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Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa                                  2007. november 
 

Tisztelt Szülők, Nagyszülők! 
     Ha két szülő beszélgetni kezd, biztos, hogy két téma 
előkerül a társalgás során: a gyerek egészsége és az 
iskola. Hogy az utóbbival valami nincs rendben, azt 
mindannyian tapasztaljuk. A jelenlegi oktatási 
kormányzat céljai és az ennek jegyében bevezetett 
reformok hatására egyre rosszabb és kilátástalanabb 
helyzetbe kerül a magyar iskolarendszer, köztük a mi 
iskolánk is. A költségvetési megszorításokkal párosuló 
új oktatási modell bevezetése katasztrofális következ-
ményekkel járt. Az iskolánkban az elmúlt években 
megindult pozitív változások megakadtak, újra 
felgyorsult az elvándorlás, aminek hatására a tanulói 
létszáma 2007-ben jelentősen csökkent. A fogyatkozás 
okai összetettek, de a szülőkkel folytatott beszélgetések 
során, - hogy miért vitték el a gyermekeiket, - két 
nagyon fontos indokra derült fény. Az első az volt, 
hogy úgy gondolják, Szekszárdon, Tolnán, Pakson jobb 
minőségű oktatást kap a gyermekük. Ennek az 
állításnak az eldöntésére vannak objektív mércék is, de 
szerintem ez felerészben hit és meggyőződés kérdése. A 
második, és azt gondolom, hogy a nagyobb és 
fontosabb probléma az iskolai fegyelem és tanuláshoz 
való viszony. A jelenleg érvényes oktatási törvény 
szerint nincs az a 16 év alatti gyermek, aki olyan 
vétséget tudna elkövetni, hogy az önkormányzati 
iskolából eltanácsolható lenne. A magatartási 
problémák mellé 90 %-ban párosul a gyermekek, illetve 
a szülők részéről a tanulásra való igény vagy késztetés 
teljes hiánya is. Mindezek szinte megoldhatatlan 
feladatok elé állítják a tanárokat, tanítókat és a tanulni 
vágyó diákokat.  
     Amikor a szülők megkerestek ezekkel a gondokkal, 
megoldásként felvetették egy alapítványi iskola 
létrehozásának ötletét. Az önkormányzatnak 
kötelessége támogatni azokat a lakossági 
kezdeményezéseket, amelyek a magyar törvényeknek 
megfelelnek, erkölcsileg elfogadhatók és valós igényt 
jelenítenek meg. Nekünk a többség érdekeit kell 
képviselnünk, adott esetben megvédenünk. 
      Meglátogattunk egy ilyen alapítványi iskolát. 
Röviden megpróbálom leírni a tapasztalatomat. A dolog 
jellegéből következően az iskolába való jelentkezés 
önkéntes, a szülő és a gyermek szabad akaratából 

történik. Szinte egy szerződés jött létre az alapítványi 
iskola és a diák, illetve szülei között. Ha valaki nincs 
megelégedve a szerződésben foglaltak teljesítésével, azt 
bármikor fölmondhatja. Mivel új iskola indult, tanárait 
pályázattal választották ki. A kuratóriumnak az volt az 
érdeke, hogy a legjobb oktató gárda jöjjön össze, hiszen 
a szülők a pénzükért magas szintű oktatást akartak. 
Mivel maguk is iskolafenntartók, a tandíj fizetésével 
jobban bekapcsolódtak az iskola életébe, közelebb 
kerültek a tanárokhoz, egymáshoz. Az eredmény egy jól 
működő közösség lett. 
     Az iskola legfontosabb dokumentuma a 
HÁZIREND, amely a diákok jogait és kötelességeit 
tartalmazza. Mivel ebbe az iskolatípusba is felvesznek 
mindenkit, - ez is mutatja, hogy nem valamiféle 
elkülönítésről van szó, - aki a tandíjat kifizeti (ez ott 
jelenleg havi 4.000 Ft), a házirend az, ami garantálja, 
hogy a tanítási idő ne fegyelmezéssel teljen el. Aki 
többször és súlyosan megsérti a szülők által is aláírt és 
elfogadott házirendet, kizárásra kerül. 
Kedves Szülők, Nagyszülők! 
Kétségtelen, nagy kihívás érte Önöket és az 
iskolafenntartó önkormányzatot. Tudunk-e olyan 
körülményeket teremteni, amelyben azoknak a 
gyermekeknek az érdekei érvényesüknek, akik tanulni 
mennek az iskolába, vagy hagyjuk a mostanit, amely 
láthatóan erre nem alkalmas. Vagy cselekszünk, vagy 
ránk omlik az egész rendszer.  
Én személy szerint a cselekvés pártján állok, mert sok 
időnk már nincs. Közös erőfeszítéssel talán 
megállíthatjuk a kedvezőtlen folyamatot. Ehhez 
legalább 200 gyermek szüleinek a szándéka szükséges. 
Ilyen létszámmal már működhet egy alapítványi iskola. 
Az út a célig hosszú és nehéz. De ilyen célért érdemes 
küzdeni. A gyermekeink jövője a tét. 
     A kezdeményezőkkel egyetértésben szükségesnek 
tartom, hogy erről a lehetőségről az érdekeltek 
tájékoztatást kapjanak egy összevont szülői értekezlet 
keretében. Ahhoz, hogy ezen az úton el lehessen 
indulni,  föl kell mérni a szülők szándékait, igényeit, 
meg kell hallgatni esetleges javaslataikat. 
Várunk mindenkit egy közös együttgondolkodásra, 
akinek fontos a faddi oktatás, a faddi iskola jövője. 

Fülöp János polgármester 
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M I  L E S Z  V E L E D  I S K O L A ?  
 

Tanárkesergő: az iskolában a diák az úr 
BAJKEVERŐK Egyre több pedagógus fontolgatja, hogy a kiszolgáltatottság miatt elhagyja a pályát 
 

Ha egy gyerek tönkre akarja tenni a tanítási órát, nyugodtan 
megteheti – a pedagógusok kezében ugyanis kevés eszköz 
van az iskolai fegyelem fenntartására. 
A körmös betiltása után átestünk a ló túlsó oldalára – állítja 
több pedagógus. Szerintük ugyanis a gyerekek jogai mellett 
szinte eltörpülnek a számon kérhető kötelezettségek. Ha 
például egy gyerek a viselkedésével ellehetetleníti a tanórai 
munkát, a tanár semmit sem tehet. Rossz érdemjegyet a 
viselkedés miatt nem adhat, mivel az törvényellenes. 
Kiküldenie sem szabad a diákot, mivel ez ugyancsak tiltva 
van. Az egyedüli lehetőség az írásbeli figyelmeztetés, de ez is 
könnyedén kivédhető, ha a nebuló úgy dönt, hogy nem adja át 
az ellenőrzőjét. A tanár ugyanis nem nyúlhat bele a gyerek 
táskájába. Ha ezt mégis megteszi, eljárás indul ellene. 
„Valójában a gyerekek jóindulatára van bízva, hogy el tudjuk-
e végezni a munkánkat – jelentette ki egy névtelenséget kérő 
pedagógus. – Sokszor az sem megoldás, ha behívjuk a 
szülőket, mivel el sem jönnek. A családokban általános nézet, 
hogy az iskolai problémákat oldja meg a tanár.” 
A jelenlegi jogszabályok szerint még a társait veszélyeztető 
diák eltávolítása sem megoldható: mivel tankötelezettség van, 
az iskola csak úgy tanácsolhatja el a gyereket, ha egy másik 
intézmény átveszi. Ha ez nem sikerül, a rendbontónak 
maradnia kell. Pedagógusok között nyílt titok, hogy az 
iskolák „cserélgetik” egymás közt a problémás diákokat – ez 
persze az esetek többségében nem old meg semmit. 
A tanárok zúgolódása már az oktatási jogok biztosához is 
eljutott, de Aáry-Tamás Lajos szerint ezeket a problémákat 
csak pedagógiai módszerekkel lehet megoldani. „Sokszor 
ostromolnak, hogy miért nincs több eszközük a 
pedagógusoknak a fegyelmezésre, de én ilyenkor mindig 
visszakérdezek: mire gondolnak? A testi fenyítésre, a félelem- 

keltésre alapozott pedagógia számunkra elfogadhatatlan.” 
Kerpen Gábor, a Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezetének elnöke szerint egy konfliktust csak hosszú 
távon lehet pedagógiai eszközökkel megoldani, ha viszont 
konkrét incidens alakul ki, ott igenis meg kellene oldani a 
bajkeverő gyermek ideiglenes eltávolítását. „A tananyag 
átadása közben, 20-30 gyerek jelenlétében egyszerűen nincs 
arra mód, hogy a pedagógus egyetlen rendetlenkedő diákra 
figyeljen – mondta. – Minden iskolában kellene alkalmazni 
egy főállású gyermekpszichológust, aki kiemelné a gyereket a 
pillanatnyi feszült helyzetből, és szakértőként foglalkozna 
vele.” 
Simonné Toldi Ágnes, a Magyar Szülők Országos 
Egyesületének szóvivője szerint a tanárok sem szentek, hisz 
hallani olyanról is, hogy egyik-másik pedagógus rendszeresen 
megalázza a gyerekeket. „Persze, én sem tenném tűzbe a 
kezem minden anyukáért vagy apukáért, hiszen sok esetben 
valóban többszöri hívás után sem mennek be az iskolába – 
mondta. – Ám ennek sokszor anyagi okai vannak. Egyes 
családok szociális helyzete ugyanis annyira rossz, hogy 
egyszerűen nem tudják kifizetni az iskolai költségeket. Ha 
bemennének a tanárhoz, egyúttal az osztálypénzt is kérnék 
tőlük, így aztán inkább messze elkerülik az intézményt.” 
Debrecenben egy kilencéves terrorizálta társait 
Legutóbb a debreceni Műhelytelepi Általános Iskolában tört 
ki a botrány azért, mert egy kilencéves kisfiú terrorizálta a 
többi diákot, egy társát pedig ceruzával állon szúrta. A 
rendőrségen azt mondták, hogy mivel kiskorúról van szó, nem 
tudnak ellen eljárást indítani, az iskola igazgatónője pedig 
úgy nyilatkozott: ő mindenhol jelezte a problémát, de hiába. 

(Forrás: Vasárnapi Tolnai Népújság, 2007. október 28. 
 Írta: Dián Tamás) 

 

M E G E M L É K E Z É S  
 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeztünk október 23-án.  Az iskolánál felállított 56-os kopjafa 
koszorúzásával kezdődött a program. Utána a 
művelődési házban megtekintették a 
résztvevők az ünnepi műsort, amelyet a 
hagyományokhoz hűen a Gárdonyi Géza 
Óvoda és Általános Iskola 8. osztályos tanulói 
adtak. Felkészítő tanáruk Végh Zoltánné volt. 
A műsor után Fülöp János polgármester 
mondott beszédet, majd elismeréseket adott át 
azoknak, „Akikre büszkék vagyunk”.  
Az általános iskola tanulói közül Bogárdi 
Barbara, Méth Frida, Fehér Balázs és Strasszer 
Lilla kapott elismerést. 
A civil szervezetek javaslata alapján: Ádám 
Imréné (Boróka), Bányai Kitti és Feidt Norbert 
(karatékák), Kolmann Györgyné (Nyugdíjas 
Érdekszövetség), Matus József (Sporthorgász 
Egyesület), Kőrösi Zoltán és Udovisits Gábor 
(Faddi SE Labdarúgó Szakosztálya), Nyirati 
Sándor (Polgárőr Egyesület), Szaksz 
Sebestyén (Tűzoltó Egyesület) és Hostyánszki 
Gábor hivatásos tűzoltó, az ÉV TŰZOLTÓJA.  

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából mondott köszönetet a polgármester úr a több évtizedes odaadó, fáradhatatlan munkájáért 
Aradi Lászlónénak, Béda Lászlónénak, Rácz Jánosnénak és Soponyai Mihálynak. 
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V É DŐNŐ I  S Z O L G Á L A T  
 

„Bababarát Terület” az Egészségházban 
 

A tavalyi évben az Egészségügyi Minisztérium és a 
Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság pályázatot írt  
ki „Bababarát Terület” cím elnyerésére azzal a céllal, hogy 
minél több közintézményben kultúrált lehetőség legyen a 
szoptatásra, így is segítve az anyákat, hogy egészségesen, 
anyatejjel tudják táplálni gyermekeiket. 
A különböző szakmai szervezetek (Egészségügyi 
Világszervezet, Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium, 
stb.) azt javasolják, hogy a csecsemőket 6 hónapos korig 
kizárólag szoptassák az anyák, és ezt követően 1 éves korig 
vagy még tovább kapjanak anyatejet is. Így biztosítható 
egészséges fejlődésük, és a későbbiekben is számos betegség 
megelőzhető. 
Az utóbbi években megfigyelhető, hogy egyre több anya és 
egyre tovább szoptatja csecsemőjét. Nehézséget jelent 
viszont, különösen az első hónapokban, hogy emiatt ritkán 
tudnak kimozdulni otthonról, mivel máshol nincs lehetőség a 
szoptatásra. Ezt felismerve kezdeményezte a Szoptatásért 
Magyar Egyesület külföldi mintára a „Bababarát Területek” 
létrehozását. 
A fenti pályázaton a faddi Védőnői Szolgálat 100 ezer forin-
tot nyert, melyből az Egészségházban „Bababarát Területet” 
alakítottunk ki, mivel itt is gyakran van szükség arra, hogy az 
anyukák nyugodt körülmények között tudjanak szoptatni.  

A pályázat megírásában és megvalósításában az 
Önkormányzat dolgozói is sokat segítettek, amit ezúton is 
szeretnénk megköszönni! 
Abban a helyiségben, ahol a klubfoglalkozásokat szoktuk 
tartani, pólyázós szekrényt, karosszékeket helyeztünk el, az 
ablakokra színes függönyök kerültek. Külön polcon 
találhatók a csecsemőgondozással, szoptatással kapcsolatos 
könyvek, videó kazetták. A falakat szoptatást támogató 
plakátok díszítik. Az így kialakított környezetben 
eredményesebben tudjuk végezni a kismamák felkészítését és 
az anyák támogatását a szoptatásban. 
A pályázati pénzből elektromos mellszívó készüléket is 
vásároltunk, melynek kölcsönzésére is van lehetőség. 
A fenti pályázattal egy időben Bababarát Kórház programot 
is meghirdettek, mely címet a szekszárdi kórház szülészeti 
osztálya is elnyerte. A szoptatást támogató irányelveket az 
osztályon kifüggesztették, ezek alapján dolgoznak az 
orvosok, szülésznők és az ápolónők is. Rendszeresen 
szerveznek szülésre, anyaságra felkészítő programokat is. 
Reméljük, hogy mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
anyák minél tovább tudják szoptatni gyermekeiket, így 
biztosítva azok egészséges fejlődését. 

Guld Ágnes és Rózsáné Benedek Erzsébet 
védőnők 

 

K Ö Z É R D E KŰ  K Ö Z L E M É N Y  
 

Tisztelt Faddi Lakosok! 
Örömmel tudatjuk, hogy egy év kitartó munkájának köszön-
hetően létrejött a „Dumbó” családi napközi közhasznú 
alapítvány. 
Az alapítvány elsődleges célja családi napközi és 
gyermekfelügyelet indítása. Ezzel a lehetőséggel 
szeretnénk elősegíteni az anyák újbóli munkába állását, 
vagy csak időszakos elhelyezési gondjaikon segíteni. 
Szolgáltatásainkról, mely a Béke u. 48-ban van: 
Gyermekfelügyelet 
A nap bármelyik szakában vállalunk gyerekeket egy- vagy 
több órás felügyeletre. Étkeztetés, pihenés kérhető. 
Szeretettel várjuk azokat a szülőket is, akik maguk is itt 
szeretnének lenni a felügyelet alatt, és csak játszóházat 
szeretnének igénybe venni. 
Kérnénk minden szülőt, aki tudja, hogy alkalomadtán hozná 
a gyermekét, előtte látogassanak el hozzánk, hogy a 
gyermek ismerjen meg minket és a környezetet is. 
Továbbá várjuk a nem napközis, de iskola után felügyelet 
nélkül lévő gyerekeket is, számítógéppel. 
A felügyelet óradíjas. Rendszeresen járók, illetve tíz órás 
bérletet váltók egy órát ajándékba kapnak. 
Várunk titeket! 
Családi napköz i szolgáltatás 
A családi napközi egy, a szülők igényeihez igazodó 
rugalmas szolgáltatás. Harmonikus működéséhez az 
ellátások, szolgáltatások során elsődleges szempontjai 
közé sorolja a gyermek érdekeit és a szülő igényeit. 
Olyan napközbeni ellátás megvalósításán fogunk dolgozni, 
ahol egyéni bánásmóddal tudjuk a gyermek gondozását-
nevelését ellátni, családias környezetben. 
Mivel a napközi 7 gyermeket (20 hetestől 14 éves korig) 
fogadhat, jól megvalósítható az egyéni bánásmód, ezáltal 

a gyermek könnyebben megszokja az új környezetet. Fő 
célunk az egészségre nevelés, a probléma-megoldó 
kézség fejlesztése, önállóság elősegítése játékos 
formában, gyermekközpontúan, empatikus légkörben. 
Folyamatosan kapcsolatot tartunk dr. Boros Hilda 
doktornővel, védőnőkkel. 
Ezúton is köszönöm pártfogásukat, segítségüket! 
A napközi nyitva tartása 6-17 óráig lesz, de a szülők 
igényeihez, munkarendjéhez tudunk igazodni. 
Előreláthatóan engedélye a napközinek decemberben lesz, 
így az indulás 2008 januárjában várható. 
Kérnénk minden szülőt, akit várhatóan érdekel és szeretné 
igénybe venni ezt a fajta szolgáltatást, jelezze felém, mert a 
7 fő nem sok, és érdeklődők vannak a környező 
településekről is. De én elsősorban faddi gyermekeket 
várok, hisz az itteni szülők gondjain szeretnénk enyhíteni, 
elősegíteni a munkába való visszatérést, az újbóli 
elhelyezkedést, vagy egy intenzív tanfolyamon való 
részvételt. 
A felügyelethez képest a változás, hogy megállapodás jön 
létre a szülő és a napközi között, térítésköteles az ellátás, 
plusz az étkeztetés, ami napi négyszeri lesz. 
Szeretettel várunk mindenkit! 

További szolgáltatásunk: 
babazsúrok, születésnapok 
megtartása. 
A felügyelet már elindult, 
szívesen látunk minden 
érdeklődőt. 
Tisztelettel: 
Szuprics Lászlóné vezető 
Fadd, Béke u. 48. 
Telefon: 30/552-0906 vagy 
74/446-127 
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C I V I L  S Z E R V E Z E T E I N K  É L E T É BŐL  
 

Kiskőrösön jártak a nyugdíjasok 
A nyarat egy szép és kellemes 
kirándulással zártuk: Kiskőrösre 
látogattunk. 

Először a város nevezetességeit 
tekintettük meg. Így első utunk 
Petőfi szülőházához vezetett.  A 
szépen rendben tartott kis épület a 
régi idők hangulatát árasztotta.  

A ház berendezése, használati 
eszközei mind a múltat idézték. 
Képet kaptunk arról, hogyan élhetett 
a költő szüleivel. A mellette álló 
múzeumban pedig Petőfi testvéréről, 
házasságáról, és korán elhunyt fiáról 
is képet alkothattunk.  
Innen a közelben álló templomba 
mentünk. Az írás szerint ebben a 
templomban keresztelték meg az 
újszülött Sándort. 
A régi időket idézte fel a Szlovák 
Tájház megtekintése is. A lakás 
mellett a különböző mezőgazdasági 
eszközöket, gépeket is megnéztük. 
A következő állomásunk egy boros 
gazdánál volt. 

A tulajdonos, Pohankovics Pál úr 
fogadott minket. Végigvezetett a 
birodalmán, a darálótól a pincében 
sorakozó hordókig. A séta végén 
meg is kóstoltunk néhány 
különleges bort. A házigazdától 
meghívást kaptunk a jövő évi 
szüretre. Megköszöntük, és egy 
finom ebéddel zártuk a délelőttöt. 
A várostól azonban még nem 
köszöntünk el. Meglátogattuk a 
melegvizes strandot. A délelőtti séta 
után jól esett a fürdés, az úszás. 
Egy kellemes nappal a hátunk 
mögött tértünk haza. 
 

Schiffler Györgyné elnök 
Nyugdíjasok Érdekszövetsége 

 
 

 

Köszönet az 1%-os támogatásokért 
A Faddi Polgárőr Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával 
támogatták egyesületünket. A befolyt összeget, 69.150 Ft-ot az egyesület működésére fordítottuk. 
A felajánlásokat ezúton is köszönjük. 
 

Köszönet illeti a Faddi Polgárőr Egyesület tagjait azért az önzetlen, odaadó munkáért, amelyet településünkön a rendőrséggel 
szorosan együttműködve a közbiztonság megteremtése érdekében végeznek. Mindig lehet rájuk számítani, biztosítják a 
rendezvények zavartalan lebonyolítását, éjszaka járőröznek. Immár egy hónapja őrzik a templom állványzatát. Természetesen 
vannak a polgárőrökön kívül mások is, akik vállalták ezt a feladatot, köszönet nekik is. 
Látjuk, hogy milyen nagy ütemben, milyen látványosan újul meg a központ is. Nagyon sok növényt kiültettek már és még 
fognak is ültetni, bizony ezeket is kell őrizni, mert tapasztaljuk, hogy nem mindenki vigyáz rájuk. Jó lenne megelőzni az 
értelmetlen pusztítást. (Lásd! Szentháromság-szobor, díszvilágítás, szemetesek, virágládák stb.)(Szerk.) 
 

T E S T V É R T E L E P Ü L É S I  K A P C S O L A T O K  
 

Erdélyi testvértelepülésünk, Gyergyóalfalu meghívásának 
eleget téve idén is népes küldöttség vett részt az alfalvi 
Gazdanapon. Nagyon tetszett a faddi márciusi nemzetközi 
böllértalálkozó a vendégeinknek, ezért úgy döntöttek, 
hogy ezt ők is megrendezik. 
Három csapat versenyzett, ki-ki saját módszere és szája 
íze szerint dolgozta fel a disznókat. Igaz, hogy „csak” a 2. 
helyezést érte el csapatunk, a töltelékek biztosan ízlettek 
a vendéglátóinknak, mert az esti vacsorán nem azt 
szolgálták fel a nagyérdemű közönségnek. 
A gazdanapi sokadalomra ajándékba vittünk egy 50 literes 
hordót finom faddi vörösborral, amit addig kínálgattak, 
amíg el nem fogyott. Megkóstolta Markó Béla is, aki 
ugyancsak meghívott vendég volt az eseményen. 
Szombaton, a disznóvágás ragyogó időben zajlott, 
másnap már esett az eső. Ez sem jelentett azonban 
akadályt, a betervezett kirándulás nem maradt el. 
Megnéztük a Gyilkos-tót, lesétáltunk a Békás-szorosba. 
Volt, aki ezt már többször megtette, de sokadszorra is 
érdekes volt, mert esőben még nem fényképezte végig a 

tájat. Nagy élményben volt részünk, biztosan visszatérünk még. A kirándulás után megmutatták a helyi látnivalókat, képtárakat, 
templomot, az alfalvi iskolát. Bármerre jártunk, tapasztalhattuk, hogy nagy ütemben fejlődnek, az utak állapota látványosan 
(érezhetően) javult, látványos építkezések folynak. Lehet, hogy ők jobban ki tudják használni az eu-s tagság előnyeit, a 
pályázati lehetőségeket? Majd meglátjuk, mert -mint írtam-, biztosan  visszatérünk még.    Fülöpné Z.M. 
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Kedves Horgásztársak! 
Megnyílt a MINI HORGÁSZBOLT a faddi 

művelődési házban! 
Üzletünkben több mint 100 féle bot, rengeteg 

orsó közül választhat. 
Folyamatosan kapható mindenféle élőcsali. 

Boltunkban megtalálható még: 
-horgászruházat, 
-termo csizmák, 

-horgászathoz szükséges millió aprócikk. 
November hónapban 10-40%-os 

árengedménnyel várjuk vásárlóinkat! 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, 

szombaton 8-12 óráig! 

      

        

 

 
 

AKCIÓS AJÁNDÉKOZÁSI HITEL 
2007. október 10-től 

 

A  h i t e l  össz ege :  m in im um  100. 000 , -F t ,  
m ax im um  2. 000 . 000 , -F t .  

A hitel futamideje: minimum 15 hónap, 
maximum 180 hónap. 

A hitel kamata: évi 9 % (fix). 
Kezelési költség: egyszeri 1 %. 

Folyósítási jutalék: egyszeri 1 %. 
Hitelbírálati díj: 

a folyósított hitel 2 ezreléke, minimum 1.000,-Ft 
THM: 9,79 %-14,28 % 

Az akció visszavonásig érvényes. 
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet 

(Faddi Kirendeltség - Fadd, Váci utca 4.) 
Varga Mária ügyvezető igazgató 

 

 
Fadd, Mátyás király utca 36. 

(Berki Kitti fodrásznál) 
Nyitva tartás: 

Hétfőtől péntekig 8-17-ig 
 

SPA IONOS MÉREGTELENÍTÉS! 
Segíti a szervezetben lerakódott 

méreganyagok kiválasztását. 
Tisztítja és méregteleníti a 

szervezetet. 
 

Bejelentkezés: 
Nagyné Szalai Ágnes 

06-30-991-7398 
 

Várom leendő kedves vendégeimet! 
 

 
FADDON 

ingyenes komputeres szemvizsgálat 
minden pár at l an h ét en csüt ör t ökön 

10-től 14 óráig az Egészségházban. 
November 22-én, december 6-án és 20-án! 

(Fadd,  Templ om u t ca 6 . ) 
Szemüvegét megrendelheti Tolnán a 

Brill Optikában is! 
Telefon: 74/440-127 
Szolgáltatásaink:  

k on t ak t l en csék  r en del ése 
k on t ak t l en cse ápo l ó  fo l y adék   

szem ü veg k i egész í tők  
el em ek ,  n agy í t ók ,  bar o m ét er ek  

 

V I TA MI N EG ÉSZ SÉG P ÉNZ TÁ R  
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E S E M É N Y E K  –  C Í M S Z A V A K B A N  
 

Ami volt… 
Július 19. (csütörtök) 

Véradás! 
Augusztus 11. (szombat) 

Kecskeméti repülőnap 
Augusztus 19. (vasárnap) 

Falunap 
Augusztus 31. (péntek) 

Tanévnyitó 
Szeptember 8. (szombat) 

Csillag Orsolya kiállításának 
megnyitója a református 
templomban 

Szeptember 9. (vasárnap) 
Templom napja – 
Elszármazottak találkozója 

Szeptember 29. (szombat) 
Szüreti nap – felvonulás, bál 

Október 7. (vasárnap) 
Idősek napja 

Október 10. (szerda) 
Gyermekszínház – Cirkusz az 
erdőben 

Október 14. (vasárnap) 
A Boróka Ének- és Néptánc 
Egyesület Kodály műsora 

Október 23. (kedd) 
Koszorúzás, megemlékezés, 
elismerések átadása 

Október 24. (szerda) 
Véradás 

Október 30. (kedd) 
Bibliatörténeti előadás a 
művelődési házban 

Október 31. (szerda) 
Koszorúzás a Hősök szobránál 

November 4. (vasárnap) 
Karate verseny a 
Sportcsarnokban 

November 6. (kedd) 
Bibliatörténeti előadás 

November 10. (szombat) 
A Boróka vendégszereplése 
Hőgyészen a Kodály műsorral 

 
 
 
És ami lesz még… 
November 13. (kedd) 

Bibliatörténeti előadás 
November 14. (szerda) 

Gyermekszínház – Róka Rudi 
kalandjai 

November 16. (péntek) 
Tini disco iskolásoknak 

November 20. (kedd) 
Bibliatörténeti előadás 

November 21. (szerda) 
dr. Papp Lajos szívsebész 
előadása a református 
templomban 

 

November 23. (péntek) 
FRKÖ közmeghallgatás 

November 24. (szombat) 
Erzsébet-Katalin bál 

November 27. (kedd) 
Bibliatörténeti előadás  

December 4. (kedd) 
Bibliatörténeti előadás 

December 6. (csütörtök) 
Mikulás 

December 11. (kedd) 
Bibliatörténeti előadás 

December 15. (szombat) 
Kézműves vásár 

December 16. (vasárnap) 
A Boróka adventi műsora a 
művelődési házban 

December 18. (kedd) 
Bibliatörténeti előadás 

December 20. (csütörtök) 
Karácsonyi játszó 

December 20. (csütörtök) 
FRKÖ karácsonya 

December 21. (péntek) 
Karatés karácsony 

December 22. (szombat) 
A Faddi Nyugdíjasok 
Érdekszövetsége karácsonya 

December 22. (szombat) 
Karácsonyi koncert a katolikus 
templomban

 

A nagy munka folytatódik... 
Impozáns látványt nyújt a falu központjában a felállványozott 
templom. A tetőcsere már a tavasszal megtörtént. Most a 
Paksi Atomerőmű a rendelkezésünkre bocsátotta és 
felállíttatta azt az állványzatot, amelynek segítségével 
lehetővé válik az 52 méter magas templomtoronynak a 
felújítása is. Ahogy az időjárás engedi, a szakemberek 
kicserélik a torony borítását, (ehhez 10 fok körüli hőmérséklet 
kellene), ha szükséges, újra vakolják, és festik a falakat. Ezek 
a munkálatok a pécsi püspökség anyagi támogatásával 
készülnek, a továbbiakban azonban szükség lesz azokra az 
adományokra is, amelyek összegyűltek a templom 
felújítására. A szeptemberi Templom napja hozadéka közel 
650 ezer forint, erről részletesen a decemberi Faddi Hírekben 
számolunk majd be. 
 

Faddi képek – a templomtoronyból (Készítette: Balogh Ferenc) 
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M E G H Í V Ó  –  M I N D E N K I N E K  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T E M P L O M  N A P J A  –  E L S Z Á R M A Z O T T A K  T A L Á L K O Z Ó J A  -  K É P E K B E N  
 

 

November 21-én (szerdán) 17 órakor 
Faddon a református templomban 

DR.  PAPP LAJOS SZÍVSEBÉSZ 
tart előadást 

A SZÍV SZAVA címmel.  
Mindenkit szeretettel várnak a 

Szervezők 
 

November 24-én (szombaton) 20 órától  
a művelődési házban 

ERZSÉBET-KATALIN BÁL 
a Joker  zenekarral  

 

Belépődíj:  500 Ft 
Asztalfoglalás,  jegyelővétel  a 

könyvtárban! 

December 16-án (vasárnap) 17 órakor 
a Boróka Ének- és Néptánc Egyesület 

ADVENTI MŰSORA 
a művelődési házban. 

Belépődíj NINCS! 

December 22-én (szombaton) 18 órakor 
a katolikus templomban 

 

K A R Á C S O N Y I  K O N C ER T  
 

Vendégünk a 
TÜC SÖ K ZENÉS 

SZÍNPA D  

Samay László dedikálja Faddról szóló könyvét Újra együtt az iskolapadban 

Eperjes Károly jótékonysági előadása a templomban 55 éves osztálytalálkozó 

Mint az elszármazottak és mint az 55 éves osztálytalálkozó résztvevői köszönetet mondunk a polgármesteri hivatalnak, a művelődési ház 
dolgozóinak, a szakácsoknak és mindenkinek, aki munkájával és adományával hozzájárult a szép nap sikeréhez.                  Öreg diákok 
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S P O R T 
 

VII. SEIKEN KUPA FADD 
Hetedik alkalommal rendezte meg a Faddi Sportegyesület Karate Szakosztálya és a tolnai TANREN Karate Sportegyesület a 
SEIKEN KUPA elnevezésű Karate Meghívásos Bajnokságát. 
A szervező klubokkal együtt összesen 12 sportegyesület 120 versenyzője képviselte magát. A barátságosra meghirdetett 
verseny valóban barátságos volt: sportszerű és igazságos mérkőzések és eredmények születtek – köszönhetően a bíróknak és 
azon klubvezetőknek, akik maguk is sportszerűek. 
Ennek az eseménynek több támogatója is volt: 
 

WESZ-LA 2006 BT  
MOBIL LÁNC VENDÉGLÁTÓ 
KLEIN ZOLTÁN VÁLLALKOZÓ 
PUMUKLI ABC 
CBA KERESKEDÉS 
KÁKONYI PÁL VÁLLALKOZÓ 
EZER ANTAL VÁLLAKOZÓ 
FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 
SPORTCSARNOK HASZNÁLATA 
ID. SIPOS MIHÁLYNÉ TÁMOGATÓ 
PINTÉR FERENC 

MÓDOS ERNŐ 
KŐRÖSI LÁSZLÓ 
IFJ. HORVÁTH ISTVÁN 
WITTNER JÁNOSNÉ 
BEREKMÉRY ZOLTÁN  
TOLNA MEGYEI SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET 
MINDEN KARATÉKA, SZÜLŐ, BARÁT, CSALÁDTAG 
TÓBI JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 
BALI CSABA ÉS CSALÁDJA 
MŰVELŐDÉS HÁZ FADD – BERENDEZÉSEK 
HASZNÁLATA 

 

Mindezen támogatók óriási nagy segítséget nyújtottak a verseny megszervezésében és lebonyolításában, így ismét egy nagyon 
jó csapatmunkáról tettek bizonyságot. 
 

Megyénket a rendező klubon kívül a Bátaszéki Sportegyesület és az Ippon Karate Sportegyesület képviselte. 
Eredmények: 
Faddi SE és TANREN Karate SE: 
Aranyérmesek: Vajda Gergely, Bogárdi Barbara (2), Bogárdi Mónika, Feidt Norbert (2), Feidt Roland, Tóbi Csaba 
Ezüstérmesek: Kiszli Viktor, Kósa Evelin, Horváth Krisztián, Méth Flóra, Koleszár Patrik, Horváth Zsolt (2), Klopcsik 
Richárd 
Bronzérmesek: Klopcsik Richárd, Bányai Kitti (2), Tóbi Boglárka (2), Acsádi Sándor, Tóbi Csaba, Vajda Gergely, Feidt 
Roland, Horváth Krisztián 
 

Bátaszék: 
Aranyérem: Brunner Bence, Kaszás Maja, Auth Ildikó 
(2), Ludwig Róbert, Fekete Dávid, Mórocz Máté, Antal 
Andrea 
Ezüstérem: Paksi Péter, Ludwig Róbert 
Bronzérem: Ferenczi Tamás, Marosi Csaba, Szabó 
Andrea, Sztojka Krisztina, Antal Andrea, Fekete Dávid 
 

Ippon Karate SE:  
aranyérem:  Gombor Péter, Póra Dániel, Benyik 
Ramóna 
ezüstérem: Borbély Máté 
bronzérem:Póra Dániel, Beke Tamás, Borbély Máté 
 

Legeredményesebb csapat: 
I. Faddi SE 
II. Somogyvári KÖSE 
III. Bátaszék 
 

Legtöbb érmet gyűjtő csapat: Faddi SE 
 

Legeredményesebb lány: Tóth Rebeka, Somogyvári 
KÖSE 
Legeredményesebb fiú: Feidt Norbert, Faddi SE 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadó: Fadd Nagyközsé g Önkormán yzata    Fe le lős  k iadója : Fülöp János  polgármes ter  
Szerkesztősé g címe : Művelődés i  Ház     7133 Fadd,  Béke u .  1 .  Tel. : (74)  447-460 
Szerkesztőj e : Fülöpné  Zemkó Mária    E-mai l : pos tmas ter@muvhazfadd.axelero.ne t  
Nyomás : Bö cz Nyomda      Szekszárd ,  Martos  F.  u .  8 .  Tel. : 74/417-430 
 

A képen a Faddi SE és a TANREN SE versenyzői 

mailto:postmaster@muvhazfadd.axelero.net

