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A Katolikus Plébánia Szent Erzsébet karitasz 
csoportja esemény beszámolója

Kedves faddi Testvérek!

Ismét eltelt fél év a Karácsonytól Karácso-
nyig tartó kampány időszakból. Ez  úton 
örömmel adok tájékoztatást arról, hogy 
sikeres gyűjtő programot zártunk a 2015. 
évi Karácsonykor.

Aktivistáink odaadó munkájának 
eredményeképpen 48.000 Ft -ot és je-
lentős élelmiszeradományt gyűjtöttünk 
össze. Ebből 26 család ünneplését szé-
píthettük meg egy értékes csomaggal. Mi 
magunk a lelkünk számára gyűjtöttünk 
adományokat a hálás tekintetekből és az 
örömkönnyekből. 

Sikeresnek tekintjük adománygyűjtő 
akciónkat annál is inkább, mivel az iskola 
is gyűjtést szervezett.

Adományozóink a közösség iránt fele-
lősséggel bíró, toleráns testvérek.

Büszkeséggel tölti el szervezetünk 
minden aktivistáját az összetartozás 
ezen szép példája, hiszen a „Jót tenni jó” 

szlogen egyre mélyebb tartalommal bír. 
A hívő ember pedig az Isteni szeretet és 
irgalmasság parancsának tesz eleget ado-
mányozásaival. Teréz anyai felszólítás 
szerint: ”Szeressünk úgy, ahogyan Ő sze-
ret, segítsünk, ahogyan Ő segít, adjunk, 
ahogyan Ő ad, szolgáljunk, ahogyan Ő 
szolgál.”

Az Önök adományait az aktivistákkal 
összegeztük, kiválasztottuk a rászoruló-
kat, csomagokat készítettünk, és átadtuk 
a kiválasztott családoknak. Ebben a mun-
kában Bence Józsefné, Grácsik Sándorné, 
Halmazsán Jánosné, Prokesch Károlyné, 
dr. Soós Lászlóné, Szaksz Zoltánné és jó-
magam vettünk részt.

Őszinte köszönet minden adományo-
zónak, annak is, aki ezt imájával tette.

Mint tudják, testvéreim, Nyerges Gá-
bor hazatért, eltemettük. Nyugodjon Bé-
kében.

A húsvéti gyűjtést technikai okokból 
nem tudtuk megvalósítani. (A templom-

ban szerelési munka folyt, a raktárunk 
pedig alkalmatlan élelmiszer tárolására, a 
közösségi terem pedig foglalt volt.) Ehe-
lyett a teljes ruha- és játék raktárkészle-
tünket kiosztottuk a rászorulóknak.

Az elkövetkező időszak programja 
szervezetünk számára raktár helység ke-
resése és kialakítása.

Most is, mint már eddig többször, ké-
rem a testvérek jelzését a rászoruló csa-
ládokat illetően. Ez  nem csak anyagi, 
hanem lelki, illetve a mindennapi élet 
nehézségében jelentkező szükség is lehet. 

Különös tekintettel szeretnénk az idő-
sekre koncentrálni a munkánkban.

Befejezésül azt kérem, maradjanak to-
vábbra is a közösségünk nagylelkű ado-
mányozói, soha se tartozzanak a szüksé-
get szenvedők körébe!

 Fadd, 2016. április 24.
 Beszterczán Ágota

  csoportvezető

Áldás, békesség – A legjobb pártfogó
Jézus Krisztus mondja: „én pedig kérni 
fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad 
nektek, (…) A Pártfogó pedig a Szentlé-
lek, akit az én nevemben küld az Atya, ő 
tanít majd meg titeket mindenre, és esze-
tekbe juttat mindent, amit én mondtam 
nektek.” (Jn 14,16.26)
Bizony, milyen nagy ajándék, amikor va-
laki pártfogol bennünket, segít nekünk és 
eszünkbe juttatja a fontos és lényeges dolgo-
kat. És milyen nagy kincs az, amikor van va-
laki, aki egy nehéz döntés előtt emlékeztet 
bennünket rég elfeledett életbölcsességekre. 

Jézus ilyen ajándékot, ilyen kincset ígér 
tanítványainak: a Pártfogót, aki a Szentlé-
lek. A Szentlélek – a Szentháromság harma-
dik személye – az, akit Jézus mennybeme-
netele után 10 nappal elküldött a mennyei 
Atya, ahogyan azt Jézus megígérte tanítvá-
nyainak. Így Jézus követőinek volt egy má-
sik segítője, aki eszükbe juttatta Jézus tetteit 
és szavait. 

A Szentlélekben azonban a tanítványok 
többet kaptak egy puszta tanítómesternél, 
hiszen Ő lényegét tekintve egy az Atyával és 

a Fiúval. Ez azt jelenti, hogy a Szentléleknek 
ugyanaz a hatalma van, mint amivel az Atya 
a világot megteremtette, vagy mint amivel 
Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból. Így 
érthetővé válik az a jelenség, hogy Péter 
apostol – a Jézust gyáván megtagadó Péter 
apostol – bátor hitvallóvá vált. Ez a csodá-
latos változás a Szentlélek újjáteremtő hatal-
ma által lett.

Bizony, mi is hányszor halljuk, vagy talán 
még mi magunk is el-elsóhajtjuk néha: „De 
szeretnék más ember lenni.” 

Pünkösdkor ez a csoda valósult meg, 
miután az Atya elküldte a Pártfogót a ta-
nítványokhoz: a Szentlélek új emberré tette 
Pétert és azt a 3000 embert, akik hallgatták 
őt. Belőlük pedig megteremtette az első ke-
resztyén gyülekezetet, az anyaszentegyház 
magját.

Pünkösdkor a Szentlélek újjáteremtő ha-
talmát ünnepeljük, anyaszentegyházunkért 
adunk hálát, és a mi saját életünk újjáterem-
tését kérjük és várjuk.

Mindenkit szeretettel várunk! 
 Csomós Balázs

Ünnepi 
alkalmaink:

Május 15. 10:00 
pünkösdi ünnepi istentisztelet úr-
vacsorával a templomban

Május 16. 10:00 
pünkösdi ünnepi istentisztelet úr-
vacsorával a templomban

Heti alkalmaink:
Kedd 18:00 
imaóra a gyülekezeti teremben

Csütörtök 18:00 
bibliaóra a gyülekezeti teremben

Vasárnap 10:00 
istentisztelet a templomban
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„Viseljétek el egymást szeretettel.”
(Ef 4,2)

9 órakor

ZARÁNDOK testvérek fogadása 
Tolna - Gerjen - Dunaszentgyörgy - Paks

10 órakor

ÜNNEPI SZENTMISE, melyet
Dékány Árpád Sixtus zirci főapát és Rostás Jenő faddi apátplébános celebrál

Közreműködik: a faddi Boróka Ének- és Néptánc Egyesület énekkara 
Koleszár Istvánné Rencz Éva vezetésével, kísér: Szemerei Eszter

11 órakor

A Tátika Gyermektánccsoport 
verses angyaltánc műsora 

Bali Ervinné Romsics Edit vezetésével

Utána:
Szeretetvendégség

Legyünk együtt szeretetben, imádságban!

Faddi Búcsú
Hívó szó

2016. május 22-én (vasárnap), a

TEMPLOM NAPJÁN
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Fadd Nagyközség Önkormányzata 
képviselő-testületének 

2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
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 államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
23. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el

1. A rendelet hatálya
1. §: (1) A rendelet hatálya Fadd Nagy-
község Önkormányzatára (a továbbiak-
ban: Önkormányzat) és az önkormány-
zat irányítása alá tartozó költségvetési 
szervekre, intézményekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed 
a közvetlen és közvetett támogatá sok 
tekintetében minden támogatást nyúj-
tó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, 
szervezetre, valamint minden támoga-
tásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §: Fadd Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének
a)  költségvetési bevételeit  709 534 000 

Ft-ban,
b)  a � nanszírozási bevételeit  62 047 000 

Ft-ban,
c)  költségvetési kiadásait 724 501 000 

Ft-ban, 
d)  a � nanszírozási kiadásait 47 080 000 

Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés címrendje
3. §: A Képviselő-testület az önkormány-
zat 2016. évi költségvetésének címrend-
jét az 1. melléklet szerint határozza meg.

4. Az  Önkormányzat 2016. évi össze-
vont költségvetési mérlege
4. §: A  Képviselő-testület a 2. §-ban 
megállapított költségvetési bevételek 
forrásonkénti, a költségvetési kiadások 
jogcímenkénti megoszlását – kötelező, 
önként vállalt, és államigazgatási felada-

tok bontásban – önkormányzati szinten, 
továbbá a � nanszírozási célú műveletek 
bevételeit és kiadásait a rendelet 2. mel-
léklete alapján határozza meg.

5. Az Önkormányzat 2016. évi költség-
vetésének működési és felhalmozási 
mérlege
5.§: Az  Önkormányzat összesített 2016. 
évi költségvetése működési és felhalmo-
zási bevételeinek és kiadásainak mérle-
gét a 3. melléklet mutatja be.

6. Az  Önkormányzat 2016. évi átme-
neti gazdálkodása a költségvetési ren-
delet elfogadásig
6. §: A Képviselő-testület az Önkormány-
zat 2016. évi költségvetéséről szóló ren-
delet elfogadásáig az önkormányzat által 
teljesített kiadásokról és önkormányza-
tot megillető bevételek beszedéséről a 
polgármester tájékoztatását elfogadja, 
az átmeneti gazdálkodás idején teljesí-
tett kiadásokat és beszedett bevételeket 
e rendeletbe beépíti.

7. A költségvetés részletezése
7. §: Az  Önkormányzat saját költségve-
tésének a 4. melléklet szerinti kiadási és 
bevételi főösszege 770 747 000 Ft. 
A Képviselő-testület a Faddi Polgármes-
teri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
költségvetését az 5. mellékletben foglalt 
73.803.000 Ft bevételi és kiadási főösz-
szeggel állapítja meg.
A Képviselő-testület a Faddi Kismanók 
Óvoda 2016. évi kiadásainak és bevéte-
leinek főösszegét a 6. mellékletnek meg-
felelően 100 100 000 Ft összeggel hagyja 
jóvá. 
8. §: A  Képviselő-testület az Önkor-
mányzat költségvetésében szereplő be-
ruházások kiadásainak beruházáson-
kénti részletezését a 7. melléklet szerint 
határozza meg.
9. §: Az Önkormányzat költségvetésében 
szereplő felújítások kiadásait felújításon-
ként a 8. melléklet foglalja magában.
10. §: Az  Önkormányzat saját bevéte-
leinek részletezését az adósságot kelet-

keztető ügyletből származó tárgyévi � -
zetési kötelezettség megállapításához a 
9. melléklet tartalmazza.
11. §: Az Önkormányzat által 2016. év-
ben céljelleggel nyújtandó támogatások-
ról készült kimutatás a 10. mellékletben 
szerepel.
12. §: A  Képviselő-testület az EU-s tá-
mogatással megvalósuló programokat 
és projekteket, valamint az Önkormány-
zaton kívül megvalósuló projektekhez 
való hozzájárulást a 11. melléklet szerint 
hagyja jóvá.
13. §: Az  Önkormányzat adósságot ke-
letkeztető ügyletekből és kezességválla-
lásokból fennálló kötelezettségeit a 12. 
melléklet tartalmazza.
14. §: Az  Önkormányzat 2016–2018. 
évekre szóló bevételi és kiadási gördülő 
tervét a 13. sz. melléklet mutatja be.
15. §: A  Képviselő-testület az Önkor-
mányzat által irányított költségvetési 
szervek 2016. évben engedélyezett lét-
számát 65 főben, a közfoglalkoztatottak 
létszám-előirányzatát 80 főben állapítja 
meg, az éves létszám-előirányzatot és 
a közfoglalkoztatottak létszámát a 14. 
melléklet szerint hagyja jóvá.
16. §: A  Képviselő-testület a kiadások 
között 2 250 000 Ft általános tartalékot 
és 2 390 000 Ft fejlesztési tartalékot álla-
pít meg. A  tartalékkal való rendelkezés 
joga a Képviselő-testület át nem ruház-
ható hatáskörébe tartozik.  A  fejlesztési 
tartalék felhasználására megjelölt célo-
kat a Képviselő-testület módosíthatja.
A � nanszírozási célú pénzügyi mű-
veletekkel kapcsolatos hatáskörök a 
Képviselő testület át nem ruházható ha-
táskörébe tartoznak.

8. A költségvetés végrehajtásának sza-
bályai
17. §: (1) Az önkormányzati szintű költ-
ségvetés végrehajtásáért a polgármester, 
a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok 
ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány kialakulásának 
elkerülése érdekében évközben folyama-
tosan � gyelemmel kell kísérni a kiadá-
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sok csökkentésének és a bevételek növe-
lésének lehetőségeit.
(3) A  Képviselő-testület a Hivatal vala-
mennyi felsőfokú és középfokú végzett-
ségű köztisztviselője részére egységesen 
illetménykiegészítést állapít meg, mely-
nek mértéke a köztisztviselő alapilletmé-
nyének 10%-a.
(4) A  költségvetési szerveknél a jutal-
mazásra fordítható és ki� zethető összeg 
nem haladhatja meg a rendszeres sze-
mélyi juttatások előirányzatának 10%-át. 
Ennek fedezetére a személyi juttatások 
évközi megtakarítása és a személyi jutta-
tások előirányzatának növelésére fordít-
ható forrás szolgálhat. 

9. Az előirányzatok módosítása
18. §: (1) Az  Önkormányzat bevéte-
leinek és kiadásainak módosításáról, a 
kiadási előirányzatok közötti átcsopor-
tosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) A  költségvetési szervek bevételi és 
kiadási előirányzatai saját hatáskörben 
módosíthatók, a kiadási előirányza-
tok egymás között átcsoportosíthatók. 
A  polgármester a saját hatáskörben 
végrehajtott módosításokról, átcsopor-
tosításokról a Képviselő-testületet har-
minc napon belül tájékoztatja.
 (3) A  költségvetési szerv a kiemelt 
előirányzatok között átcsoportosítást 
hajthat végre, azonban az nem irányul-
hat a személyi juttatások előirányzatá-
nak növelésére, kivéve, ha az irányító 
szerv azt engedélyezi az előirányzatok 
jóváhagyásakor még nem ismert jog-
szabályváltozás miatt. A  költségvetési 
szerv alaptevékenysége körében szel-
lemi tevékenység szerződéssel, számla 
ellenében történő igénybevételére szol-
gáló kiadási előirányzat csak a személyi 
juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az Önkormányzat év 
közben a költségvetési rendelet készí-
tésekor nem ismert többletbevételhez 
jut, vagy bevételei a tervezettől elma-
radnak, arról a polgármester a Képvise-
lő-testületet tájékoztatja.
(5) A  Képviselő-testület – az első ne-
gyedév kivételével – negyedévenként, 
a Képviselő-testület 2016. évi munka-
tervében meghatározott időpontokban, 
de legkésőbb az éves költségvetési be-
számoló elkészítésének határidejéig, 

december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés – a helyi önkormány-
zatot érintő módon – a hozzájárulások, 
támogatások előirányzatait zárolja, azo-
kat csökkenti, törli, az intézkedés ha-
tályba lépését követően haladéktalanul 
a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását.
(6) A  Képviselő-testület által jóvá-
hagyott kiemelt előirányzatokat vala-
mennyi önállóan működő és gazdál-
kodó költségvetési szerv, valamint a 
munkamegosztási megállapodásban 
foglalt előirányzatok felett rendelkező 
önállóan működő költségvetési szerv 
köteles betartani. Az  előirányzat túl-
lépés fegyelmi felelősséget von maga 
után.

10. A gazdálkodás szabályai
19. §: (1) A  költségvetési szer-
vek rendeletben meghatározott 
bevételi és kiadási előirányzatai
felett az intézmények vezetői előirány-
zat-felhasználási jogkörrel rendelkez-
nek.
(2) Az  önállóan működő költségvetési 
szerv az alapfeladatai ellátását szol gáló 
személyi juttatásokkal és az azokhoz 
kapcsolódó járulékok és egyéb közter-
hek előirányzataival minden esetben, 
egyéb előirányzatokkal a 277/2006. 
(XII. 21.) számú képviselő -testületi ha-
tározattal elfogadott munkamegosztási 
megállapodásban foglaltaknak megfe-
lelően rendelkezik.
(3) Az  önállóan működő és gazdálko-
dó költségvetési szerv által az önállóan 
működő és gazdálkodó, vagy önállóan 
működő költségvetési szerv számára el-
látott feladatok fedezetéül az önállóan 
működő és  gazdálkodó költségvetési 
szerv nyilvántartásaiban elkülönített 
előirányzatok szolgálnak, amelyet az 
önállóan működő költségvetési szerv 
érdekében használ fel.
(4) Az  önállóan működő költségvetési 
szerv feladatai ellátásáról, munkafo-
lyamatai megszervezéséről oly módon 
gondoskodik, hogy az biztosítsa az ön-
állóan működő és gazdálkodó költség-
vetési szerv költségvetésében részére 
megállapított előirányzatok takarékos 
felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv ve-
zetője köteles belső szabályzatban rög-
zíteni a működéshez, gazdálkodáshoz 
kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét 
meghatározó szabályokat, a mindenkor 
érvényes központi szabályozás � gyelem-
be vételével, illetve a szükséges módosí-
tásokat végrehajtani. A  szabályozásbeli 
hiányosságért, a felelősség a mindenkori 
intézményvezetőt terheli.
(6) A  költségvetési szervek az évközi 
előirányzat-módosításokról a pénzügyi- 
számviteli rendszerben kötelesek nyil-
vántartást vezeti.
A nem Európai Uniós projekt megvalósí-
tásához a felhalmozási célú hiány � nan-
szírozása érdekében a 10 millió forintot 
meghaladó fejlesztési célú adósságot 
keletkeztető ügylet megkötésére a Kor-
mány hozzájárulása szükséges.

11. A költségvetés végrehajtásának el-
lenőrzése
20. §: (1) A költségvetési szervek ellenőr-
zése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, 
működtetésért és továbbfejlesztéséért a 
Hivatal esetében a jegyző, az intézmé-
nyek esetében az intézményvezető fele-
lős.
(2) Az  Önkormányzat a belső ellenőr-
zés kialakításáról a megbízási szerződés 
keretében belső ellenőrzésre jogosult 
személlyel gondoskodik. A  megfelelő 
működtetésről és a függetlenség biztosí-
tásáról a jegyző köteles gondoskodni. 

12. Záró rendelkezések
21. §: Ez a rendelet a kihirdetését köve-
tő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 
2016. január 1-től kell alkalmazni.
A rendelet 2018. május 31. napján hatá-
lyát veszíti.
 Fülöp János polgármester
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2016. február hó 29. napján 
a helyben szokásos módon kihirdetésre 
került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

A költségvetési rendelet és mellékletei a 
www.fadd.hu honlapon a rendeletek tá-
rában teljes terjedelmében elérhetők.
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Édesapám, dr. Szabó Károly révén vagyok 
Bartal leszármazott, ő a  Faddi birtokot do-
nációként kapó id. Bartal György testvéré-
nek, Bartal Imrének az ükunokája. 

A Bartalok Fadd település, a vármegye 
és az ország életében is jelentős szerepet ját-
szottak. Nemesi címet és birtokot a család 
az 1240-es években IV. Béla királytól kapott. 
Ősi birtokaik a csallóközi Beleháza és ki-
karcsa környékén voltak. 

A faddi birtokot id. Bartal György 1837-
ben V. Ferdinánd királytól kapta utolsó köz-
vetlen királyi donációként (amiért � zetni is 
kellet). György jogot végzett. 1848 márciu-
sában az ún. állami konferencia tagja lesz, 
Ferenc-Károly és Lajos főhercegek, István 
nádor, gr. Batthyányi, Széchenyi, Deák és br. 
Eötvös és Szőgyén alkancellár társaságában.

Az új törvények kidolgozása a fő felada-
tuk. Ezen belül a felelős magyar miniszté-
rium felállításáról szóló törvény kidolgozása 
csaknem kizárólag az ő munkája.

1848 májusában a király a közös ügyek 
minisztérium államtanácsosává és első osz-
tályfőnökévé nevezi ki, a miniszter lemon-
dása után – rövid időre – a minisztérium 
vezetője lett. 1848 novemberében azonban 
a hadi helyzet miatt hg. Windischgrätz ki-
utasítja Bécsből. Visszavonul damazéri bir-
tokára, ahol haláláig él. Jelentős jogtörténeti 
munkákat ír.

1875-ös halála után az etrekarcsai családi 
kriptába temetik. 

A faddi birtokot 1843-óta kezelő és 
bíró leszármazottainak maradványait (és 
fellelhető emlékeit) keresem. Közöttük 
volt vármegyei alispán és főispán és jeles 
közéleti személyiség is. Ehhez szeretném 
a megye mai vezetőinek segítségét és tá-
mogatását kérni. 

A Faddon eltemetett személyek:
A faddi birtokot az 1840-es évektől id. 

György � a, i� . Bartal György (szül.: 1820) 
kezelésére bízza, aki Faddra is költözik. 1842 
novemberében ügyvédi oklevelet is szerez.

1846 végén gr. Apponyi György kancellár 
óhajára Bécsben a magyar udvari kancellá-
rián lép szolgálatba, de ő visszavágyik a me-
gyei életbe és 1847 végén vissza is tér a me-
gyébe. 1849-ben követi Kossuth kormányát 
Debrecenbe. Világos előtt Kossuth egy ked-
vezőbb fegyverletétel reményében tárgyalni 
küldi Aradra (Bezerédjvel). Ezért a bukás 
után pár hónapra börtönbe kerül. 

Szabadulása után Faddra vonul vissza, de 
közben folyik ellene a felségárulási vizsgálat.

Végül 1850. június 28-án felmentik, visz-
szakapja faddi birtokát is.

1852-ban nőül veszi bonyhádi Perczel 
Erzsébetet. Gyermekük sajnos nem szüle-
tik, ezért a bő gyermekáldással megáldott, 
száműzetésben élő Perczel Mór tábornok (és 
sógor) egyik lányát, Erzsikét fogadják örök-
be.

Adakozik a faddi új rk. templom építésé-
re, saját költségén felépítteti a plébániát és a 
plébános házát (talán ma is ez áll).

Az 1874-ben alakuló Bittó-kormány 
„Földmívelés-, ipar-, és kereskedelemügyi” 
minisztere lett. A kormány 1875-ös lemon-
dása után fél évvel azonban 55 évesen meg-
hal. A birtok örököse unokaöccse, Bartal 
Béla (szül.:1857) lett, de az György özve-
gye, Perczel Erzsébet kezelésében maradt 20 
éven keresztül. Perczel Erzsébet 1898-ban 
hal meg, Faddon temetik el a férje mellé. 

Bartal Béla cs. és. kir. kamarás a Mária 
Terézia akadémián tanult, vezérkari kapi-
tány, majd százados lett. Ferenc József � á-
nak, Ferenc Ferdinánd főherceg katonai ne-
velője Bécsben.

Az 1890-es évek első felében – feltehe-
tően egy kezdődő betegség miatt – elhagyja 
Bécset és Faddra költözik. Erzsébet királyné 
1898-as megrázó halála után röviddel mell-
szobrot készíttet és állíttat fel Faddon (talán 
az országban az elsőt).

Az 1900-as évek elején a szekszárdi gim-
názium szegény tanulói részére alapítványt 
hoz létre és segíti a megyei múzeum alapítá-
sát is. Családja nem volt. 1917-ben, 60 éve-
sen önkezével vetett véget életének. 

Faddon, a kriptába temették el.
Örököse unokaöccse, az addig Budapes-

ten élő dr. Bartal Aurél lett.
Faddra is költözött feleségével, reiche-

neggi br. Malcomes Juliannával és � úkkal, 
kis Bartal Györggyel (szül.: 1913).

A ’20-as évek elején vitézi birtokokra 
ajánl fel földet. Díszelnöke a helyi önkéntes 
tűzoltóegyletnek, amely részére adakozik is. 
Segíti az új faddi iskola építését.

1936. augusztus 16-án joghallgató � a 
motorbalesetben meghal. Őt is a faddi a 
kriptába temetik el. Emlékére a következő 
évben a megyei motoros szövetség a kölesdi 
út mellett obeliszket állíttat. 

Fadd határában az apa állíttatott emlékmű-
vet.
1937. július 16-án a szülők az addig a teme-
tőben nyugvó immár négy családtag fém-
koporsóját az időközben a kastély parkjában 
megépült gyönyörű új kriptába helyezték át.

A II. világháború után, 1948 novembere 
végén elhunyt Aurél felesége,  Malcomes Ju-
lianna. A parkban lévő új kriptába temették 
el.

1954. november 7-én Bartal Aurél is 
meghalt. Őt is a parkban álló új kriptába 
temették el. A kastélyt ekkorra már az egy-
háznak adta át, akik ott árva gyerekeknek 
nevelőotthont alakítottak ki. Később a kas-
télyt elvették az egyháztól és állami nevelő-
otthonná alakították. 1964 körül a kripta 
fedelét elmozdították, lehetett látni benne a 
koporsókat, csontokat. Csak sokára, talán a 
70-es évek elején temették vissza a kriptát, 
felépítménye az évek során nyomtalanul el-
tűnt.

Az 1990-es évek elején - részben a kripta 
helyén - egy boltot építettek, ami ma is áll. 
Szintén részben a kripta helyén ma parkoló 
és szelektív hulladékgyűjtő sziget található.

Van olyan személy, aki szerint a marad-
ványokat az eredeti kriptába helyezték visz-
sza, ami a temető kálváriájának tetején talál-
ható, bár az eredeti kő már nem ott áll.

Az önkormányzat az átvett – hiányos  – 
adatok alapján szintén itt tudja Bartal 
György „maradványait”.

Tudom a most ott nyugvó család rokonai-
nak elérhetőségét. Szerintük nincsenek ott a 
maradványok, de nem zárkóznak el a kérdés 
megnyugtató kiderítése elől. 

Az eredeti sírkő – amit még Perczel Er-
zsébet készíttetett és hozatott Pestről – 
 onnan kb. 10 m-re található és Püspök Pál 
egykori plébános 1949-óta nyugszik alatta. 
Ismerem a sírról jelenleg gondoskodó Pé-
csen élő unokahúg elérhetőségét, beszéltem 
is vele. 

Az előbbiekben említett hat személynek 
leszármazottja nincs, az ág kihalt.

A legközelebbi Bartal vezetéknevű fér�  
rokon a nemrég 91. évét betöltő Bartal Dé-
nes, aki Budapesten él. Rendszeresen köz-
lezünk, megosztjuk egymással a családdal 
kapcsolatos ismereteinket. 

Az összeállítást készítette és a faddiak se-
gítségét, támogatását kéri: 

 Szabó Gábor

A Bartal család Faddon
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Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdésének 6. pontja értelmében a Faddi Kis-
manók Óvoda az év minden munkanapján biztosítja az 
óvodai ellátást és várja a gyermekeket.
Fadd, 2016. április 22. Tisztelettel:

 Fülöp János s.k.
 polgármester

Tavaszi „Kismanó” hírek
A tavaszi hónapok gyorsan telnek, nagy a készülődés a Kismanóknál 
is. Minden hétre jut valamilyen jeles esemény.

De még mielőtt ezekről beszámolnék, a legfontosabbal  kezdeném: 
Köszönetet szeretnék mondani MINDAZOKNAK, akik segítettek 

abban, hogy idén is sikeres bálokat tudhatunk magunk mögött. Biz-
tosítva van így az anyagi fedezete a jövő évi kirándulásoknak, me-
lyeknek során sok élménnyel lesz gazdagabb kicsi, nagy egyaránt.

A szülők összefogása olyan példaértékű, hogy feledteti velünk a 
báli készülődés fáradságos napjait, együtt örülünk a sikernek. 

Ahogy a bevezetőmben már utaltam rá, szorgos hetek tarkítják  a 
tavaszi hónapokat.

A húsvéti nyuszi az idén is ellátogatott az óvodánkba, most az 
udvaron rejtette le a csokitojásokat, amit közösen gyűjtöttek össze 
a gyerekek. A locsolkodás csoportonként zajlott, minden kislány il-
latozva ment haza délután. Az ÖNO-ba a Macikák vittek meglepetés 
műsort, tavaszi csokorral kedveskedtek az időseknek.

A leendő első osztályosok beíratás előtti értekezletén sok szü-
lő részt vett. Megismerkedtek a leendő tanító nénikkel, átvehették 
a szükséges nyomtatványokat, melyeket vinniük kellett kitöltve az 
 iskolába.

Április 12-én ünneplőbe öltözött szavalóinktól volt hangos az 
óvoda tornaszobája. Megtartottuk a Bóbita vers- és prózamondó ver-
senyt. A zsűri nehéz helyzetben volt a végső értékeléskor. Ezúton is 
gratulálok minden résztvevőnek, a helyezést elérőket külön dicséret 
illeti. Köszönöm a kollégák felkészítő munkáját is, ami lehetővé teszi, 
hogy színvonalas versenyeket tudhatunk magunkénak. Helyezést az 
alábbi gyerekek értek el:

Középső csoport:
 I.  Tesényi Petra  Süni csoport
 II.  Kirtyán Zita  Nyuszi csoport
 III  Kapin Lilla  Pumukli csoport

Nagy csoport:
 I. Abonyi Nikolett  Maci csoport
 I Tesényi Patrik  Süni csoport
 II.  Csehák Kata  Katica csoport
 II.  Orsós Imre  Süni csoport
 III.  Fehér Zsolt  Katica csoport
 III.  Csehák Fédra  Katica csoport

Másnap nagy örömmel látogattunk el az alsósok szavalóversenyére 
is, ahol viszontláttuk tehetséges, volt óvodásainkat, akikre mi is na-
gyon büszkék vagyunk. A szereplőknek és a tanító néniknek gratulá-
lok a színvonalas délutánért.

A Föld-napi kavalkád nagyon jól sikerült. A Bartal-kert gyerekzsi-
vajtól volt hangos. Az ügyességi állomások mellett a honvédség és 
a tűzoltóság is képviseltette magát. Óriási sikere volt mindkettőnek, 
beülhettek a járművekbe, ismerkedhettek a felszerelésekkel, kéz-
be vehették a lőfegyvereket. Tüzet szerencsére nem oltottunk, de a 
vízsugárral jól megöntöztük a talajt. Ezúton is köszönöm a honvéd-
ségnek és tűzoltóságnak a lehetőséget, és a gyerekek iránt tanúsított 
türelmet, odafi gyelést. A légvárak is minden évben várva várt hely-
színek. A szülők sem tétlenkedtek, fi nom paprikás krumplit készítet-
tek a bográcsokban, amit a zsűri helyezésekkel jutalmazott. Az alábbi 
eredmények születtek:

Pumukli csoport
Egér csoport
Katica csoport

A helyezéstől függetlenül minden bogrács kiürült, jó étvággyal fo-
gyasztotta kicsi-nagy a fi nom ebédet.

Itt is szeretném megköszönni a kollégák, szülők együttes munká-
ját, hogy újra egy tartalmas délelőttöt tölthettünk el közösen.

Az újság korai lapzártája miatt számos rendezvény előkészületei-
ről tudok csak beszámolni, de bízom benne, hogy sikeresen zajlanak 
majd ezek is az adott napokon.

Az óvodai beíratáskor leendő Kismanóinkkal ismerkedünk, bízom 
benne, senkinek nem kerülte el fi gyelmét a pontos időpont, és min-
denki ellátogatott az óvodába. A májusfa- állítás is szervezés alatt van, 
idén is a fi úk díszítik színes szalagokkal az ágakat, megörvendeztetve 
a kislányokat. A tavasz legszebb ünnepe, amikor az édesanyákat ün-
nepeljük. A próbák már javában zajlanak, május 7-én csendülnek fel 
a köszöntő énekek, versek.

12-én útra kel az óvoda. Irány Budakeszi, a Vadaspark. Hagyomá-
nyainkhoz híven a sikeres bálok bevételét gyermekeinkre fordítjuk, 
igyekszünk miden évben tartalmas programot szervezni. A nemzet-
közi gyermeknap alkalmából 27-én egész napos kavalkád várja óvo-
dásainkat, délután a Csurgó együttes húzza a talpalávalót.

És bizony, ahogy telnek a hetek, velük együtt gyorsan elszállnak 
az ovis évek is. Nagycsoportos gyermekeink elballagnak június 3-án, 
várja őket szeptembertől az iskola. Új hagyományt próbálunk terem-
teni, mostantól a csoportokban tartjuk a búcsúzás ünnepét. Egy kö-
zös, meghitt délelőtt keretében köszönünk el egymástól, és kívánunk 
mindenkinek legalább annyi örömet, és vidám napot, mint amennyit 
az ovi falai között töltöttek.

Igaz, a nyári vakáció ideje még messze van, de a korai lapzárta 
most ad lehetőséget arra, hogy szeretettel kívánjak MINDENKINEK 
– kollégának, Kismanónak és a kedves olvasóknak is – tartalmas nyá-
ri nyaralást, egészséget, sok-sok pihenéssel töltött napot, hogy újult 
erővel láthassunk neki a következő nevelési évnek.

 Kárász Andrea óvodavezető
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Nemzeti ünnep
Az idei március 15-i megemlékezésen 
az ünnepi műsort az 5. évfolyam szer-
vezte. Az iskolai ünnepséget március 
11-én tartottuk, a községi ünnepre 
március 15-én került sor. A tanulók fel-
készítő tanárai: Bali Ervinné, Gerendai 
Mariann és Frankné Székelyi Judit. A 
gyerekek műsorát ének, furulyaszó és 
tánc színesítette.

 Szervezők

Föld napja a Gárdonyi suliban
Iskolánkban április 22-én délután a Föld 
napja alkalmából játékos vetélkedő várta 
az alsó tagozatos tanulókat. A  program 
szervezői, Oláh Magdolna, Szőke Zoltán-
né, Szabóné Antus Anita és Nagyné 
 Fodor Irén izgalmas f eladatokat állítot-
tak össze. A  délutánt Szabóné Dömény 
Krisztina táncos bemelegítőjével nyitot-
tuk meg, amihez Bali Ervin biztosította 
a zenét. Ezután a csapatok összeállítása 
következett. Az  első feladat, a menetle-
vél kézhezvétele után, annak díszítése, 
valamint a csapatnév kiválasztása volt. 
Egy térkép segítségével a tanító nénikkel 
együtt indultak útnak a gyerekek. A  2. 
állomáson Vida Andrea és Balázs István-
né várta a versenyzőket. Itt szelektív hul-
ladékgyűjtés- és válogatás volt a feladat. 

A  3. helyszín a komplejáró volt, ahol 
Mácsikné Cseh Györgyi és  Rocskáné 
Englert Éva szókereső és bujkáló képes 
feladatain törhették a gyerekek a fejü-
ket. A  strandon Bogdán György puzzle 
képei sem fogtak ki rajtuk. Így boldo-
gan indultak az utolsó állomás felé, ahol 
Szőke Zoltánné és Pappné Csató Csilla 
célba dobó versenye következett. A csa-
patok hangos csatakiáltással, jókedvűen 
értek vissza a suliba. Amíg a tanító né-
nik a pontokat összesítették, a gyerme-
kek uzsonnáztak, labdáztak, rajzoltak 
az udvaron. A  nap végén a várva várt 
eredményhirdetés következett. Minden 
résztvevő cukorkát kapott, az első három 
helyezett csapat tagjait pedig egy-egy 
hűtőmágnessel jutalmaztuk. 2016. ápri-

lis 22-én, a Föld napján, napsütés, jókedv 
tarkította a Faddi Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola délutáni programját. Köszön-
jük minden gyermeknek, tanító néninek 
és bácsinak ezt a szuper péntek délutánt!

 Szabóné Antus Anita

Szavalóverseny az iskolában

A Könyv Hete keretében már hagyomány 
nálunk, hogy minden évben megrende-
zésre kerül iskolánkban az alsó és felső 
tagozaton egyaránt a szavalóverseny. A 
résztvevők szabadon választott versek-
kel készültek. A zsűri értékelte a szavala-
tokat, fi gyelve azt is, mennyire passzol a 
versenyző személyiségéhez a választott 
vers. Az 1-3. helyezett versenyzők korcso-
portonként oklevelet és könyvet kaptak. 
Minden kis versenyző munkája elismeré-
seként emléklapot vihetett haza. 

Helyezések az alsó tagozaton:
1. évfolyamon: 
1. helyezés: Lencsés Bence, 2. helyezés: 

Prisztacs Gerda Andrea, 3. helyezés: Bali 
Anna, Orsós Kíra 

2. évfolyamon: 
1. helyezés: Mácsik Fédra Anita, 2. he-

lyezés: Vass Botond 
3. évfolyamon: 
1. helyezés: Acsádi Petra, 2. helyezés: 

Orsós Zoltán, 3. helyezés: Rácz Petra Míra 

4. évfolyamon: 
1. helyezés: Kiss Gréta Anett, 2. helye-

zés: Sallai Alíz, 3. helyezés: Hostyánszki 
Dorina 

Helyezések a felső tagozaton:
5. évfolyamon:
1. helyezés: Szücs Vivien (Gerjen), 

2.  helyezés: Lencsés Noémi, 3. helyezés: 
 Márkus Márk, Csákány Luca (Gerjen) 

6. évfolyamon: 
1. helyezés: Vidák Amanda (Gerjen), 

2.  helyezés: Tóth Flóra (Gerjen), 3. helye-
zés: Bali Gergő János, Bogdán Kíra, Kovács 
Viktória

7-8. évfolyamon: 
1. helyezés: Kaiser Ildikó, 2. helyezés: 

Vidák Patrik (Gerjen), 3. helyezés: Ébert 
István 

Gratulálunk a szép eredményeket elért 
tanulóinknak és a felkészítő nevelőknek.

 Szabóné Dömény Krisztina
 Nagyné Fodor Irén

Fotókiállítás
A felsős munkaközösség a Föld napján 
tartotta Lencsés János fotókiállításának 
megnyitóját az emeletes iskolában . A tíz 
képből álló ál landó kiállítás bemutatja 
szűkebb környezetünk természeti szépsé-
geit. Köszönettel tartozunk a Szülői Szer-
vezetek Közösségének az anyagi háttér 
előteremtésében nyújtott segítségért.
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A végzős diákok fát ültettek
Hagyományteremtő szándékkal immár 3. éve a végzős diákok Bényi 
Sándor felajánlásával, Fadd Nagyközség Önkormányzata és a Fatodi 
Kft. közreműködésével facsemetét ültetnek a Fadd, Mátyás király u. 
4. szám alatti iskola udvarában. 

A két nyolcadikos osztály közösen az osztályfőnökökkel (Bali Ervin 
8.a és Sándor Gábor Pál 8.b) hársfa csemetéket ültettek a polgármes-
ter úr által kijelölt helyekre. A nyolcadikos fi úk közös erőbedobással 
ásták ki a fák helyét, majd a csemete elhelyezése után az osztályfő-
nökök irányításával megöntözték, megtaposták a földet. Jól éreztük 
magunkat ez idő alatt és sokat viccelődtünk. Reméljük, hogy a két fa 
még sokáig árnyékot fog adni az iskola tanulóinak. végzősök

I S K O L A

Versenyek matematikából
Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Iskolánkból 2016. február 19-én 14 
matematikát szerető tanuló Szekszár-
don mérte össze tudását több száz ver-
senyzővel. Nagyon szép eredmények 
születtek, de köztük a legkiemelke-
dőbb Rácz Levente megyei 9. helyezése. 
Ő március 2-án ünnepélyes keretek kö-
zött a bonyhádi gimnáziumban vehette 
át az elismerő oklevelet és a jutalom-
könyvet. Gratulálunk neki!

Az iskolai rangsor a következő:
3. osztály: Bóvári Márk, Acsádi Pet-

ra, Szoboszlai Nikolett, Bedzsula Ferenc
4. osztály: Kiss Gréta Anett, Bali 

Ádám András, Bitter Gergő, Mireider 
Zsigmond

5. osztály: Rácz Levente, Vass Virág, 
Papik Bálint, Szendi Laura, 

Kurucz Boglárka, Lencsés Noémi.

Sajnos a felsőbb évfolyamokból nem volt 
versenyző.

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
Már hagyomány, hogy a verseny első is-

kolai fordulójának a művelődési ház ad ott-
hont. Nagyon köszönjük, hogy nyugodt, 
barátságos környezetet biztosítottak szá-
munkra! A 46 indulóból a következők lettek 
a legeredményesebbek:

2. osztály: Rakiczki Ákos, Petróczi  Niko-
lett, Szendi Ramóna

3. osztály: Acsádi Petra, Bóvári Márk, 
Rácz Petra Míra

4. osztály: Bali Ádám András, Bitter Ger-
gő, Kiss Gréta Anett

5. osztály: Vass Virág, Rácz Levente, 
Márkus Márk

6. osztály: Kovács Viktória, Konetsny 
Evelin, Bogdán Kíra

7. osztály: Kaiser Ildikó, Bakos Ádám, 
Sulák Dániel Róbert

Minden résztvevőnek gratulálok!
Köszönöm Fehér Andreának és Szőke 

Zoltánnénak a lelkiismeretes szervezést, a 
pontos tájékoztatást! További sikereket és 
jó munkát kívánok a felkészítő kollégáknak: 
Mácsikné Cseh Györgyinek, Szabóné Dö-
mény Krisztinának, Puskásné Dobos Nórá-
nak, Márkus Tibornénak, Nyigrényi Editnek 
és Dursztné Palást Gabriellának!

 Pánczélné Csöndes Magdolna

Járási tanulmányi verseny Tolna 
A Sztárai Mihály Gimnázium minden 
évben meghirdeti a járáshoz tartozó 
általános iskoláknak tanulmányi verse-
nyét 5-8. évfolyamon magyar nyelv, ma-
tematika és történelem tantárgyakból, a 
7-8. osztályosok pedig biológia, � zika, 
földrajz és kémia tantárgyból is meg-
mérettethetik magukat.

A járási versenyen képviseltette ma-
gát Bogyiszló, Fadd, Gerjen és Tolnáról 
a Wosinszky Mór Általános Iskola.

Minden évben nagyon szép helyezé-
sekkel büszkélkedhetünk:

az 5. évfolyamon 2. helyezést ért el 
Márkus Márk történelem tantárgyból, 

7. évfolyamon Bakos Ádám első lett 
biológia, � zika és földrajz tantárgyakból, 
3. lett magyar nyelvből, Kaiser  Ildikó 

2. helyezést ért el � zika tantárgyból, 3. 
magyar nyelvből, Sulák Dániel földrajz 
tantárgyból került 2. helyre. 

A végzős diákok közül Major Zol-
tán nyerte a � zika, földrajz és történe-
lem versenyt, második lett biológiából, 
 Samai Nikolett 2. lett magyar nyelvből, 

3. lett � zikából, Lepp Szintia 3. helye-
zést ért el magyar nyelvből, Szlanyinka 
Zita matematika tantárgyból 3. lett.

Gratulálunk a versenyen résztvevők-
nek és a felkészítő tanároknak.

 Szervezők

Fadd összesen Történelem Magyar Matematika Fizika Földrajz Kémia Biológia Helyezésenként 
összesen

I. helyezés 1     2 2   1 6

II. helyezés 1 1   1 1   1 5

III. helyezés   3 1 1       5

IV. helyezés 2 2 2 1 1 1   9

V. helyezés 2   1 1 1     5

VI. helyezés 1 2 1   2   1 7

Tantárgyanként
összesen 7 8 5 6 7 1 3 37
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A méhek védelme saját életünk védelme

A természet és a benne élő állatok, nö-
vények sokfélesége az emberi jólét, 
mindennapjaink fontos letéteménye-
se. Számos olyan javat, szolgáltatást, 
úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatást 
nyújt, melyek nélkül nem élhetnénk 
úgy, ahogy élünk, sőt, valójában nem 
is élhetnénk. A legalapvetőbb példáktól 
kezdve, mint a növények általi oxigén-
termelés, vagy a tiszta ivóvíz, olyan fo-
lyamatokig, mint a virágok rovarok ál-
tali beporzása, sokszor nem is érzékelt, 
fel sem ismert módon kapjuk környeze-
tünktől mindazt, ami mindennapjaink-
hoz szükséges. Mégis, mindezt sokszor 
nagyon kevéssé értékeljük, és a napja-
ink környezeti válságát, az élővilág sok-
féleségének csökkenését és az élőhelyek, 
ökoszisztémák állapotának leromlását 
nem érezzük kellően fontos, sürgető és 
megoldandó problémának.

Az élővilágot érintő negatív tenden-
ciák globális megállítását tűzte ki cé-
lul az IPBES (Intergovernmental Plat-
form on Biodiversity and Ecosystem 
 Services), azaz az élővilág és az általa 
nyújtott javak megőrzését célzó kor-
mányközi szervezet. 2012-ben, azaz 
csak néhány éve alakult 124 kormány 
részvételével, mégis ezen rövid idő alatt 
már számos szakmai tanulmányt és 
szakértői munkát indított el. Első nagy 
globális tanulmánya a beporzó állatok-
ról (pollinátorok), beporzásról és az eb-

ből fakadó élelmiszertermelésről idén 
február végén jelent meg. Elkészítésé-
ben 90 szakértő vett részt a világ min-
den tájáról és számos szakterületről, a 
koordináló vezető szerzők egyike pedig 
Kovács-Hostyánszki Anikó, Junior Pri-
ma díjas egykori faddi lakos, zoológus, 
az MTA Ökológiai Kutatóközpont Len-
dület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kuta-
tócsoport munkatársa.

A beporzó állatok a természet-
ben a zárvatermő növények több mint 
80%-nak szaporodásához hozzájárulva 
kiemelkedő szerepet 
töltenek be a biológiai 
sokféleség biztosításá-
ban és fenntartásában. 
Emellett globális lép-
tékben a termesztett 
növények háromne-
gyedénél a termés- és/
vagy magképzésében 
játszik fontos szere-
pet. A beporzók nélkül 
sok gyümölcs, zöldség, 
így például az alma, a 
barack, a meggy, a pa-
radicsom, de más élel-
miszerek is, mint a kávé, a csokoládé, a 
bor is eltűnne asztalunkról. Mindezen 
növények mennyiségi értelemben a glo-
bális mezőgazdasági termelés mintegy 
harmadát jelentik, minőségi szempont-
ból viszont az állati beporzású növé-

nyekből készült termékek az egészséges 
emberi táplálkozás elengedhetetlen ele-
mei, így számos vitamin és tápanyag 
egyedüli forrásai.

A méhészet, azaz döntően a háziméh 
általi beporzás és méztermelés kiemel-
ten fontos számos vidéki közösségben. 
Magyarországon különösen, hiszen a 
területegységre eső méhcsaládok szá-
ma hazánkban európai léptékben az 
egyik legmagasabb. A  méhészkedés és 
méztermelés számos ember megélhe-
tési forrása. A beporzók döntő többsége 
azonban vad, azaz nem háziasított állat-
faj, köztük 20 ezer különböző méhfaj, 
sok légy, lepke, sőt egyes madár-, hüllő- 
és emlősfajok látnak el fontos beporzó 
szerepet mind a vad-, mind a termesz-
tett növények esetében.

Ugyanakkor a vad és tenyésztett be-
porzók száma számos régióban erősen 
csökkenő tendenciát mutat, ami glo-
bális pollinációs krízist jelenthet, azaz 
a beporzás, és ezáltal beporzástól füg-
gő növények és termények drasztikus 
csökkenését. Mindeközben az állati 
beporzást igénylő termesztett növé-
nyek által borított mezőgazdasági te-
rületek nagysága az elmúlt ötven évben 
300%-kal nőtt.

A beporzók populációinak és a házi-
méh családok számának csökkenésé-

nek hátterében számos tényező áll, így 
például az intenzív mezőgazdasági ter-
melés és tájhasználat. A  monokultúrás 
termelés, a nagy, sokszor több száz hek-
táros parcellaméretek kevéssé alkalma-
sak a beporzó rovarok számára, még ha 
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G R A T U L Á L U N K !

virágos növényekről is van szó. Hiszen 
legyen az akár repce vagy napraforgó, 
ezen növények is hamar, pár hét alatt 
elvirágoznak, és a gyomirtóval kezelt 
talajfelszínen sem fordul elő igazán más 
virágpor és nektár forrást nyújtó nö-
vény. Egyes rovarölőszerek közvetlenül 
is elpusztítják a káros szervezek mellett 
a beporzókat is. Továbbá, a háziméhet 
és vad rokonait sem kímélik a legkülön-
félébb betegségek és kártevők.

A beporzókat veszélyeztető egyes 
kockázati tény ezőkre adott vagy adható 
válaszok, azok védelmét és fenntartását 
elősegítő lehetőségek a tanulmány fon-
tos részét képezik. A  munka fő célja a 
beporzók esetében tapasztalt hanyatlás 

okainak megismerése, és megismerte-
tése, és annak feltárása, hogy miként 
segítheti védelmüket és fenntartásukat 
a gyakorlat és a politikai döntéshozatal. 
Így például a tájhasználat és a mező-
gazdaság terén olyan innovatív kezde-
ményezések, mint az ökológiai inten-
zi� káció, azaz a kevesebb vegyszerre 
és változatosabb vetésszerkezetre építő 
termelés.

A felmérés nemzetközi fogadtatása 
minden képzeltet felülmúlt. Mindösz-
sze másfél nappal a megjelenése után 
800 cikk jelent meg róla, 70 ország-
ban 25 nyelven, a New York Times-tól 
a CNN-n át a világ szinte összes vezető 
médiájában, így számos magyarországi 

újságban, rádió és tv műsorban. A  ta-
nulmány elkészítőinek munkája azon-
ban ezzel még nem ért véget. Fontos, 
gyakorlati lépések szükségesek, hogy 
a megszerzett tudás alapján a beporzó 
állatok továbbra is olyan számban és 
sokféleségben vehessenek minket kö-
rül, hogy asztalunkról ne tűnhessenek 
el kedvenc gyümölcseink, reggeli csésze 
kávénk, vagy kedvenc csokitortánk. Eh-
hez azonban nem elég a kutatók igyeke-
zete, fontos, hogy mindenki ügyeljen és 
óvja környezete egészségét, kertjében, 
földjein, háza táján biztosítson minél 
több és többféle virágot, és óvja a ter-
mészetes élőhelyeket.

 dr. Kovács-Hostyánszki Anikó

A faddi gyökerű dr. Kovács-Hostyánszki Anikó ökológus 
2014-ben, 30 éves korában kapta meg a Junior Prima Dí-
jat, a magyar tudomány kategóriában.
Kutatási területe a mezőgazdasági ökoszisztémák élővilága. 
Célja azoknak a kérdéseknek a megválaszolása, amelyek a ter-
mészetvédelmi biológia alapvető problémáihoz kapcsolódnak: 
hogyan tudjuk megőrizni a biológiai sokféleséget, és az általa 
biztosított ökoszisztéma-szolgáltatásokat mezőgazdasági te-
rületeken Egyik fő kutatási területe a növények beporzása és a 
vadméhek ökológiája.

Számos nemzetközi konferencián vett részt meghívott szim-
póziumi előadóként. Három nagy uniós keretprogramban vett 
részt, a másodiknál már ő koordinálta a zoológiai mintavétele-
zést. Szakértői szinten meghívást kapott az Intergovernmental 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) mun-
kájában, mint vezető szerző. Aktív szerepet játszik a tudomá-
nyos közéletben, hazai természetvédelmi, biológiai konferen-
ciák szervezésében. Szerk.

Szeretettel gratulálunk Ódryné Horváth Krisztinának!
A Budapest Kerámia K�  országos alkotói versenyt hirdetett, 
mely egy éven keresztül zajlott. Krisztina két kerámiával in-
dult „Pro� ” kategóriában: a Bronzmázas asztal és a Bambusz-
díszes edény című alkotásával.

Az értékelésének több összetevője volt. Horváth Krisztina 
úgy lett kategórianyertes, hogy a pro� k között még a második 
helyezett is ő maga lett.

A szakmai elbírálásban Zakar István kerámiatervező-ipar-
művész, Kun Éva keramikusművész és Jäger Margit kerami-
kusművész szakértettek.

A versenydarabokat a Budapest Kerámia K� . által szervezett 
alkotói verseny zárókiállításán mutatták be a nagyközönségnek 
a budapesti a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

 Szerk.
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Szárazvirágok és csokrok
Leírtad a virágok nevét? Kérdezi tőlem las-
san negyedik hete Rozika néni a piacon. 

Most leírom és teszek néhány gondo-
latot is mellé.

A virágok nagy szerepet játszanak az 
emberek életében mindenütt. A 17. szá-
zadban „pot-pourri”-nak kicsi zacskóba 
leszárították, majd a ruhásszekrénybe 
a fehérneműik közé tették a nők. A 18. 
században a nagy utazások alkalmával, 
számos növénnyel ismerkedtek meg az 
emberek, amelyeket a növénygyűjtők 
lepréseltek, herbáriumokat készítettek. 
Ebben az időben készültek el az első szá-
razvirágcsokrok is. A szárított növények 
szerepe egyre nőtt a kultúránkban. Fel-
használási területük bővült a kezdetek 
óta. Dekorációs céllal télen az élővirágot 
váltja ki, temetkezési dekorációs kelléké-
vé, egyéb rendezvények díszítőanyagaivá 
váltak az idők folyamán.

Alapvetően két nagyobb csoportot 
különböztetünk meg a szárazvirág alap-
anyagok terén: a vadon termő, valamint a 
termesztett (növényeket) virágokat.

A kertünk, különösen a díszkert, szám-
talan hajtást, levelet, virágot és termést 
kínál számunkra, amelyeket felhasznál-
hatunk egy szárazcsokorba alapanyag-
ként. Még az utcánk végén kezdődő 
határ (szántóföld) bevetett növényeit is 
felhasználhatjuk, ha időben, a megfelelő 
érettségi állapotban gyűjtjük be a őket. 
A szárításra alkalmas növények, növé-
nyi részek (levél, termés) egy része évelő, 
egy- és kétnyári valamint gumós hagy-
más növényekből tevődik össze. Fontos 
a megfelelő szedési időpont. Ez függ az 
egyes növénytől, de vannak alapvető 
szabályok. Azokat a virágokat, amelyek 
szárazvirágcsokorba kerülnek száraz, me-
leg időben, a teljes kifejlődés előtt kell le-
szedni. Szellős, meleg, száraz helyen fejjel 
lefelé fellógatva kell leszárítani. Nedves 
virágot soha ne kössünk össze, mert pe-
nészedik és tönkreteszi a többi növényt. 

Ha nagyobb leveles ágat akarunk leszá-
rítani, tegyük glicerin (40%) + víz (60%) 
keverékébe. Virágfejeket bórax-homok 
keverékében lehet szárítani. Nézzünk ak-
kor szét a növények között!

Vidéken a legkézenfekvőbb, ha a köz-
vetlen környezetünkben kezdünk gon-
dolkodni. A faddi Duna part, temető 
melletti Harisi kanálispart, szántóföldek 
gabonái.

A holtág vízpartjain buzogány, nád, 
sás, kákics, gyékény található. Könnyű a 
szedés és szárítás. Nagyon jó csokorlazító 
alapanyag.

A szántóföldi növények közül a búza, 
árpa, rozs, mák, még éretlen napraforgó 
fej szárral, kukorica címer, vagy kukorica-
csuhé/levél, amivel a szárazvirág csokrot 
összefoghatjuk a későbbiekben.

Örökzöld cserjék fák levelei, hajtásai 
termései. Pl.: Buxus, mahónia, Ilex leveles 
szárított hajtásai. Fenyőfélék toboz ter-
mései, amelyek a temetői téli csokrokba 
becsempészhetők. 

Vadvirágok közül is néhányat említe-
nék: Fűfélék, mint a vad muhar, réti ecset-
pázsit, lóperje, közönséges kakaslábfű. 

Egyéb lágyszárúak: vad kék búza-
virág, vad réti imola, mezei menta, erdei 
mácsonya, vad bükkönyök, vetési szar-
kaláb, fekete nadálytő, szamárbogáncs, 
közönséges cickafark, réti szegfű, közön-
séges bábakalács, libapimpó levelei, ka-
milla, vadmurok, mezei zsurló, stb.

Termeszthető növények: Echi-
nops = szamárkenyér, Eryngium = iringó, 
Gypsophila = fátyolvirág, Helichrysum = 
szalmavirág, Hydrangea = kerti hortenzia 
virága, Nigella damascena = borzaskata, 
Papaver = kerti mák termése szárastól 
vagy egyéb díszmákfélék, Rozmaring, 
Levendula leveles virágos hajtásai, Sal-
via = orvosi zsálya változatai, Zinnia = 
rézvirág vagy legényrózsa virágos haj-
tásai, Achilea = cickafark többféle szín-

ben kapható, rózsák virágai szárastól 
szárítva, szarkaláb, Limonium  = 

sóvirág, Briza  = nagy 

rezgőfű, kerti körömvirág szárastól szárít-
va, Rudbeckia = kúpvirág virágos szárait, 
pampaszfű, Centaurea dealbata = imola, 
búzavirág, Erdei pajzsika levelei szárítva, 
Helenium autumnale = Őszi napfényvi-
rág, Helenium = dísznapraforgó, Heuche-
ra sanguinea = vérvörös tűzeső virágos 
szárai, Lychnis chalcedonica = égőszere-
lem virágos szárai, Solidago hybridek  = 
aranyvessző, Celosia argentea  = kakas-
taréj, Verbena bonairensis = Kerti ver-
béna, Kerti amaránt virágzata, Senecio 
cineraria  = hamvaska levélzete, Molu-
cella = Kagylóvirág, Pennisetum fajták = 
tollborzfű.

Rozika néni! Jó válogatást kívánok! 
 Benis Brigitta 

Közlemény:
 Véradás lesz Faddon 
a művelődési házban 
2016. július 06-án!

Gondolat!
Ember, ha szükséget lát,

Tőlem elveheti, lásd akkor is
Segítek, ha rajtam áll,

Szívem, ha bántják gonoszok,
Fájdalom rajta ki-be jár,

Nem kiáltok sírva,
Mert nékem itt e falu a hazám! 

Dohóczkiné Zsuzsa

2016. július 06-án!
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Egészségnap Faddért
A Tegyünk a Szívünkért Egyesület megalakulásakor az Alap-
szabályban főprogramként megfogalmaztuk, hogy szűrővizs-
gálatok keretében hívjuk fel a � gyelmet az észrevétlen, fájda-
lommentes, „gyilkos” kórra. A szív- és érrendszeri betegség 
napjainkban is vezető halálozási ok a magyar statisztikában.

Az Eleki Életmódközpont képzett munkatársai évek óta fá-
radhatatlanul járják az országot és egyfajta szűrést végezve 
hívják fel a � gyelmet, vigyáznak egészségünkre.

A betegség fő okai a stressz (lelki békétlenség), a helytelen 
táplálkozás és a mozgásszegény életmód.

Aki ellátogatott az egészségnapra, az az állapotfelmérés 
során képet kaphatott az egészségi állapotáról. A mérések 
eredményeit Dr. Pásztor Judit, az életmódközpont orvosa ér-
tékelte. A doktornő kérdésünkre elmondta, hogy a felmérés 
eredményei nem jó képet mutatnak. Sok az elhízás, magas 
vérnyomás, és ez nagy baj.

Előadásaik során utat mutattak arra, hogy a helyes élet-
móddal hogyan javíthatunk testi-lelki állapotunkon. 

Az életmódközpont munkatársai jól érezték magukat köz-
tünk, ígérik, ha igény van rá, szívesen jönnek újra.

Köszönet Mosonyi doktornőnek, egyesületi orvosunknak 
a szívélyes megnyitóért. 

Az ételkóstolón terített asztal várta a vendégeket. Vegán 
pástétomokat, fasírtokat, gluténmentes ételeket, salátákat, 
csírákat kóstolhattunk.

Vendégeinkkel közösen tornázhattunk Tyukos Anett 
gyógytornász vezetésével.

Köszönet Soponyai Mihálynak,  aki fáradhatatlanul várta 
nyaki masszásra a frissülni vágyókat.

Köszönet minden segítőnek és résztvevőnek!
 Tegyünk a Szívűnkért Egyesület

Nyugdíjas hírek
A faddi Nyugdíjas Érdekszövetség hagyományának megfelelően, 
az idén is megünnepelte a nők napját. A férfi ak nevében Balogh 
János mondott köszöntőt. Azt követően nagyon jó hangulatú 
dalokkal és műsorral kedveskedtünk a megjelenteknek, melynek 
igen nagy sikere volt, amit köszönünk Lazányiné Ilának és az elő-
adóknak. Az ünnepségre meghívott szőlőhegyi nyugdíjas vendé-
gek voltak, és ők is egy vidám műsorral kedveskedtek nekünk. 
Az estét fi nom vacsorával és kellemes mulatsággal zártuk le.

A szőlőhegyi nyugdíjasok látogatását viszonozva, mi is részt 
vettünk az ő általuk rendez ett nőnapi ünnepségükön, ami szin-
tén nagyon jól sikerült. 

A Művelődési Ház szervezésében részt vettünk a Kindl  Gábor 
által írt és rendezett „Obsitos” című fi lm vetítésén, amelyet itt 
Szekszárd környékén forgattak. Április 8-án, a költészet napja al-
kalmából szervezett megyei versmondó versenyen is képviseltet-
tük magunkat. A versenyt Iregszemcsén rendezték, ahol Horváth 
Sándorné és Őri Istvánné mondott verset, amit a zsűri emléklap-
pal jutalmazott. A legközelebbi esemény a megyei dalos találko-
zó lesz, melyet a faddi Nyugdíjasok az „Életet az Éveknek” szerve-
zésében rendez meg itt Faddon június 25-én. Minden évben ez 
szokott lenni a legnagyobb létszámú megyei rendezvény, amire 
már nagyon készülünk, és reméljük, hogy jól fog sikerülni.

 Tisztelettel: Molnár Jánosné, vezetőségi tag

Faddi Boróka 
Ének és Néptánc Egyesület 

A Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület köszönetét 
fejezi ki azoknak a magánszemélyeknek, akik személyi 
jövedelemadójuk 1%-át 2014. évben és 2015. évben az 
Egyesület javára felajánlották. Egyesületünk a 2014. év-
ben kapott, de 2015. évben kiutalt  630 Ft-ot és a 2015. 
évben kapott 16.335 Ft kapott 1%-os támogatásokat 
2015. évi programunk megvalósítására, a 2015. évi de-
cember 13-i Adventi műsor költségeire fordította.

Kérjük, amennyiben Ön még nem nyújtotta be 2015. 
évről szóló személyi jövedelemadó bevallását, úgy a � ze-
tendő adó 1%-áról szóló nyilatkozatban civilszervezet-
ként a Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület adószá-
mát adja meg. Egyesületünk adószáma : 18862320-1-17. 

Az Ön támogatását is köszönjük!
 Papik Sándor elnök
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BÚCSÚI BÁL 
Május 21-én (szombaton) 

20 órakor Faddon, a 
művelődési házban. 

Zene: Karaván Zenekar

 
Belépődíj: 1.000 Ft/fő 

 TOMBOLA BATYUS 

Asztalfoglalás és jegyelővétel a 
könyvtárban. 

A Falunap Faddon  
augusztus 20-án, szombaton  

kerül megszervezésre  
a Bartal-kertben.

Nyári játszóházba  
hívjuk a gyermekeket  

2016. június 28. és július 1.  
közötti napokon.  

Figyeljétek a hirdetéseket!

Közlemények
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Karate beszámoló
Az előző lapszám óta versenyzőink folyamatos felkészülésüknek 
megfelelően rendre érnek el jobbnál jobb eredményeket – elsősor-
ban hazai eseményeken.

Japán delegációval történő edzés után új löketet, új motivációt 
kapva versenyzőink még jobb formát hozva vágtak bele a tavaszi 
idénybe.

Március elején, a Sárvár kupán 27 klub 170 versenyzője nevezett 
az eseményre mintegy 345 nevezéssel. Közúti okokból csúszott a 
versenykezdés, és a technika ördöge is nehezítette, hogy az ünne-
pélyes hangulatát megteremtsék a szervezők, ugyanis nemzeti him-
nuszunk lejátszás közben megakadt. Kínos csend után váratlanul a 
nézők közül egy hölgy énekelni kezdett és a csarnok apraja – nagyja 
követte őt. Hátborzongatóan szép volt hallani! 

Klubjaink életében örvendetes, hogy 4 új versenyzőt is delegál-
hattunk, akik első nagy versenyükön szép sikereket értek el. Remél-
jük nemcsak az Ő eredményeiknek lesz folytatása, hanem a többi 
utánpótlás korú sportoló is csatlakozik hozzájuk.

Eredmények:
I. helyezettek: Szutor Zétény (kumite), Veress Ádám (kata) 
II. helyezettek: Bali Anna (2x/kata, kumite), Lukács Bence (kumite), 

Veress Ádám (kata), Szászi Kata (kumite)
III. helyezett: Szutor Zétény (kata)

A versenyre utaztatásban Fadd Nagyközség Önkormányzata által 
felajánlott kisbusz, valamint Berta Dániel és Szutor János szülők vol-
tak nagy segítségünkre.

Ezt követően tovább folytatódott a faddi és tolnai karatékák ver-
seny-szereplése, ezúttal a Bátaszéki Sportegyesület invitált minket 
nagyon közeli helyszínre, mégpedig a szekszárdi Városi Sportcsar-
nokba - miután a Széki kupa kinőtte a bátaszéki sportcsarnokot. 

Pro� megrendezés, átláthatóság, tervezhetőség a legjobb jelzők, 
mellyel illetni lehet a szervezők munkáját, és kitartás, kemény küz-
delmek, szívósság, bizonyítási vágy melyek gyermekeink munkáját 
jelzik.

WKF rendszerű versenyen ismét lehetőséget kaptak kezdő kate-
góriákban szerepelni vágyó versenyzők is, így ezen �ataljaink is lel-
kesen vágtak bele mindjárt egy magas kvalitású eseményen a dolgok 
sűrűjébe.

A szép menetelésnek végül 7 bronz és 1 ezüstérem lett a kiérde-
melt jutalma, melyért keményen megküzdöttek tanítványaink.
II. helyezett: Lukács Bence (kata)
III. helyezettek: Bali Anna, Acsádi Petra, Bátori Kamilla, Kruller Nor-

bert, Veress Ádám (2) (kata), Acsádi Petra (kumite)

A következő versenyes hévégén 2 esemény meghívásának kellett 
eleget tenni, ezért az egyesületek és szakosztályok vezetői úgy dön-
töttek, erejüket megosztva mindegyik versenyen képviselik szerve-
zetüket.

A csapat kisebbik fele 9 fő versenyzővel és kísérőikkel Gödöllő-
re utazott, ahol XIII. alkalommal került megrendezésre az Ippon 
 Shobu Országos Karate Diákolimpia.

46 klub, 336 versenyző, 576 nevezéssel egy nagy versenyt tudhat-
tunk magunkénak. Az utazásban segítségünkre volt Fadd Nagyköz-
ség Önkormányzata, mely rendelkezésünkre bocsátotta 9 fős buszát, 
valamint Szutor János és Végh Anna szülők, akik saját gépjárművük-
kel segítették a versenyre jutást.

Kilenc versenyzőnk 3 arany, 5 ezüst és 3 bronzéremmel, valamint 
2 negyedik hellyel az utóbbi évek legjobb diákolimpiai eredményét 
produkálta.

FADDI SE KARATE SZAKOSZTÁLYÁNAK EREDMÉNYEI
név versenyszám helyezés
Bali Anna egyéni formagyakorlat 1.

egyéni küzdelem 2.
Acsádi Petra egyéni formagyakorlat 4.

egyéni küzdelem 3.
Lukács Bence egyéni formagyakorlat 2.

egyéni küzdelem 3.

TANREN KARATE SE TOLNA EREDMÉNYEI
név versenyszám helyezés
Szutor Zétény egyéni formagyakorlat 4.

egyéni küzdelem 2.
Bátori Kamilla egyéni formagyakorlat 2.

egyéni küzdelem 1.
Veress Ádám egyéni formagyakorlat 2.

egyéni küzdelem 3.
Kaiser Anna egyéni formagyakorlat 1.

A csapat másik fele Bátaszékre utazott, ahol a Bátaszéki SE tavaszi 
gyermek versenyére invitálta egyesületeinket. Kiszli Viktor edző és 
Kiszli Sándor csapatvezető felügyelte a gyerekeket és természetesen 
egy lelkes szülői-kísérő csapat is utazott szurkolni.

Kezdő versenyzőink életük legelső megmérettetésén is helytáll-
tak és ismét bebizonyosodott, hogy az edzők által régóta verseny-
zésre javasolt sportolóknak igenis van keresnivalójuk ezen a téren.

S P O RT
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S P O RT

FADDI SE KARATE SZAKOSZTÁLYÁNAK EREDMÉNYEI
Név versenyszám helyezés
Lizák-Pető Balázs egyéni alapgyakorlat 1.

egyéni küzdelem 3.
Széles Tamás egyéni alapgyakorlat 3.

egyéni küzdelem 2.
Haraszti Luca egyéni formagyakorlat 3.

egyéni küzdelem 3.
Kirtyán Gábor egyéni alapgyakorlat 3.

egyéni küzdelem 3.
Szarka Bence egyéni formagyakorlat 3.

egyéni küzdelem 3.

TANREN KARATE SPORTEGYESÜLET TOLNA EREDMÉNYEI
Név versenyszám helyezés
Kovács Balázs egyéni alapgyakorlat 2.

egyéni küzdelem 2.
Straubinger Marcell egyéni alapgyakorlat 3.

egyéni küzdelem 3.
Kovács Tamás egyéni formagyakorlat 1.
Jánvári Zsófia egyéni formagyakorlat 2.

egyéni küzdelem 3.
Tajthy Vilmos egyéni formagyakorlat 2.

egyéni küzdelem 3.
Herbert Ágnes egyéni formagyakorlat 2.

„A Sport Legyen a Tied!” sportágválasztó
Április 12-én Szekszárdon került meg-
rendezésre a Magyar Diáksport Szövetség 
koordinálásával „A Sport Legyen a Tied!” 
nevű program. Iskolánk 40 tanulójával 
másodszor vett részt ezen a rendezvényen, 
amelyet az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Sportért Felelős Államtitkársága 
a Nemzeti Sportfejlesztés koncepció ré-
szeként 2015. januárjában indított útjára. 
A  program fő célkitűzése, hogy az általá-
nos iskolások részére egyszerre, egy helyen 
tartsanak minél több sportági bemutatót, 
hiszen a gyermekek így sokkal könnyeb-
ben megtalálhatják a hozzájuk legközelebb 
álló sportot. A különböző sportegyesületek 
igyekeztek sportági bemutatóval felhívni a 
diákok �gyelmét, felkelteni érdeklődésüket 
a különféle sportágak iránt. Az  eseményt 
Ács Rezső Szekszárd város polgármeste-
re nyitotta meg, majd az EMMI Sportért 
Felelős Államtitkársága képviseletében 
Kozmann György helyettes államtitkár, és 

a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, Ba-
logh Gábor is köszöntötte a tanulókat, és 
a kísérő pedagógusokat. A rövid beszéde-
ket követően tollaslabda bemutatót láthat-
tunk, amely sportág a szekszárdi rendez-
vényen kiemelt sportként szerepelt. A több 
száz gyermek ezután vehette birtokába a 
csarnok küzdőterét. 

15 sportág képviselete mutatta be a 
sportágakhoz kapcsolódó mozgásformá-
kat, feladatokat, amelyekkel edzéseken 
majd találkozhatnak a diákok. Jelen voltak 
többek között a judo, karate, lövészet, asz-
talitenisz, röplabda, kosárlabda, kajak-ke-
nu, vívás sportok. A  hangsúly most nem 
az alapos edzésmunkán, hanem inkább a 
játékos ismerkedésen volt. 

Minden tanulónk igyekezett minél több 
sportágban részt venni. Apró ajándékok-
kal és kellemes élményekkel tértünk haza. 
Reméljük, jövőre megint részt vehetünk 
ezen a programon!  Bali Ervinné

Daitai-ryu 
Harcművészeti Egyesület

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 
Pályázaton az egyesület (NEA-MA-15-M-0272) 

360 000 Ft-ot nyert edzőszőnyeg vásárlásra.  
A projekt 2016 év elején megvalósult.

Aikidó, Daito-ryu, Aikibujutsu
edzési lehetőség Faddon, tradicionális 
harcművészet a szamurájok korából.

Edzési időpontok:
hétfő, szerda 20:00 – 21:30-ig.

További információ: 06 20 264-3313

És ha tavasz, akkor karate bál, fergeteges hangulat, felejthetetlen éjszaka. 
Ezek a jelzők, mellyel illetni lehet az idei, április 9-én megrendezett Jóté-
konysági karate bált.

Mintegy 130 fő résztvevő számára zenélt a Főnix Boys együttes, akik pi-
henni nem igen hagyták a jelen lévőket. Volt tombola – igaz maga a szel-
vény kevés, hiszen a 400 db jegy eladása után még a belépőjegyeket is külön 
ki kellett sorsolni .

Hajnali 5-kor került sor a zárásra, takarításra, amelyben segítségünkre 
voltak a Művelődési ház dolgozói. Köszönet érte!

 Bali Ervin edző

Támogatóink voltak: Kehely Patika Fadd, Eurokomfort Kft, Művelődési ház Fadd, Bali Imre és Imréné, id.Sipos Mihályné, Asztalos család, Kaiser 
család, Kiszli család, Kirtyán család, Haraszti család, Bio kuckó, Sándorfi család, Tajthy család, Rezicska Antal és családja, Rezicska Mária, Ferkelt 
autószerviz, Guld Csaba gumiszerviz Tolna, Márhoffer Lászlóné, CBA áruház, Coop áruház, Bali Csaba, Kertész Sándor, Kovács Gábor és családja, 
Antal húsbolt, Csehák-Antus Zsuzsanna, Ráczné Kilián Mária.
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HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító

7133 Fadd, Etelköz u. 7.

Telefon: 74/446-516; 30/969-9854
E-mail: rozgonyi54@tolna.net

KÖNYVELÉS 
FADDON
Több mint 10 éves ta-
pasztalattal, regisztrált 
mérlegképes könyvelői 
végzettséggel vállalom 
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes 
körű könyvelését, bérszámfejtését; visszamenőleg is; valamint 
magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának 
elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!
Kvandukné Gracsik Judit
telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu

BEDA HALAS
Fadd, Béke utca 91. ÉLŐ PONTY

950 Ft/kg

Nyitva tartás:
hétfő szünnap

kedd-péntek 17-19
szombat  7-11
vasárnap  8-11

Tel: 20/370-7404
A pontytisztítás iránti igényt kérjük előre jelezni.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Schmelcz TÜZÉP
Tüzelő- és építőanyag 

Kereskedés

7133 Fadd, 
Táncsics M. u. 8.

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

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig:

730-1600

Szombaton:
730-1100

SCHULLER termékek:
• ecsetek, festőhengerek
• ragasztószalagok, takaró-

fóliák
• sittes zsákok, spatulyák
• kőműves szerszámok
• gipszkanál, glettelők
• drótkefe, kesztyűk
• kézi keverőgép
• habarcskeverők
• pormaszkok kaphatók!
• kerítés oszlop
• kerítés drót

(10, 15, 25 fm tekercsben)
• kerítés huzal
• kötöző drót

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

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

FITT
NETT
KLUB

Fadd, Váci utca 1. szám alatt
KONDITEREM
SZOLÁRIUM

SZAUNA
Előzetes bejelentkezés: 30-378-77-41

A hét minden napján várjuk Önöket!

ugyanitt:
FAGYIZÓ

ÍRÓSZEREK … 7.30–18.00
PUMUKLI BOLTOCSKA … 7.30–18.00

SZOLGÁLTATÁSUNK FALATOZÓVAL BŐVÜL:
hamburger, hot-dog, saláták stb.
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Várja vásárlóit a

Dombori 
sóder telep!

Natúr és osztályozott homok, 
kavics kapható.

Kiszállításban és építőanyagok 
beszerzésében is segítünk.

Telefon: 06-30/279-39-76

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

Czinkonné Simon Irén • telefon: 06-7 0 / 411-2110

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

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

Faddon a Béke utca 1.
szám alatt található 

VITAMIN TANYA
 (Műv. ház)

Nyitva tartás:
H-P: 8–12 • 14–17

Szombat: 8–11

Helyben és 20 km-es 
körzetben ingyenes 

kiszállítás

Sok szeretettel várok
minden kedves 

vásárlót és érdeklődőt!

Elindult webáruházunk is!
www.vitamintanya.unas.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, 5. éve készítem sikerrel. 

A feldolgozás során tartósítószert, 
egyéb adalékanyagot NEM használok! 
Termékeimet különböző kiszerelésben, 

súlyban árulom! 

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

vagy a szombati helyi piacon!
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