minimálbér.
Ha a természetes személy e jogállással
nem rendelkezik a hónap minden napján,
vagy más okból nem minősül az adó alanyának a hónap minden napján, az adó
alapja a jogviszony fennállásának minden
napjára számítva a minimálbér harmincad
része.
A fizetendő adó az adóalap 27 százaléka.
A mezőgazdasági őstermelő szociális
hozzájárulási adó fizetésére köteles, kivéve azt,
– aki az adóévet megelőző évben az Szja
tv. alapján mezőgazdasági kistermelőnek
minősült és nem vállalt magasabb összegű
járulékfizetést a Tbj. rendelkezései alapján,
– illetve a saját jogú nyugdíjas, vagy
olyan özvegyi nyugdíjban részesülő, aki a

rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
– az őstermelői tevékenységet közös
igazolvány alapján folytató kiskorú személy és a gazdálkodó család kiskorú tagja,
egyéb jogcímen – ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szerint
(megbízási, vállalkozási, szerződés alapján
munkát végzőt, választott tisztségviselőt) –
biztosított.
III. 3. A mezőgazdasági őstermelő
egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége
A mezőgazdasági őstermelő az összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az
adóelőleg-alap számításánál figyelembe
vett jövedelem után 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetésére köteles.
– Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által fizetendő százalékos mértékű
egészségügyi hozzájárulás az átalányban
megállapított jövedelmének 15 százaléka.
– A tételes költségelszámolást választó,
egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őstermelő által fizetendő százalékos
mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka.

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

Interaktív kamion

2015. november 9–10-én településünkre érkezett az
MVM Paksi Atomerőmű interaktív kiállítása egy Road
Shaw keretében.
A kiállítás megtekintői választ kaphattak több őket
érdeklő kérdésre. Pl: hogyan működik az atomenergia,
mi lenne, ha nem termelne áramot az Atomerőmű, hogy
maradhat egészséges környezetünk úgy, hogy nem kell
áramhiánnyal küszködnünk?

Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az a jövedelem, amely járulék alapját képezi.
A biztosított mezőgazdasági őstermelőre is vonatkozik ez a mentesség, mégpedig
addig az összegig, amely után járulékot fizet. A mezőgazdasági őstermelőt terhelő
egészségügyi hozzájárulás alapját ennek
megfelelően csökkenteni kell a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulékok
alapjával.
4. A nem biztosított őstermelő egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége
Az az őstermelő, aki az előzőek szerint
nem válik biztosítottá és egyéb jogcímen
sem biztosított, továbbá egészségügyi
szolgáltatásra más jogcímen sem jogosult, köteles a Tbj. 19. § (4) bekezdésében
meghatározott egészségügyi szolgáltatási
járulékot fizetni, melynek összege havi 6
930, naptári naponként 231 forint.
A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy
szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalása az állami adóhatóság jóváhagyásával
válik érvényessé. 
Bán Klaudia

KÖSZÖNET

Igen nagy öröm és meglepetés volt számomra, amikor megkaptam a kitüntetést.
Köszönöm kórustársaimnak, hogy rám gondoltak a „Fadd
Nagyközségért” kitüntetésre tett javaslatukkal. Külön köszönöm azon társaimnak a szervező munkáját, akik támogató
aláírásokat gyűjtöttek számomra.
Köszönöm a Képviselő-testület támogató szavazatait.
A másokért végzett munkámban megtalált mindennapi
örömök mellett ez az elismerés is bizonyítja, hogy értékelik a gyermekekért, társaimért, az idősekért és mindenkiért,
akiknek tudtam segíteni, hogy nem volt hiábavaló a 38 éves
tevékenykedésem.
Ádám Imréné
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„Rang és Mód” színi előadás Faddon

1929 – Képek, írások, tettek egy rendkívüli életúttal bíró
faddi ember életéből
„Kedves olvasóm, ki kezedbe veszed könyvemet, hogy
e rossz költeményeimet vagy
egyéb elbeszéléseimet olvashasd, valószínűleg észreveszed majd, hogy a leírt
munkáim nem sorrendben
vannak a könyvben elhelyezve…”
Ezekkel a sorokkal kezdődik egy férfiember kézzel
írott vallomása, könyvének
37. oldalán. Ezt az embert
Tantos Istvánnak hívják.
1882. március 18-án született
Faddon. Római katolikus vallású. Szobafestő volt. A faddi iparosok egyletének elnöke. Önkéntes tűzoltó.
Egy írói és egyéb művészi (fotózás, rajzolás) vénával megáldott ember.
Hosszú évek kitartó lejegyzésével leírta verseit, novelláit,
egyéb írásait. Az eredeti lejegyzését valaki a rokonai vagy barátai köréből vörös tintával leönti és több írása olvashatatlanná
lesz. Ezért adja a vörös tenger áradása címet magyarázó írásának. Nagyon elkeseredett lehetett!
Így éli meg veszteségét, ezeket a mondatokat fogalmazza
meg.
„Most már megértettem, hogy micsoda rettenetes halál érhette Fáraó seregét, amikor hajdan a zsidókat üldözte, akik előtt
Mózes megnyitotta a vörös tengert úgy, hogy a zsidók száraz
lábbal átmehettek rajta. De amikor a Fáraó serege a menekülő
Zsidók után a tenger közepéig ért, a hullámok hirtelen összecsaptak felettük, s ott lelték egytől egyig borzalmas halálukat a
vörös tengerben. (vörös tintában)”.
Az írásainak tintával való megsemmisítésének kísérlete ekkora érzelmi veszteséget váltott ki Tantos Istvánból. A megírt
történeteinek vörös tintai halála az ő lelkének egy darabjának
a halálát is jelentette. Hiszen írásai a lelke egy darabját hordozták, az ihlet pillanatait. Elkeseredése, vesztesége ellenére emlékezetből, valamint az eredetiből még kimásolható írásait újra
írja könyvében.
Történeteiben, verseiben az életét, érzelmeit, álmodozásait
meséli el. Reményről, a természet szépségéről, a háború kegyetlenségéről, a férfiember érzelmeiről, vágyakozásáról beszél, ír.
Még a faddi tűzoltók életét is, mint önkéntes, megvillantja
1-1 versében, ahol ismerős neveket említ meg az akkori tűzoltó
társai közül (Borsody, Bitter, Tóth, Dóczi, Müller).
Elbeszéléseibe beleszövi az első- és második világháború
embert próbáló időszakát is. Később feleségéről, a családjáról

írja karácsonyi témájú történeteit, felhasználva a valós életben
megélt eseményeket.
Leírja fogságának, szabadulásának élményeit. Megfogalmazza naplószerű lejegyzéseiben a
sanyarú körülményekkel telő
munkatábori napjait, embertársaival folytatott küzdelmeiket,
gyarlóságaikat. Hosszabb írásait,
néhány soros megjegyzéseit kifogástalan szép stílusban megfogalmazott mondatokban szövi.
Magával ragadja az embert.
Lelki állapotát tükrözi írása,
betűinek formái, annak sokszor olvashatatlanságából kiolvasható a fogságban megélt hullámzó, már-már reményt vesztő
helyzete is.
Hónapokkal ezelőtt a szomszédom, Dömötörné Jakabfi Marika néni, sok dologról mesélt nekem, anyai nagyapjáról, a családjának más férfiairól, nőiről, a meg- és átélt viszontagságos
életútjukról. Egy egész korszakot ívelt át, mintha egy történelem órán ültem volna. Olyan sok továbbgondolást kelt az emberben az élettörténet, a könyv, a hallott családi történet, hogy
nem is tudom, mi legyen, amit az ember kiragadjon és megosszon az olvasóval.
Tekintettel arra, hogy Tantos István fotózott is, így számos
dokumentumértékű fényképet készített a katonai élet hétköznapjairól, falvakról. Emberekről, akikkel találkoztak, akik élelemhez juttatták őket abban a nincstelen háborús világban.
Az orosz élet elkapott pillanatfelvételei ezek a háborúban. A 69es bakák Dekungja, azok életéről fényképek. Hősi sírok Turja
községben, faddi érintettekkel, köztük Takács János hősi halált
halt faddi fiú sírhelyével az elmosódott képen.
Fogság, lágerben töltött idők, leírt érzelmek. A szép költői
képekkel, tiszta magyarsággal megfogalmazott történetek.
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1908-ban a Tolnai Közlöny leközli írását. Címe: „A fénykép”
Megingathatatlan a mélyen gyökerező hazaszeretete. Van
egy háborús fotója (1915. augusztus. 18.), ahol a kapitányuk feleségének születésnapjára a Magyar bakák egy virágágyat készítettek Rekliniecz községben, amit Tantos István az ottani templomtoronyból fotózott le. Ebben az ágyásban a magyar bakák a
Szent koronát is megjelenítik. Szép gesztus egy véres háborúban, hogy az emberek színes virágágyat készítenek. Szomjaztak
a bensőségesebb, szeretettelibb pillanatokra.
Mi, az utókor, a tanulmányainkban többségében csak a csatáról olvastunk, a háborús hétköznapokat nem is ismerjük, az
akkori katonák lelki életét, környezetét, vágyódásukat a szeretteik, hazájuk után.
A naplószerű feljegyzéseiben vannak oldalak, amelyek „eltűntek”, de ez érthető, hiszen több politikai korszakot megértek.
Én nem is kívánok ezzel a részével (politikai) foglalkozni.
Megkapó ennek az embernek a szép férfilelke, amit versei,
történetei visszatükröznek. Figyelemreméltó a személyisége,
sokoldalúsága, irodalmi érzéke. Az a szívós élni akarása, küzdelme önmagáért, a szép magyar szóért, családjáért és hazájáért, a lokálpatriotizmusa, mint helyi iparos. Sokan nem is
tudják, hogy a katolikus templomban található stációkat Ő
festette meg az egyház számára! Talán megérdemelné, hogy
erről megemlékezzünk ennyi
év távlatából és az egyházat támogatók falára a réztáblák közé
felkerülne Tantos István neve
is.
Színi előadást rendezett
1929-ben Faddon a helyi közösség örömére, iparos társaival, egyéb civil emberekkel.
Mai kifejezéssel azt mondanánk erre az emberre, hogy
kreatív, sokoldalú. A jelen világunkban is igen értékes tagja lehetne a helyi közösségünknek,
mint 1929-ben, hiszen akkor egy műkedvelő gárda elnöke volt,
ami nem véletlen. Egy szobafestő szakmával rendelkező ember,
aki nagy valószínűséggel rajongott az irodalomért, hiszen írt elbeszéléseket, költeményei voltak, de iparos ember is. Nekünk,

a későbbi generációknak példaértékű lehet, hogy a kultúra,
művészet, irodalom szeretete
nem csak az értelmiség kiváltsága, igénye lehet.
Tanulságos lehet az is, hogy
több értékes ember volt, van és
lesz településünkön, akik nem
a rivaldafényben tündököltek,
tündökölnek. Akikről alig tudunk valamit, akikről hozzátartozóik szerényen hallgatnak,
pedig teljesítményük, képességük, egyéb tetteik messze a magasba emeli őket.
Tudomásom szerint több Tantos volt a faluban. A tablóképen látható ifj. Tantos István, később Toronyira magyarosította
a nevét. Tantos Mimica, aki szintén a képen van, Ő a szomszédom édesanyja. Azt hiszem, majd sokaknak, akik felismerik
felmenőik nevét, kellemes meglepetés lesz a látható fénykép,
és remélem, örömet tudok/tudunk okozni vele. Mi, az utókor, nem is hallottunk arról,
hogy településünkön műkedvelő gárda is volt! Vajon a mai
iparosaink képesek lennének-e
közösen gondolkodni az irodalomért, művészetért?
Köszönöm Dömötör Sándornénak, Jakabfi Marika néninek,
hogy odaadta ezeket a helyi közösségünk múltját dokumentáló fényképeket, a családját
is érintő dokumentum értékű
anyagokat. Remélem, ha egyszer megnyithatjuk a falu házát,
akkor ott a településünk múltja képekben, írásokban, egyéb
anyagokban is helyet kaphat majd egy állandó tárlaton belül, és
ezek is oda kerülhetnek majd, sok más anyaggal együtt!
Hiszen a megismert és feltárt múlt nélkül nincs jövő!


Benis Brigitta
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Faddi Hírek
A k i k r e b ü s z k é k va g y u n k – 2 0 1 5 .

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott községi ünnepségen elismerésben részesültek:
A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói közül:
Kiss Gréta Anett
4. a osztály
Mireider Zsigmond
4. a osztály
Vass Virág 		
5. a osztály
Márkus Márk 		
5. b osztály
Bakos Ádám 		
7. b osztály
Samai Nikolett
8. a osztály
A Tolnai Sztárai Mihály Gimnázium javaslata alapján:
Pfuscher Kinga Gréta
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete javaslatára:
Mátyás Krisztián
A Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület tagjai közül:
Horváth Istvánné
A Tegyünk a Szívünkért Egyesület javaslatára:
Pánczélné Csöndes Magdolna
A Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége tagjai közül
Horváth István
A Faddi Polgárőr Egyesület soraiból
Horváth Gábor
A Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület javaslatára
id. Csöndes János
A Faddi Sporthorgász Egyesület tagjai közül
Dudla János
A Faddi Sport Egyesület vezetése javaslatára
Kákonyi Norbert
A Faddi SE Karate Szakosztálya tagjai sorából
Bali Ervinné
A Faddi SE Labdarúgó Szakosztálya javaslata alapján:
Nyirati Kinga
Udovisits Gábor
Müller Ádám
Több évtizedes közszolgálatban eltöltött munkáját köszönte meg Fadd
Nagyközség Önkormányzata nevében a polgármester úr nyugdíjba vonulásuk alkalmából:
Erős Józsefnének,
Fülöpné Zemkó Máriának,
Herczig Gábornénak
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.
évben a „Faddi Cigányságért” kitüntetést adományozta
Fodor Józsefnek

Erős Józsefné

Fülöpné Zemkó Mária

Herczig Gáborné

Fadd Nagyközség Képviselő-testülete 2015-ben a Fadd Nagyközségért kitüntető díjat adományozta Ádám Imréné nyugalmazott pedagógusnak.
Irénke néni óvodapedagógusként kezdte a pályafutását Faddon, majd
óvodavezetőként, később általános iskolai pedagógusként folytatta.
Munkája mellett számos közösségi munkát végzett: gyerekek bábszakkörét, felnőttek hímző szakkörét vezette. A művelődési ház kézimunka
szakkörének mai napig tevékeny segítője. Az Önkormányzat által rendezett Idősek napját éveken keresztül szervezte és bonyolította. A Faddi
Nyugdíjasok Érdekszövetségének és a Boróka Ének és Néptánc Egyesületnek is aktív tagja, utóbbinak vezetőségi tagja és a titkári teendőit is
ellátja. A mai napig állandó résztvevője a közösségi ünnepeknek, rendezvényeknek. Valamennyi korosztály részére több évtizeden át végzett
áldozatos munkáját köszönték meg ezzel a kitüntető díjjal.

Ádám Imréné
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Közeleg az év vége
Ősz-anyó még javában festi a fák leveleit,
de a távolban Télapó is készülődik már a
nagy utazásra, hogy ellátogasson minden
gyermekhez.
Addig azonban van még egy kis időnk,
lássuk, mi történt az elmúlt hetek alatt,
és mi minden várja „Kismanóinkat” az év
hátralévő részében.
A verőfényes, késő őszi napokat mi is
kihasználtuk, sok időt töltöttünk, és töltünk a szabad levegőn.
A hagyományos sportdélelőttöt a
Bartal-kertben tartottuk, itt vetélkedtek a csoportok. Hangosan drukkoltak
egymásnak egy-egy verseny alkalmával
a gyermekek, jó hangulatban telt a délelőtt. Köszönöm a szervezőknek az ös�szehangolt munkát, a zökkenőmentes
lebonyolítást.
Elsőseinket minden évben meglátogatjuk az iskolában. Így történt ez most
is, szeretettel öleltük át őket, és örömmel
figyeltük, mennyit ügyesedtek az eltelt
hetek alatt.
A legutóbbi Hírekben a pécsi Bábszínház még csak tervként szerepelt a sorok
között, mostanra egy újabb élménnyel
lettünk gazdagabbak. Verőfényes, csodás
őszi napon utaztunk Pécsre a Bóbita társulathoz. Ismét egy nagyon színvonalas
előadást láttunk: Torzonborz kalandjai
gyermeknek-felnőttnek egyaránt élvezetes volt.
A színházzal történt előzetes szervezés eredményeként elmondhattuk, hogy
előadás után csak a miénk volt a színház.
A csoportok kedvükre ismerkedhettek a
bábokkal, ki lehetett próbálni, hogyan
mozognak, de voltak csak szemet gyönyörködtető figurák is. Hazaindulásig a
színház melletti hatalmas játszóteret népesítettük be, ahol kedvére szaladgálhatott mindenki.
Pécsi utunkat a számunkra felajánlott
adó 1%-os támogatásból finanszíroztuk.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
Mindenkinek, aki adója 1%-val támogatja a „Kismanókat”. Kérem, a jövőben se feledkezzenek meg rólunk, hisz sok kisgyermeknek eddigi legnagyobb élménye volt
ez a kirándulás!
Ha ősz, akkor fényképezés! Most is elkészültek a felvételek, a szülők – mire ez a
cikk a kezükbe kerül – már gyermekeik fotóiban gyönyörködhetnek. Családi, tesós
napot is biztosítottunk, így mindenki kedvére választhatott a lehetőségek közül.

A hírek nem mindig szólnak örömteli
eseményekről. A Mókuskák ideiglenes
otthona november 9-től a tornaszoba
lett. Azért döntöttünk az azonnali költözés mellett, mert a régi épületben lévő
csoportszoba plafonja egyik hétvégére
leszakadt, így balesetveszélyes lett volna
ott maradni a gyerekekkel. Kérem a szülők
megértését, türelmét. Mi is bízunk benne,
hogy mielőbb orvosolják a problémát, és
mindenki a megszokott helyén folytathatja az ovis életét.
Lassan vége az ősznek, és ahogy bevezetőmben utaltam rá, Télapó maholnap
útra kel, hogy megörvendeztessen minden kisgyermeket. Hozzánk is ellátogat,
december 4.-én fél 10-kor az aulában lesz
a közös ünnepség, ezt követően minden
csoportba személyesen is beviszi az ajándékokat.
Télapó után már küszöbön a karácsony, nálunk is gyorsan követik egymást
az események. A csoportok ünnepségei
december 15-én kezdődnek. A pontos
dátumot a szülők falán lehet majd olvasni. A közös ünneplés 18-án 10 órakor
szintén az aulában, a már kialakított keretek között zajlik majd. Nyugdíjas kollégáinkról, valamint a falu időseiről ebben
az évben sem feledkezünk meg. Utóbbiakhoz, az Idősek Otthonába, a Pumukli
csoportos gyerekek látogatnak el, és te-

szik emlékezetessé a szeretet ünnepét.
Hagyományainkhoz híven a közös gyertyagyújtásra volt munkatársaink személyes meghívást kapnak.
Végezetül, de nem utolsó sorban pár
szóban szeretnék beszámolni az intézmény belső, szakmai munkájáról. A novemberi csoportlátogatások több kollégánál a belső önértékelési csoport
munkájának is részét képezi. Az általa
összeállított szülői kérdőívek folyamatosan kerülnek ki, melyek eredménye a
tanfelügyeleti látogatáshoz elengedhetetlen. Ezúton kérem a kedves szülőket,
hogy a kiadott kérdőíveket figyelmes
elolvasás után, kitöltve hozzák vissza az
óvodába, ezzel is segítve munkánkat.
A nyuszi csoportos Zsuzsi néni tanfelügyeleti ellenőrzésére, valamint a két
gyakornok /Réhm-Runyai Erika, Fehér
Patrícia/ minősítésére kerül sor a jövő évben. Szeretettel kívánok nekik olyan sikeres napot, és eredményt, mint amilyenre
az én óvodapedagógusi munkámat értékelte október 16-án a minősítő bizottság.
Gyorsan elillantak az őszi hónapok,
lassan az év is véget ér.
Befejezésként ezúton kívánok a magam és kollégáim nevében Minden Kedves Olvasónak áldott, békés Karácsonyi
Ünnepeket, és sikerekben gazdag nagyon Boldog Új Esztendőt!
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„XXI. század iskolája” című pályázat a Faddi
Gárdonyi Géza Általános Iskolában

Iskolánk, a 2014/2015-ös tanév során
sikeresen indult Az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Programjának „Innovatív iskolák fejlesztése” c. konstrukció keretein belül támogatott TÁMOP-3.1.4./C-14-2015-0456.
számú, „XXI. század iskolája” című
pályázati kiíráson. Az Európai Unió
által társfinanszírozott projekt megvalósításra 11,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert intézményünk.

Projektmenedzserként Márkus Tiborné, továbbá szakmai vezetőként
Barta Erzsébet igazgató helyettesek
koordinálták az eseményeket.
A rendelkezésre álló összegből lehetőség nyílt eszközfejlesztések megvalósítására, az iskolai életet színesítő
programok megrendezésére, valamint
a pedagógusok számára továbbképzések szervezésére.
Iskolánk tanulói a Természetközeli
sporttáborban új köntösben találkoz-

hattak a két megközelítéssel.
Bali Ervinné és Bali Csaba, mint
szakmai megvalósítók irányításával a
résztvevők naponta több előadásban
ismerkedhettek meg olyan ismeretanyagokkal, mint az őshonos növényés állatfajok, ezek megfigyelése, a
szelektív hulladékgyűjtésről és annak
jelentőségéről kaphattak információt.

Bali Ervin – a tábor megszervezője – a víz, a folyadékok a sportban
szerepet játszó jelentőségéről, a folyadékpótlásról tartott előadásokat,
valamint a sport gyakorlati foglalkozások jelentős részét irányította.
Kiszli Viktor szakmai megvalósító
speciális eszközhasználattal, változatos sportprogramokkal igyekezett
színesebbé varázsolni a tábori életet.
A sűrű programok mellett természetesen jutott idő a pihenésre, kikapcsolódásra, strandolásra.
Utolsó éjszaka a tábortűz mellett a
résztvevők összefoglalták a hallottakat, egybehangzó véleményük alapján
mindenki nagyszerűen érezte magát!
Az új tanévre való ráhangolódásként szeptemberben három napot
erdei iskolában tölthettek diákjaink
Dursztné Palásti Gabriella, Puskásné
Dobos Nóra, Rábóczki Dóra, Szabóné
Dömény Krisztina pedagógusok vezetésével.
A tábor céljai között szerepelt a környezet, vízparti élővilág megismerése;
a természet fizikai törvényszerűségeinek megtapasztalása; vízi, vízpart
mellett űzhető sportok kipróbálása és
az őszi természet megjelenési formáinak megismerése irodalmi és zenei
művekben. Céljaink elérése érdekében változatos programokat szervez-

tünk diákjainknak. Első nap szellemi
akadályversenyt rendeztünk a holtág
partján, majd Tolnán kipróbálhattuk
a sárkányhajózást, este Bráz Máté Milán tartott játékos zenei estet. Második
nap kreatív kézműves foglalkozás és
fizikai kísérletek várták a gyerekeket,
közben számháború háziverseny zajlott, este a tábortűznél szalonnát sütöttünk. A harmadik napon Kalocsára
kirándultunk, ahol megtekintettük a
Porcelánmanufaktúrát, az Érseki palotát és Kincstárat, valamint a Paprikamúzeumot. Jó hangulatban telt a tábor,
pozitív és hasznos élményekkel gazdagodtunk.
Fülöp Miklós, iskolánk rendszergazdája a nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségéről tartott előadást
tanulóinknak és kollégáinknak.

Informatika szakkör
A gyerekekkel együtt Csehák-Antus
Zsuzsanna és Gerendai Mariann izgalommal és lelkesen várták az első alkal-
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országokkal: Egyesült Királyság,
Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Új-Zéland, Németország, Ausztria, Svájc, Lichtenstein. Betekintést
nyertek az amerikai és brit, valamint
a német és osztrák szókincs területére. A különböző fordulókban szerzett
tudásukról egy döntőben számolhattak be, ahol érdekes, játékos feladatokat oldottak meg az egyes csapatok.

mat, amikor mentortanárunk, Dombi
Viktória segítségével ízelítőt kaphattak
a kiadványszerkesztés csodáiból.
Céljuk egy olyan iskolaújság szerkesztése volt, melyet legalább fél éven
át kiadhatnak. Szeptember 2-ától aztán elkezdődött a munka. A gyerekek – minden várakozást felülmúlva
– nagyon ügyesen és gyorsan megtanulták az alapokat. Szinte pillanatok
alatt már szerkesztették a cikkeket,
melyeket előzetesen ők írtak meg,
tervezték az újság logóját... Viki néni,
mint a villám, cikázott és segítette a
gyerekeket, ha elakadtak, aztán hirtelen azt vették észre, hogy a gyerekek
már egymást segítik. Az utolsó foglalkozásra végül megszületett a Suliúj(don)ság 1. évfolyamának 1. száma,
már csak a lektorálás és a nyomtatás
van hátra.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani Dombi Viktóriának, aki
minden alkalommal nagyon sokat segített és a foglalkozásokon kívül is a
rendelkezésünkre állt!

kreatív ötleteikkel segítették a munkát!
A szeptember-októberi időszak
a nyelvi témahét és a nyelvi vetélkedő-sorozat jegyében telt. A nyelvi
témahét keretében változatos programokon keresztül ismerkedhettek
meg tanulóink a célnyelvi országok
kultúrájával Barta Erzsébet, Frankné
Székelyi Judit, Lencsésné Lehőcz Orsolya, Sándor Gábor nyelvtanárok segítségével:
Jártunk a szekszárdi Deutsche
Bühne színházban megtartott Emil
és a detektívek c. előadáson. Filmet
is néztünk (az angolosok a Tarzan,
míg a németesek a Charlie und Louise c. filmet tekintették meg), rejtvényt
fejtettünk angolul és németül, Vida
Andreával kézműveskedtünk (üdvözlőkártyákat, képeslapokat, hűtőmágneseket készíthettek tanulóink),
a nyelvi játékok során német és angol
társasjátékokat, szókeresőket próbálhattunk ki.

Papp Ernő igazgató úr tartalmas
előadást tartott a diákoknak Németország jelenkori történelméről. Sok új
ismerettel lettek gazdagabbak az érdeklődő tanulók.

A pályázat záró eseménye egy
Gasztro-nap volt, melyen a fenti országokra jellemző ételeket kóstolhattunk: sütőtökös pite, hot-dog, Currywurst, Sacher torta, amerikai
palacsinta, Fish&Chips, Lebkuchen,
Stollen, mogyoróvaj. Az ételek elkészítési módjait angol és német nyelven olvashatták a résztvevők. A felszolgált ételkülönlegességek nagy
sikert arattak.
Összegzésképpen elmondhatjuk,
hogy a fent részletezett rendezvények
kiválóan kiegészítették az iskola pedagógiai programját, nagyszerű élTanulóinknak nyelvi vetélkedőt ményeket, és ismeretszerzési lehetőKöszönjük a résztvevő gyerekeknek is, akik mindvégig nagyon ügye- szerveztünk, amely több fordulóból séget biztosított mind a diákok, mind
sen és szorgalmasan dolgoztak és állt. Az egyes fordulók során még job- pedig a pedagógusok számára.
ban megismerkedhettek a különböző
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RENDHAGYÓ FIZIKA ÓRA A PAKSI ATOMERŐMŰBEN
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeuma
rendhagyó fizika órára invitálta a hetedikeseket a tantárgy
népszerűsítése, és egyúttal az atomenergiával kapcsolatos tájékozottság növelése céljából. 2015. szeptember 30-án a 7.b,
október 7-én pedig a 7. a osztály utazott Paksra.

Mint minden évben, az idén is ellátogattunk Paksra, a 2015.
november 6-án megrendezett Kutatók napjára. Több, mint
ötvenen kerekedtünk fel Dursztné Gabi nénivel és Nyigrényi
Edit nénivel, hogy részt vegyünk a programokon. A kínálatban kémiai, fizikai kísérletek, matematikai logikai játékok,
idegen nyelvi feladványok és sakk szimultán is szerepeltek.
Bemutatkozott az iskola nemrégiben alakult színjátszó csoportja, és több fiatal elhozta saját készítésű és programozású robotját, amelyek sorában volt például egy gyűjtögető
bogár, de hibátlanul parkoló, színek szerint válogató, illetve focizó gépezet is. Az egész délutánt felölelő programot
szórakoztató, látványos kísérletek kavalkádjával zárták, ahol
volt többek között szikraeső és vasolvasztás, valamint megtudhattuk, hogy az elefántfogkrém nem más, mint egy három anyag elegyéből képződő hab, ami előtörve a lombikból úgy néz ki, mintha egy elefánthoz méretezett tubusból
nyomnánk fogkrémet. Az aktív részvételért bónt kaptunk,
amit bőséges mennyiségben süteményre, frissítőre lehetett
beváltani. Nagyon jól szórakoztunk, reméljük jövőre is ilyen
szeretettel várnak minket.
Kaiser Ildikó

A kísérleteket Krizsán Árpád, az Energetikai Szakközépiskola fizikatanára mutatta be, aki szerint „minden fizika”, ami
körülvesz bennünket. A múzeumot Ruff Ferenc segítségével
jártuk végig, és ismerhettük meg a gazdag gyűjteményt. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget!

Pánczélné Csöndes Magdolna

Ifjúsági hangversenyek

A 2015/2016-os tanévben is megszervezésre kerül a faddi
Művelődési Házban az általános iskolások részére a Filharmónia Magyarország NKft. által kínált élménydús koncertsorozat. A társaság egyik legfontosabb célja az értéket képviselő, magas színvonalú zenei előadások megszervezése, melyek
az iskolai tananyaghoz is illeszthetők. Ezen alkalmakkor az
ország kiváló művészeit és zenekarait hívják segítségül, akik
játékukkal felejthetetlen élményben részesítik közönségüket.

2016 első felében két nagyszerűnek ígérkező hangverseny érkezik hozzánk:
• A Pécsi Szimfonietta zenekar, vezényel Uzsaly Bence, moderátor dr. Lakner Tamás és
• A Budapest Ragtime Band
2015. november 12-én a hat főből álló Vivat Bacchus Énekegyüttes örvendeztette meg közönségét nagy sikerű koncertjével.
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Márton napja

Idén a felső tagozatosok Márton napi rendezvényein elkényeztetett minket az időjárás. Szinte tavaszias melegben versengtek a csapatok az ügyességi vetélkedőn a parkban, ahol a két
ötödik osztály volt a legeredményesebb.
A szellemi vetélkedőn a versmondás, ill. mondókázás mellett keresztrejtvényt, feladatlapokat kellett megoldani a négyfős csapatoknak. Szent Márton életéről villámkérdések formájában adtak számot tudásukról.
A vetélkedő után vette kezdetét a lámpás felvonulás, közben német és angol nyelvű verseket, énekeket is hallhattak a
résztvevők.
Az eredményhirdetésre a Művelődési házban került sor. A
gyerekek már izgatottan várták, melyik csapat lett a győztes.
1. helyezett: 5.a (Szendi Laura, Lencsés Noémi, Kurucz Boglárka, Szoboszlai József)
2. helyezett: 5.b (Fodor Jázmin, Rácz Levente, Kiss Eszter,
Márkus Márk)
3. helyezett: 6.a (Bogdán Kíra, Rostás Alexandra, Rostás
Krisztina, Nyirati Ferenc)
A hagyományok szerint Márton-napján libahúst kell fogyasztani, ezért mi is szem előtt tartottuk ezt a szokást a szervezés folyamán. A gyerekeket libazsíros kenyérrel és teával
vendégeltük meg. Köszönjük a segítséget a konyha és a Művelődési ház dolgozóinak!

Író-olvasó találkozó a
„Kézjegyesekkel”
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Áldás, békesség!

Velünk az Isten
„Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Máté írása szerinti evangélium 1. fejezet 23. vers)
Ki ne félt volna már attól, hogy magára marad? Gyakran a
szegénységtől, a betegségtől vagy a kudarctól való félelmünk
mögött ott bujkál egy elemibb rettegés: elhagynak, nem fogok
kelleni senkinek sem, magamra maradok.
A magány néha kínzó fájdalommá tud erősödni. Karácsony
táján pedig néhány ember számára olyan elviselhetetlenné válik, hogy inkább öngyilkosok lesznek, semmint ezzel a lelki kínszenvedéssel éljenek együtt.
A magányt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy egyedül vagyok, azaz nincs emberem. Pedig a magánynak van egy „emberfölötti dimenziója” is, amely szintén kínzó fájdalommá tud válni:
egyedül vagyok, mert távol kerültem Istentől.
Isten egyre ismeretlenebbé, idegenebbé és félelmetesebbé válik a számunkra végül teljesen bizalmatlanok leszünk vele
szemben. Ugyanakkor lelkünk mélyén él még az őstudás az Isten megajándékozó szeretetéről és szabadító hatalmáról! Ezért
ha már senki és semmi nem segít, tőle kérünk segítséget. Ezért
szeretnénk is Istennel lenni, ugyanakkor idegenkedünk is tőle.
Milyen jó, hogy Isten nem hagyott bennünket egyedül ezzel
a problémával, hanem meg akar szabadítani minket ebből az ördögi körből: Ő jött hozzánk közel Jézus Krisztusban – Ő lett emberré miértünk – hogy megismerhessük Őt.
„Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.”
Így Isten Jézus Krisztus születése óta mindenki számára megközelíthetővé, megismerhetővé és megbízhatóvá vált. A magány „emberfölötti dimenzióját” így oldotta fel Isten. Ebben a
felismerésben karácsony igazi öröme rejlik: Soha többé nem kell
magányosoknak lennünk, mert velünk az Isten.
Istennek ezt a csodálatos ajándékát és közelségét szeretnénk
együtt ünnepelni és megtapasztalni ünnepi és hétközi alkalmainkon.

Szeretettel várjuk Önöket is ezekre az alkalmainkra!
Ünnepi alkalmaink:
szentesti istentisztelet	december 24. 15 óra a hittanos gyerekek szolgálatával a templomban
karácsony első napján	december 25. 10 óra úrvacsorás istentisztelet a templomban
karácsony második napján	december 26. 10 óra úrvacsorás istentisztelet a templomban
óévi istentisztelet december 31. 10 óra a gyülekezeti teremben
újévi istentisztelet január 1. 10 óra a gyülekezeti teremben
Hétközi alkalmaink:
Kedd		
15.45 Imaóra a gyülekezeti teremben
Csütörtök
10.00 Áhítat az Idősek Napközijében
Csütörtök
16.30 Bibliaóra a gyülekezeti teremben
Vasárnap
10.00 Istentisztelet a gyülekezeti teremben
Gyermekistentisztelet, a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan. A gyermekistentiszteleten a gyermekek énekeket tanulnak,
építő történeteket hallgatnak és azokkal kreatív formában foglalkoznak.

Csomós Balázs református lelkipásztor

Kiállítás a művelődési házban

Vincze Erika és Vincze Bálint közös kiállítása
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A helyi Karitasz-csoport
működése
„Ebben az életben nem tehetünk
nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel.”
Ezzel a Teréz anyai idézettel szólítom meg a szeretet és a köszönet
hangján kedves faddi társaimat!
A Katolikus Karitasz célja a személyes szeretet eljuttatása a rászorulókhoz. Ennek megvalósítása okán
egy éve megalakultunk, és ökumenikus alapon működünk. Minden rászorulót igyekszünk támogatni.
Az eltelt egy év alatt volt néhány gyűjtési akciónk (karácsonyi, húsvéti, kárpátaljaiak javára, koncert Nyerges Gábor
gyógyulásáért). Ezen gyűjtések alkalmából a faddi családok szociális érzékenységről, könyörületességről, nagylelkű
adományozói tulajdonságokról tettek tanúbizonyságot. Ennek nyomán karácsonykor 50, húsvétkor 30 család ünnepi
asztalát tettük méltóvá. Nyerges Gábor javára pedig 585 000
forintot gyűjtöttünk. Ebből a Petrás család megvalósította a
külön bejáratú steril szoba és fürdőszoba átalakítást. Itt külön tolmácsolom a család hálatelt köszönetét mindenkinek,
aki imával, tevőlegesen, ill. pénzadománnyal hozzájárult
ennek a fiatalembernek a gyógyíttatásához.
Ismét közeleg az Ádvent, a karácsonyi készülődés. Kérjük, fordítsák figyelmüket a betegek, öregek, rászorulók felé!
Napi jótéteményként támogassák Őket. Tájékoztassanak
bennünket a testi-lelki rászorulók személyéről.
Idén is tervezzük a karácsonyi gyűjtést, hogy a rászorulók
számára is széppé tegyük a keresztény világ e nagy ünnepét.
Kérjük tehát szerető segítségnyújtásukat.
„Sokat tesz, akiben nagy szeretet lakik. Sokat tesz, aki
amit tesz, jól teszi.
Jól pedig az tesz valamit, aki inkább a közösség javát keresi, nem a magáét” (Kempis Tamás)
Gyűjtésünket december 5-én és 12-én 9-12 óráig a Mácsik suszter féle ház (Plébániával szemben) utcára nyíló helyiségében, december 6-án és 13-án a templomban szentmise előtt és utáni időpontra tervezzük. Tartós élelmiszert,
pénzadományt (élelmiszert veszünk rajta), gyermekjátékokat, esetleg háztartási felszerelést várunk.
Befejezésül azt kívánom munkatársaimmal együtt, hogy
legyen elégedett, méltóságteljes ünneplésük, tudjanak adományozni, részesévé lenni ennek a szeretetáramlásnak.
„Uram! Add meg, hogy az irgalom hevében tudjak áldozni nemcsak pénzt, de időt, figyelmet, türelmet, utánjárást,
bizalmat, megbocsátást, olvasatlanul és sokszor.” (Belon
Gellért)



Fadd, 2015. nov. 15.
Beszterczán Ágota csoportvezető

HÁLA ISTENNEK…
Szeretek sétálni! Füvekkel, fákkal, az ősz ezerszínű leveleivel,
a gyengéden megcirógató nap sugaraival, a felhők játékaival
találkozni.
Vágyom az emberek szemébe belenézni, mosolyuktól feltöltekezni, a kedves: „Hogy vagy?” kérdésükre őszintén válaszolni:
„Köszönöm. Hála istennek…jól.”
„HÁLA ISTENNEK…”
mondom magamban, miközben kapkodva, utolsó pillanatban
írom (a cikknek alig-alig nevezhető) gondolataimat.
Szórom a hála fogalmát a Faddi Hírek karácsonyi számában a
„Tegyünk a Szívünkért Egyesület” felé is, miközben feledhetetlenül tör fel lelkemben az az emlék, hogy csaknem 10 éve lesz,
hogy újra indította Isten. a már Hazafelé, örök pihenésre
készülő szívemet.
Hálát érezve gondolok az „Idősek Otthonának” csütörtöki
alkalmaira is. Mennyi megerősítést adhatunk egymásnak!
„HÁLA ISTENNEK…”
van egyházam, gyülekezetem, nagy családom (férjem, vérszerinti és kapott gyermekeim, unokáim), munkám, Bibliám, és két
kezem, amit összekulcsolhatok, adventet és karácsonyt várva.
Ünnepelhetek.
„HÁLA ISTENNEK…”
mondom sétám közben félig hangosan, hogy Isten hívő
gyermeke lehetek és öregedős csetlős-botlós szolgaként
tekinthetek Uramra! a Megváltómra! a Szabadítómra!
Egy verset mondogatok Lukátsi Vilmától, hogy elrebegjem azt a
többet, amitől csordultig lett szívem:
„Nem próbálod a hála hangját?
(Rossz hangszeren recseg a húr)
Nehezen nyílik arra ajkad:
Mindeddig segített az Úr!
Ne szólj hát! Hálaadás helyett
add Istennek a hangszered
Ha az ujja játszik rajta,
a hangját meg sem ismered!”
…
Jó érzés tölt el! Öröm! Felemelő érzés gondolatban mások felé
fordulnom s a falunkban élő különböző felekezetek és egyesületek vágyait továbbítanom, áldott karácsonyt és tartalmas új
esztendőt kívánva. Mert ma még megadatik a lehetőség erre is,
„HÁLA ISTENNEK…”

Deméné Miksa Zsuzsa
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„Velünk az Isten”
Kedves Faddi Polgárok!
Örömhír, hogy a mi szűkebb hazánk,
Fadd, a Közép-Európai Mária út részévé vált, mely Czestochowatól (Lengyelország) Medjugorjeig (Bosznia) tart. A
kelet-nyugati irány pedig Mariazelltől
Csíksomlyóig húzódik.
A Mária út megálmodói a legrégebbi
zarándokút, az El Camino, Szent Jakab
útja példájára alakították ki hazánkban
is a Szűz Anya búcsújáró helyek érintésével e zarándok utat. Kegyelmi, áldott
állapotnak tartjuk, hogy Fadd összekötheti Gerjent, Tolnát, illetve Szekszárdot,
és fordítva is, ekként összefoghatjuk a
régió keresztényeit, ezáltal Európa térképére is felkerült nagyközségünk, Gerjen, Tolna, Szekszárd településekkel
együtt.
A zarándokút szervezői elhatározták,
hogy a kezdetek segítésére, a helyben
élők figyelmének felhívására minden
évben egy napot áldoznak az ÚT erősítésére, tudatosítására. Segítve az emberek közötti, az ember és Isten közötti
kapcsolatot, lehetőséget adva az egymás
felé fordulásra, a találkozásra, s egyúttal
szembesülhetünk is önmagunkkal.
Ebben az évben 2015. augusztus 22.
napjára esett az 1Úton zarándok nap.
A nap fővédnöke Erdő Péter bíboros
úr volt, s e naphoz csatlakozott községünk is, ausztriai, erdélyi, felvidéki és
magyarországi több száz településsel
együtt. A nap mottója: Zarándoklat az
Egységért! Sok-sok településen a reformátusok, baptisták és más felekezetek is
együtt gyalogoltak, kerékpároztak a katolikus testvérekkel, vagy nemzetiségek
találkozásaképpen a soknemzetiségű
falvak, városok zarándokoltak karöltve.
Ezen felhívásnak megfelelően Faddon Rostás Jenő apátplébános úr vezetésével ökumenikus istentiszteletet
tartottunk a római katolikus templomban. Az apátplébános úr, Csomós Balázs
faddi református lelkész és Simon Judit
tolnai református lelkész szavai meghatározóak voltak.
A zarándoklat jelentősége, értelme,
annak szakrális és kulturális tartalma,
melyről Rostás Jenő plébános urunk

szeretettel és kiemelkedő részletességgel beszélt, továbbá a
jelenlévő református lelkészek emelkedett igehirdetése
a jelenlévőkben meghatottságot keltett.
Cserdi
polgármestere,
Bogdán László őszinte, egyszerű szavai az Istent kereső
embert állította elénk, megtérésre hívta önmagát és polgártársait.
Ismét együtt voltunk, együtt
kerestük egymás tekintetét és
néztünk fel az égiek felé.
E nap emelkedettségét nem befolyásolta az sem, hogy a hajnali kerékpárutat Gerjenig és Gerjenből Faddra, valamint a tolnai testvérek Tolnáról Faddra
gyalogosan a kijelölt Mária úton, szakadó esőben tettük meg, egy pillanatig
sem gondolva arra, az időjárás megakadályozhatja az egymással és az Istennel
való kivételes találkozást. A fáradtság,
a kellemetlenség szükségszerű része a
zarándoklatnak, fegyelemre, áldozatra,
odaadásra, kitartásra tanít.
A Mária utat minden évben megszervezzük majd, a szervezést a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Faddi
Csoportja vállalta magára.
A Faddi Polgármesteri Hivatal a
szervezési feladatok közül a Mária út
Gerjen-Fadd, Tolna-Fadd közötti karbantartását, és Európa más országaival
azonos jelzésének egyértelmű feltüntetését végzi el.
A Mária út lehetőség!, községünk
lelki életének megerősödésére, de nem
vitathatóan egy turisztikai szintű szolgáltatási rendszer
kialakítására
is.
Éljünk ezzel a lehetőséggel! Keresztény kultúránk, hitünk megtartására
nincs időszerűbb
pillanat, mint napjainkban! Ahol dolgozunk és élünk,
jelenjünk meg keresztényként és a
keresztény kultúra képviselőjeként
akkor is, ha a szó

mélyebb értelmében nem vagyunk
vallásosak. A megtérésre azonban mindig mindenkit hívnak,
várnak a keresztény történelmi
egyházaink.
Kérünk Benneteket, ha elfogadnátok,
könyörögnénk,
emlékezzetek
édesanyátok,
nagymamátok, szüleitek imára kulcsolt kezére és arra a lelki
erőre, amely a hitükből fakadt.
Az ember nem csupán az élet pillanatnyi igazságait, számára kedvező lehetőségeit, hanem a végső
igazságot keresi, és e szerint próbál
meg élni. Mindannyian hibázunk, keresünk, bűnösök vagyunk, a mindennapi
megtérésre azonban Jézus Krisztus vár
bennünket.
A Mária zarándoklat hasonlít a mindennapi életünk földi zarándokútjához,
ezért napjainkban különös jelentősége,
hatalma van.
Hívjuk a faddi polgárokat a 2016-os
1Úton zarándok napra!
A kereszténység, a keresztény kultúra
nagy ünnepére készülünk Jézus születésére emlékezve; a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Faddi Csoportja Áldott,
Kegyelmekkel teljes Ünnepeket kíván
Mindenkinek! Bízd Újra Életed Krisztusra!
Szent Fiadat Boldog Asszony kérd e
népért, kérd e faddi népért!







Bedekovityné Pál Magdolna
KÉSZ Faddi csoport elnöke
Himmelné dr. Ökrös Magdolna
KÉSZ Faddi csoport titkára
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TEGYÜNK A SZÍVÜNKÉRT EGYESÜLET

Kihasználva a hosszúra nyúlt kellemes, napsütéses, őszi időjárást, kétszer is útra keltünk: 2015. október 3-án Kalocsa, november 6-án pedig Paks volt az úti cél.
Kalocsán nem győztünk ámuldozni a Porcelán Manufaktúrában: az egyenként öntött, kidolgozott, aprólékos finomsággal,
kézzel festett tárgyak, mind az ott dolgozó emberek elhivatottságát dicsérték. A tájházban is megtapasztalhattuk, hogy men�nyire felemelő, nagyszerű dolog a hagyománytisztelet, és milyen
csodálatos kincsünk nekünk, magyaroknak, a népművészetünk.
Gyönyörű napsütéses időben sétálhattunk Kalocsa nevezetességekkel teli főutcáján. A napot a Kék Duna Vendéglőben elfogyasztott finom vacsorával zártuk.
A második kirándulásunkat a Paksi Atomeríőmű Zrt. Látogató Központjában kezdtük, ahol rengeteg információval lettünk
gazdagabbak a hazai és az európai atomenergia termeléssel
kapcsolatban. Már itt kiderült, hogy nem kell félnünk, mert maximális biztonsággal működik az erőmű. Benézhettünk a vezérlőterembe, és a monumentális turbinák között sétálva láthattuk,
hogy a gépek szinte emberi részvétel nélkül teszik dolgukat.
Nagyon szépen köszönjük az egykor faddi gyermekként megismert, mostanra már nemzetközi bizottságokban résztvevő biztonsági igazgatónak, Volent Gábornak, hogy körbevezetett bennünket, részletesen elmondta a biztonságos termelés lényegét,
válaszolt a kérdéseinkre, és megnyugtatott bennünket, hogy az
erőmű valóban csak a javunkat szolgálja.
Köszönjük egyesületünk vezetőinek is, hogy megszervezték
ezeket a tartalmas kirándulásokat!

Pánczélné Csöndes Magdolna
A „Szivesek” munkái a Mini Galériában
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Borúra-derű…

Az október az idősebb emberekben talán több szomorú emléket idéz, mint a fiatalabb korosztályban.
Októberben fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre,
barátainkra, ismerőseinkre. Ez ünnep alkalmából
tiszteletünket róttuk le a háborúban odamaradt
embertársainknak. Virágot helyeztünk el és gyertyát gyújtottunk a számukra emelt emlékműnél.
Meghívó érkezett a Tengelic-Szőlőhegyi nyugdíjas társainktól, hogy ünnepeljük együtt a Nyugdíjasok világnapját. Bizony szívesen mentünk hozzájuk. Egy fergeteges műsorral és finom vacsorával
leptek meg bennünket. A műsorban szerepeltek
Szekszárdról a Szívküldi Magyarnóta Klub énekesei, akik szívüket-lelküket adták a jó hangulathoz.
Tolna-Mözsről is jöttek nótás kedvű fellépők. Bogyiszlói nyugdíjas társaink is velünk szórakoztak.
Szólt a zene, ropták a táncot a szépkorúak. A tombola sem maradt el, a nyeremények is emelték a
hangulatot. A sok finom süteményt, a szívesen kínált pálinkát köszönjük szépen a kedves vendégfogadóinknak. Nem utolsó sorban BÖNDINEK, aki
összehozta a csapatunkat a szőlőhegyi társainkkal.
Nagyon jól éreztük magunkat!
Az október 23-i ünnepségen csoportunk egy tagja – Horváth István – is kapott Akikre büszkék vagyunk elismerést. Megköszönjük eddigi tevékenységét és kívánunk neki az elkövetkező időben jó
egészséget!
Szeretnénk még ebben az évben egy fürdőnapot
összehozni. Kérünk benneteket, jelentkezzetek! Jelentkezni szerdánként a Mátyás király utcai Idősek
napközijében lehet 9–10.30-ig.
Lassan a karácsony is elérkezik. Ezután ennek lebonyolításával fogunk foglalkozni. Addig is vigyázzon magára mindenki! A megfelelő öltözködésre
ügyelve kerüljük el a megfázást! Jó egészséget kívánok mindnyájatoknak!

A vezetőség nevében: Horváthné Ági

A faddi Boróka hírei
Énekkarunk igen kedves meghívásnak tett eleget, amikor a tolnai
Karitász csoport által szervezett
„Búcsú-napi” rendezvényen részt
vett augusztus 19-én. Tartalmas,
széphangzású kórusművek hangzottak el. Sajnos, igen kis létszámú érdeklődő látogatott el a
templomba.
A szüreti felvonulást és az azt
követő műsort nagymértékben
befolyásolta a kellemetlen időjárás. A szervezők találékonysága,

jó szervezése azonban egy kellemes, vidám hangulatú délutánt
nyújtott a résztvevőknek. Kórusunk Rábaközi dalcsokrot adott
elő, amelynek próbáit, a fellépés
megszervezését Horváthné Ági
végezte, amit ezúton is köszönünk. Az énekünk jól illeszkedett
a műsor összességébe.
Október 23-án, a községi ünnepségen két tagunk, Horváth
Istvánné és Ádám Imréné kapott
kitüntetést, gratulálunk nekik.

A Faddi Idősek klubja az utóbbi hetekben egy
gyönyörű kerttel gazdagodott. Ezúton szeretnénk megköszönni az odaadó munkát Benis
Brigittának, ill. Fadd Nagyközség Önkormányzatának, és azoknak a közcélú munkásoknak,
akik részt vettek Klubunk kertjének építésében,
rendezésében. A klubba járó idősek mindennapjait ezzel is szebbé tették. Köszönjük.


Az idősek és a klub dolgozói
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Őszi híreink

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkor
mányzat Képviselőtestületének 66/2015.
(X.22.) FRNÖ határozatával Fodor József 7133 Fadd, Mátyás király u. 125.
szám alatti lakos részére 2015. évben
„Faddi Cigányságért” Díj kitüntetést
adományozott.
„Fodor József már egyéni vállalkozóként is segítette a hozzá forduló, nehéz

anyagi helyzetben lévő faddi cigány családokat, egyedül élő idős embereket.
A település életében is egyre nagyobb szerepet töltött be, képviselővé
választották 2002-ben. A kisebbségi önkormányzatok megalakulása óta segíti,
támogatja a testület munkáját. A faddi
cigányság életkörülményeinek, szociális
helyzetüknek javításában jelentős sze-

repet tölt be. Nagyon jó kapcsolatot tart
fenn a települési önkormányzattal, az
egészségügyi, köznevelési és civil szervezetekkel, melynek köszönhetően sokrétűen segíti a faddi roma közösséget.
Nemzetiségi önkormányzat elnökeként a faddi roma közösség társadalmi
különbségek felszámolásáért, a társadalmi felzárkózás érdekében tevékenykedik.
Törekvései azt a célt szolgálják, hogy
a roma kulturális események megvalósításán keresztül:
a cigány hagyományok megőrzése,
átadása fiatalabb korosztályoknak; a
roma kisebbség kulturális örökségeinek
és múltjának megismerése, a különböző
kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése kerüljön
előtérbe. Minél több cigány gyermek
tanuljon tovább középfokú intézményben, minél több hátrányos helyzetű
gyermeket jutasson el a Balatonra, vagy
egy napos kirándulásra. Minden pályázati lehetőséget megragad annak érdekében, hogy minél több rendezvény
kerüljön megtartásra.” Munkájának elismerése ez a kitüntetés. Gratulálunk!
Iskolai rendezvények:
Önkormányzatunk a Faddi Gárdonyi
Géza Általános Iskola tanulói részére a
Filharmónia Dél-Dunántúl Nonprofit
Kft. három előadásos hangversenysorozatán való részvételéhez járult hozzá
80.400 Ft értékben, valamint a Paksi
Vak Bottyán Gimnáziumban 2015. november 6-án tartandó Kutatók Napján
való részvételét/utaztatási költségeit
biztosította 15 000 Ft értékben.

Fodor Ágnes
elnökhelyettes
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3 Magyar Bajnoki arany Egerből
Ismét szép sikert arattak karatékáink az elmúlt hétvégén
megrendezett Ippon Shobu magyar Bajnokságon.
A verseny megrendezését Eger városa és annak karate
klubja vállalta magára. Versenyzőinkre ismét hosszú utazás
várt, melyet az általános nézetekkel ellentétben nem lehet
megszokni. Az utazást nehezítette a ködös, zord időjárás, így
tervezett utunk cirka 4 órásra sikeredett. Ettől függetlenül a
teljesítmények és az eredmények ismét bebizonyították, hogy
versenyzőink munkája, belefektetett energiájuk hasznos volt.
Az egyéni formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban
megrendezésre kerülő tradícionális versenyszámokban klubjaink karatékái 3 Magyar Bajnoki címmel, 1 ezüst, 1 bronz és
1 negyedik hellyel térhettek haza és mindössze 6 fővel neveztünk!!!
Kruller Norbert kataban első körben 4:0 arányban
győzött, majd második ellenfelétől 0:4 arányban kikapott.
Küzdelemben nála 1 fejjel magasabb ellenfele első megszerzett pontját szépen őrizte és ezzel Norbi kikapott. Teljesítménye ettől függetlenül kiváló, az utolsó másodpercekben is tudott végletekig küzdeni!!!
Bátori Kamilla formagyakorlatban 2. helyen jutott be
a döntőbe, és ezt a 2. helyét ott megőrizve EZÜST ÉREMMEL zárt! Küzdelemben első meccsén előnyerő volt, második mérkőzése döntetlenre sikerült, majd hosszabbításban
2:0 arányban megverte ellenfelét, így döntőzhetett. Hosszadalmas és nehéz döntőben végül övé lett az első pont, így az
ARANY ÉREM is a nyakába került.
Kaiser Anna egyéni formagyakorlatban első mérkőzésén 4:0, másodikon 3:1 aránnyal bejutott a döntőbe. Itt edzője
bizalmat szavazva számára engedélyezte új, magasabb katajat
járnia. Élt ezzel a lehetőséggel, s a bizalom nem volt hiába
való, hiszen nagyon jó ellenfelek mögött a BRONZÉRMET
sikerült megszereznie!

Veress Ádám formagyakorlatban 4:0, 4:0 győzelme
után döntős katajat egy óriási bírói hiba miatt lepontozták,
ezzel sajnos a NEGYEDIK helyre szorult – a megérdemelt
2. vagy 3. helyett.
Feidt Roland előnyerő meccse után 3:1 arányban szintén döntőbe jutott, ahol 0:9 !!! pontkülönbségű győzelmét
ARANY ÉREMMEL jutalmazták!
Kósa Evelin pontozásos szisztémában magabiztosan
jutott be szintén a döntőbe, ahol 0:6 pont-többlettel szintén
ARANY ÉREMMEL zárt!
Szeretnénk megköszönni Kiszli Viktor klubban végzett
edzői munkáját, Berta Dániel versenyen nyújtott segítségét,
Vég Annának csapatunk élelemmel való ellátását, a kísérő
szülőknek a szurkolást, fotózást!

Versenyzőinknek 2 versenyük maradt hátra: a kisebbek
november 21-én Bátaszéken indulnak egy gyerek versenyen,
míg Kósa Evelin és Feidt Roland november végén Londonba
repül az idei ESKA EB-re.
Köszönjük a szurkolást, egyesületeink támogatását!


Idősek klubja

Felolvasó óra az Idősek Klubjában
Könyvtárosaink kéthetente szerdán az ebéd előtti időszakban
felolvasást tartanak az idősek napközijében.
A kiválasztott vagy ajánlott könyvből részletek, fejezetek
hangzanak el. A klubtagoknak a hallottak átbeszélése segítséget jelenthet az egymás közötti kommunikáció elindításában,
kis közösségek kialakításában, ilyen módon az egyedül élők
részére jó lehetőséget nyújt a közös időtöltésre.
Minden alkalommal nagy szeretettel készülünk a közös
programunkra!
BPM

Bali Ervin
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BEDA HALAS

Fadd, Béke utca 91.

ÉLŐ PONTY
920 Ft/kg
tisztítva
970 Ft/kg

Karácsonyra előrendelést felveszünk
Nyitva tartás:
hétfő szünnap
kedd-péntek 17-19
szombat 7-11
vasárnap 8-11

Ünnepi nyitva tartás:
dec. 23. 7-19
dec. 24. 7-16
dec. 25. zárva
dec. 26. zárva
dec. 27. 8-12
dec. 31. 7-15
Tel: 20/370-7404
jan. 1.
zárva
A pontytisztítás iránti igényt kérjük előre jelezni.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Faddon a Béke utca 1.
szám alatt található

VITAMIN TANYA
(Műv. ház)

Kínálatunkból:

• bébiételek széles választékban kedvező áron
• baba kellékek

Helyben és 20 km-es
körzetben ingyenes
kiszállítás

• SCITEC termékek
• gluténmentes termékek

• gyógyteák, gyógynövények, krémek
• SOLIO termékek
• vitaminok , étrendkiegészítők
• mosószóda, mosódió stb.

Elindult webáruházunk is!

www.vitamintanya.unas.hu
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

Házi
mangalicatermékek
kaphatók!
Nagyszüleinktől örökölt receptek
alapján hagyományosan készített
füstölt áru
Friss mangalica hús karácsonyra is
a december 22-i (kedd) vágásból!
Kövessen minket a Facebook-on!

Rácz-Biller Judit őstermelő
Fadd, Alvég utca 31.

+36 20 96 71 834

+36 74 446 293
www.facebook.com/alvegimangalica
www.alvegimangalica.hu

Házi készítésű, adalékanyag nélküli termékek!
Birsalmakompót
Aszalt meggy
Birsalmasajtok

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

Házi lekvárok

(sárgabarack, 7 vegyes, bodzavirágos, bodzabogyós,
almavariációk, eper, szilvavariációk)

Hársfavirág teának, kamillavirág
Dióbél
Sajátkészítésű termékeimet, köszönhetően a hagyományos ízvilágnak és készítési technikámnak,
4. éve készítem sikerrel. A feldolgozás során tartósítószert, egyéb adalékanyagot NEM használok!
Termékeimet különböző kiszerelésben, súlyban
árulom! Karácsonyra külföldi munkaadóknak, szeretteiknek ajándékként, süteményekhez, barátoknak vagy saját örömükre nassolni ajánlom!

Szeretettel várom!
Benis Brigitta: 06-30-957-32-16-os telefonon
vagy a szombati helyi piacon!
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Alma árusítás közvetlenül a termelőtől!
Mutsu, Jonagold fajták kaphatók.

Kovácsné Hostyánszki Teréz
17 óra után Fadd, Kossuth u. 6.
Tel.: 30/531-0400
Szombatonként a faddi piacon is árusítok!
A 10 kg feletti megrendelést házhoz szállítom!
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