Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2014. május

Események – képekben...

2014. április 10. – Figura Ede zenés műsora

2014.április 17. – Húsvéti játszó

2014. április 24. – Gutai István
Fröccsöntő című irodalmi estje

… és néhány résztvevő a játékos feladat
megoldása közben

2014. május 16. – Szélkiáltó együttes
a Műv.Házban

… és a közönség
(A háttérben Mérnyei Emília fotókiállítása)
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ÜNNEPRE KÉSZÜLÜNK

150 éves a katolikus templom
Ennyi idő egy ország történelmében sem kevés. Jelzi az akkor élt faddi katolikusok hitét,
áldozatkészségét, hiszen egy ilyen, a környéken, de Egyházmegyénkben is kiemelkedően
szép alkotás létrehozása – az akkori technikai
lehetőségekkel – ezeket bizonyítja. 150 év nem
kis idő. Mennyi minden történt azóta. Ám, mi
most a jelenben élünk, most tudunk és kell
bizonyítanunk, most van lehetőségünk arra,
hogy maradandó nyomot hagyjunk az utókornak. Amikor egy fél napra megállunk emlékezni és ünnepelni, hálával adunk tiszteletet

elődeinknek, és egyben, mint hívő emberek a
jövő felé is tekintünk. Azt nem tudhatjuk, mit
rejt számunkra a holnap, de valamilyen mértékben mindannyian alakítjuk.
A templom az összetartozás jele, lelki otthonunk. A nagy család háza, ahol Isten, a szeretet Istene a családfő, mi pedig a háza népe,
gyermekei, egymás testvérei. Ahogyan nem
mindegy, mi lesz gyermekeink, unokáink sorsa, jövője, mit hagyunk rájuk örökségül, úgy
kell megbecsülnünk, és úgy kell rájuk hagy-

nunk szép templomunkat is, tovább adni a
következő generációknak.
Külsejében néhány éve megszépítettük,
felújítottuk. Ám belül még sokat kell tennünk,
hogy ismét régi pompáját mutassa. Ha akarjuk, ha összefogunk, magunkénak érezzük,
meg tudjuk valósítani. Nem szabad elodázni
a feladatokat, elengedni a lehetőségeket. Ne
másoktól várjuk, hogy majd helyettünk megteszik. Bizakodva hívok minden jóakaratú
faddit a jubileumi ünnepségre.
Rostás Jenő István apátplébános

ÁLLJ MEG EGY PILL ANATR A!
„De emlékezzetek a korábbi napokra…” (Zsidókhoz írt levél 10:32/a)
Játszottam a gondolataimmal… éreztem, hogy túl sokszor írtam már
az „ÁLLJ MEG EGY PILLANATRA” égisze alatt. – Talán témát kellene változtatnom(?) – gondoltam. Valami mégis a hatalmába kerített … a váltásnak
nincs itt az ideje(!) … több ok miatt le kell „lassítanom”. Az előrenézés és a
visszatekintés is ezt kívánja tőlem. S most mind a kettőt egyszerre szeretném megtenni, mintha mindkettőre szüksége lenne a lelkemnek.
„De emlékezzetek a korábbi napokra…” (Zsid. 10:32), ahogy a Biblia szavai súgják lelkemnek. Hátranézek. A „lelkészhiány állapota” elvárt egy-két
szolgálatot, igehirdetést, hivatali és emberi teendőt. Ebben a visszatekintésben benne van sok szép alkalom, élmény, nemes érzés, őszinte imádság,
összekovácsoló erő. Emlékeimben átölel az „Idősek otthona”, az egykori
„Asztali beszélgetések”, a bibliaórák melege. Az imahetünk jó íze, amire vidéki lelkipásztoraink is elhozták üzeneteiket (Szekszárdról, Paksról, Faddról
jőve). Felekezettől függetlenül fogtuk meg egymás kezét baptista, metodista, evangélikus, római katolikus, református lelkész bizonyságtétele közben. (Különben minden hónap második csütörtökén együtt vagyunk.)
De ez a „szivárványív” nem csupán a visszatekintést jelenti számomra,
hanem a szivárvány másik végét is. Újra nyitva van a paróchia ajtaja. A lelkészlakás ünneplőbe öltözött. Az udvaron kinyíltak a virágok. A konyhakert
növényei szinte kínálják magukat a sürgő-forgó lelkészcsalád asztalára.
A hófehérre festett falak várják, hogy az új lakók magukba szívják a mesze-

lés sajátos illatát … Számít a gyülekezet Csomós Balázs nagytiszteletű Úr és
a (szintén lelkész) felesége jövetelére, kisfiúkkal együtt.
Június 1-től lelkipásztora lesz gyülekezetünknek!
Külön cikket érdemelne Fekete Nándor orgonaművész május 18-án a református templomban tartott hangversenye. A nívódíjas művész diplomája
kézhezvétele után azt a missziót vállalta, hogy olyan helyszínekre viszi el a
hiteles nagyorgona hangzását, ahol igény van rá, viszont koncertre alkalmas hangszer nem áll rendelkezésre mérete, állapota vagy éppen hiánya
miatt. Ebből kifolyólag az elmúlt 6 évben több mint 200 hangversenye volt
a világ egyik legmodernebb szállítható orgonájával, amelyet az olaszországi Viscount orgonagyár készített.
Még ma is „zenél” a lelkem, ahogy a zsúfolásig megtelt templomunkra,
a 9 aktív munkatársamra, a számos világklasszis mű csodálatos előadására
gondolok. Ismét belecsodálkozom, hogy milyen sokféleképpen lehet dicsérni az Istent!
Igen… (mégis) MEGÁLLTAM EGY PILLANATRA. – A 8 hónap szolgálatának örömét, csetlő-botló elképzelését, a prédikációkba öntött érzéseit,
öregedő s gyengülő testem bajait „lelki batyumba” teszem s elindulok …
(ahogy férjem Édesapja annak idején mondta): a „második nyugdíjam” felé.
Imádsággal, reménnyel, hálával a szívemben!!!
Tényleg mindennek rendelt ideje van!
MEGÁLLOK EGY PILLANATRA, (témámban utoljára)… megpihenek.
Deméné Miksa Zsuzsanna

Fekete Nándor orgonaművész és a hálás közönség, amely vastapssal köszönte meg a nagyszerű előadást.
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TEMPLOM
NAPJA
„Embernek lenni!
Csak-embernek, semmi egyébnek,
De annak egésznek, épnek,
Föld-szülte földnek
És Isten-lehelte szépnek!”
(Sík Sándor)

HÍVÓ SZÓ!!
2014. június 14. (szombat)
15 óra ZARÁNDOK testvérek fogadása
16 óra ÜNNEPI SZENTMISE
a Faddi Római Katolikus Templomban, a 150 éves évforduló alkalmából
Főcelebráns:

DR. UDVARDY GYÖRGY MEGYÉS PÜSPÖK

Közreműködik: a Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület énekkara
A szentmisét követő tanúságtevő: Bolyki Balázs énekes, előadóművész
A faddi óvodások, iskolások ünnepi műsorral emlékeznek templomunk 150 éves múltjára.
Utána: Szeretetlakoma a Művelődési Házban süteménnyel, gyümölccsel, borral
A Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói templomról készített rajzainak, festményeinek megtekintése,
Rostás Jenő Apát Urunk ajánlásával.
Gáti Mariann Meseháza ingyenesen látogatható e napon 13 órától 16 óráig.
Az Ódry Galéria 8-tól 18 óráig várja az érdeklődőket (Mátyás király utca 18.)

Legyünk együtt szeretetben!
⚜⚜⚜⚜

4

Faddi Hírek
ÓVODAÉPÍTÉS

Elkezdődött az új óvoda építése
Fadd Nagyközség Önkormányzata évek óta
tervezi egy új óvodaépület létrehozását, mely
által sokkal szebb és jobb környezetben, színvonalasabb óvodai nevelés valósulhatna meg
községünkben.
Az építési engedélyezési tervek az A2 Építész Iroda Bt. által már 2009 év végére elkészültek, ezt követően az építési engedélyt is
megkaptuk az új 8 foglalkoztatós óvoda építésére.
A 2009. évtől egészen mostanáig nem nyílt
olyan pályázati ablak, mellyel megvalósítható
lett volna Faddon az új óvoda épület.
A 2012. év második felében az Új Széchenyi
Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett DDOP-3.1.2-12 kódszámú,
Nevelési intézmények fejlesztése című konstrukció által lehetőség nyílt az új óvodaépület
létesítésére, melyre a maximális elnyerhető támogatás 200 000 000 Ft.
A fenti támogatásra 3 csoportszoba bővítése esetén jogosult az önkormányzat. Jelenleg
a Templom utcai óvoda északi épületszárnyában működik 2 csoportszoba, a Dózsa György
utcai óvodában pedig 3 csoportszoba.
A pályázat keretében a Templom utca 1.
szám alatti konyha épületének hozzáépítésével
kerülne kialakításra egy új 6 csoportszobás

épületszárny. A Templom
utcai óvoda déli épületében üzemelő 2 csoportszobával együtt alkotna egy új
8 csoportszobás óvodát.
A Dózsa György utca
6. szám alatti óvoda épületének üzemeltetése megszűnne.
Az új 6 csoportszobás
épületszárny kialakításának költsége 323 000 000
Ft.
A DDOP-3.1.2-12-20120010 azonosítószámú,
„A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Faddi tagóvodájának fejlesztése” című
pályázaton maximális támogatást nyert el az
önkormányzat, mely 200 000 000 Ft, a fennmaradó 123 000 000 Ft-ra az Önkormányzat
88 091 000 Ft hitel felvételét tervezi, valamint
ehhez 37 500 000 Ft megítélt JETA támogatás
áll rendelkezésre.
Ezt követően Fadd Nagyközség Önkormányzata a Képviselő-testület 158/2013.
(IX.24.) számú önkormányzati határozata
alapján a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. (továbbiakban: MKEB

Zrt.) közbeszerzési eljárást indított, amelynek
ajánlati felhívása KÉ-2326/2014. azonosítószámon, 2014. február 10-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 17. számában.
Fadd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a bíráló bizottság javaslata alapján az „Óvoda építése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú, HKT-03/2014
azonosító számú nyílt közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevők közül – az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján – a Sugár Építőipari Kft.-t (7100 Szekszárd, Rákóczi
utca 94.) nyilvánította nyertes ajánlattevőnek.
Ezt követően 2014. április 11. napján az
Önkormányzat Vállalkozási szerződést kötött
a Sugár Építőipari Kft.-vel, valamint ezen a
napon a munkaterületet is átadta a kivitelező
részére.
A mai napig az épület teljes alapteste, vasalt
talpgerendája elkészült. A szerelőbeton a teljes
alapterületen elkészült, a szerelőbeton alatti
gépészeti elemek beszerelésre kerültek.
A falak kitűzése 2014. május 12. napján
megtörtént, a földszinti falazatok készítése
van folyamatban, melyet várhatóan 2014. május végére befejeznek.
Az ütemtervnek megfelelően halad az
építkezés.

ÚJ
SZÉCHENYI TERV

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.

FALUNAP
augusztus 20-án (szerdán) a Bartal-kertben!
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ÉPÜL – SZÉPÜL KÖRNYEZETÜNK

Híd a Bartal csatornán
Az utolsó simításokat végezzük a Faddot Domborival összekötő túraútvonalon. Az idén nyáron már a vízparton sétálhatunk fel Faddra
a Bartal csatornán átvezető hídon, vagy tehetünk egy körutat a Csatorna mentén, megfigyelve a színes madár- és vízi világot.
Elkészült a Faddot Domborival összekötő, a Duna partján vezető
túrautunk utolsó eleme is, a Bartal csatornán átvezető híd.
Az idei év nagy változásokat hoz Dombori életében, jelentős fejlesztések indultak tavasszal. Év elején megtörtént az új központi
strand játszóterének az átadása. Ez egy régi igénye az ide látogató
kisgyermekes családoknak. Végre Domboriban is egy EU normáknak megfelelő, korszerű és mutatós játszótér készült, mely biztonságára és épségére térfigyelő kamerák vigyáznak. Az új játszótér
beruházást az Együtt Domboriért Egyesület pályázati forrásból hajtotta végre.
A kamerarendszer bővítését szintén az EDE a Faddi Polgárőr
Egyesülettel közösen pályázati úton valósította meg. Két új kamerával bővült a Dombori hálózat.
A következő nagyszabású beruházást a Dombori közterületek és
strandok felújítása címen elnyert TEIT-es pályázatból a FATODI Kft.
valósítja meg. A központban a régi, töredezett járda helyett új épül
a Fehér Ház és a Bolt között, a sétányok töredezett, elmozdult járdalapjai helyett is új járda épül a központi strandnál, az I. strand járdája
pedig újra lesz rakva, a töredezett lapok cseréje után. A strandok homokfövenyére új homokborítás kerül, a strandmederbe a gyermekpancsolóknál és a lépcsőknél pedig sóder.

Az Önkormányzat saját erőből tölti fel zúzottkővel a központi
parkoló megsüllyedt parkolóhelyeit, valamint a zúzottkő borítású
utcák kátyúzása is elkezdődik.
Megújulnak a strandok zuhanyzói és ivókútjai is. Az elpusztult,
kivágott fák és cserjék helyett új fák kerülnek a közterületekre és
strandokra. Az ivóvízjavító beruházás, mely Fadd és Dombori ivóvízhálózatát köti össze a nyári szezon kezdetére befejeződik.
Reményeink szerint hamarosan az újonnan leaszfaltozott Duna-töltés is megnyílik a Dombori gátőrháznál a kerékpáros turisták
előtt.
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c I V I L S Z E RV E Z ET E I N K É L ET É b őL

Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület
tavaszi fellépései
A kóruspróbák a téli szünet után 2014. február
13-mal indultak. A húsvéti ünnepekre kezdtük
meg a felkészülést. Az énekkar létszáma 3 fővel csökkent, a tánccsoport a csoportvezető és
a vidéki tagok kimaradása miatt „elnéptelenedett”, s így átmenetileg szünetelnek a próbáik.
Fellépéseinket a Virágvasárnapi misén énekelt
Szent Máté Passióval kezdtük, Nagypénteken a
Szent János Passiót énekeltük. Mindkettőben
Rostás Jenő apátplébános úr és Bogdán György
is vállalt szerepet.
Április 26-án részt vettünk egyik tagunk,
Borda Józsefné házasságkötésének 50. évfordulóján, ahol énekünkkel ünnepélyesebbé
tettük a templomi szertartást. A tolnai gimnázium 60 éves évfordulóján a Tolnai Öreg Diákok Egyesülete felkérésének örömmel tettünk

eleget. Több tagunk
érettségizett ebben az
intézményben.
Műsorunkban a következő művek szerepeltek:
O. Gloriosa Virginum;
F. Schubert: Májusi dal I.
II.; H. Kaljuste: Körtánc;
F. Mendelssohn: Búcsú
az erdőtől; Wolf Péter:
Ave Maria.
A szólókat Horváth
Istvánné, Sólyáné Dávid Krisztina és Klopcsik
Jennifer énekelték. Zongorán kísért: Szemerei
Eszter.
Műsorunk nagy sikert aratott, amit a részvevők tapsukkal és gratulációikkal nyilvánítot-

tak ki. Júniusi fellépéseinkre Cseresznyéspusztai pihenőházban eltöltött hosszú hétvégén
készül a kórus. Erre a pénzt egy ZRT támogatásából tudjuk biztosítani.
Ádámné Irén

Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
A 2014-es év elejét egy kis pihenéssel töltöttük. Februárban azonban
sok munka várt ránk.
A nőnapra készültünk, melyet március 9-én tartottunk. Összeállítottuk a műsort: esernyős tánc, török jelenet. Az anyagból végül is Lazányiné Ila alkotott egy színpadképes formát. A zenét Baloghné Erzsi rendezte. A ruhát közösen választottuk. Kiegészítettük még egy szép és színes
esernyővel, kalappal. Szép sikerünk volt. A taps mellé egy szál virágot is
kaptunk. A vacsora kiadós és finom volt. A séf, Manzinger úr szolgálta
fel. A zenészünk, Baros Gábor szorgalmasan húzta a talpalávalót.
A vacsora után egy török szereplőkkel előadott jelenettel szórakoztattuk a megjelenteket. Majd tombolán számtalan tárgyat nyerhettek a
hölgyek és urak.
Mint minden évben, idén is április 11-én tartottuk a költészet napját. Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Központban volt a nyugdíjasok versmondása. Több, mint harmincan mondtak verset. Abból
kiválasztották a 10 legjobbat. Ők mehetnek az országos bemutatóra.
A faddi versmondók (3 fő) közül ketten – Horváth Istvánné és Bihari
Istvánné – bekerültek a legjobb 10 közé. A műsorra a csapatot elkísérték
a szurkolók is.
A nyugdíjas csoportunk újabb házaspárt köszönthetett: Borda József
és neje április 26-án ünnepelte 50. házassági évfordulóját. Ezúton is gratulálunk! További jó egészséget, egyetértést kívánunk.
Egy kellemes estét töltöttünk el a művelődési házban. Gutai István
tartott irodalmi estet „Nemzeti italunk a fröccs” címmel. Nagyon kellemes és szórakoztató volt.
Május 29-én a megyei nyugdíjas szervezet találkozót szervez Igalba.
Szervezés alatt van, kérjük a jelentkezéseket május 21-én 15–17 óráig a
régi helyen.
Május 7-én tartottuk a közgyűlést. A létszám megfelelt, a szavazatok
érvényesek. A 2014-es évben tovább dolgozhatunk. Az új feladatokat
kitűztük, szeretnénk azokat megvalósítani.
Schiffler Györgyné elnök

A gyermekotthon életéből...
2014 márciusában Mohácson voltunk busójáráson, a gyermekek
megismerték az ünnep lényegi elemeit, részt vettek a felvonuláson és
pozitív élményekkel tértek haza. Március végén az egész gyermekotthon
minden lakójával kirándultunk Pécsre, ott megtekintettük a székesegyházat, az ókeresztény sírkamrákat és a Zsolnay Kulturális negyedben is
látogatást tettünk.
Nagykanizsán, az országos diákolimpián ökölvívásban Bücs Károly
korcsoportjában III. helyezést ért el, részt vettünk a Budapest Bajnokságon is, ahol szintén szép eredmény született.
Felajánlás érkezett a szekszárdi német színház részéről, a „Momo”
című előadást tekintettük meg, ami nagyon tetszett a gyerekeknek.
A magyar Mária Rend jóvoltából Németországból jelentős adományt
kaptunk. Az adomány ruhaneműből, tartós élelmiszerekből, konyhai
edényekből, ágyneműkből állt. A felnőtt méretű ruhákat felajánlottuk a
helyi Polgármesteri Hivatalnak. Ezt a nagylelkű felajánlást ezúton is köszönöm a gyerekek, a kollégáim és a magam nevében is.
Tisztelettel:
Papp Balázs Gyermekotthon-vezető/Gyám
Fadd, Rákóczi u. 2. 74/447-760
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Ristopizza Progetto Manfredi
Fadd, Arany János utca (benzinkútnál)
A te kedvenc pizzériád házhoz jön!
Tel.: 06 70 324 58 42 • www.progettomanfredi.hu
Házhozszállítás – INGYEN!
12:00–22:00 között
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G R AT U L Á L U N K !

Aranylakodalom
Kezdhetném úgy a történetet, mint a mesében:
Egyszer régen, több mint 50 évvel ezelőtt két szerelmes szív, Borda
József és Koleszár Mária egymásra talált.

1964. április 18-án örök hűséget fogadtak egymásnak. Teltek-múltak az évek, két gyermekük született, József és Andrea. Jóban és rosszban éveken át kitartottak egymás mellett. 2014. április 26-án családi
körben ünnepeltük 50. házassági évfordulójukat. 15 órakor a katolikus
templomban erősítették meg 50 éve tett fogadalmukat, majd a Bartal
kertben polgári eskütétel következett.

A Tűzoltószertárban a rokonokkal és barátokkal köszöntöttük
az „ifjú párt”. Köszönetet szeretnék mondani a rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek, hogy jelenlétükkel megtiszteltek minket
a rendezvényen.
Köszönet Rostás Jenő plébános úrnak, Abonyiné Pannikának a
megható szavakért, a Boróka kórusnak a szívhez szóló dalokért, a polgárőröknek a segítségért, a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségért Fülöpné Marikának és Kovácsné Terikének.
Szeretetben, egészségben gazdag boldog éveket kíván lányotok:
Andrea

c I V I L S Z E RV E Z ET E I N K É L ET É b őL

Szösszenetek a Tegyünk a Szívünkért Egyesület életéből

A medvehagyma szedés már hagyomány az
egyesület tagjai számára. Április másodikán ismét kirándulást szerveztünk Sötétvölgybe.
Az időjárás kegyes volt, a gyönyörű napsütés,
a kellemes meleg megadta kis csapatunknak a
vidám hangulat alapját. A délután gyorsan elrepült, a kosarak és szatyrok megteltek medvehagyma levelekkel. A hosszú sétát és a „kemény

munkát” a pihenőhelyen elfogyasztott, társaink
által készített finom sütemények feledtették. Jól
eső fáradtsággal tértünk haza.
Április 7-én Soponyai Mihály tartott előadást
Alternatív gyógymódok: reflexológia, talpmaszszázs jótékony hatása a szervezetre címmel.
A tartalmas előadást gyakorlati bemutató követte. Köszönet érte.
Április 12-én ismét kirándulni mentünk. Medvehagyma fesztivált rendeztek Orfűn. Az egészséges életmód fesztiválja, célja: a medvehagyma,
mint gyógynövény kultúrájának felkutatása,
megújítása, és a népi gasztronómiába való viszszaállítása. Sok értékes program és előadás résztvevői lehettünk. Az Orfűi tó körül kisvasúttal
lehetett a tavaszi Mecsekben gyönyörködni, és
medvehagyma szedési lehetőség is volt. Remek

hangulatban és sok új információval tértünk
haza. Egyesületünk tagjai medvehagymás recepteket és konyhai technikákat is megosztottak
egymással. Ebben a hónapban a medvehagyma
kapta a főszerepet, apró kis növény, több módon
hoz össze embereket, kovácsol közösséget. Tisztelet érte, a természettől kapjuk ajándékba. Ne
pazaroljuk, ne pusztítsuk! Vigyázzunk rá!

Faddi Búcsú
június 15-én (vasárnap) a Sportpályánál!
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Ü Z E N E T A M Ú LT B Ó L

Horgászati engedély
...melynél fogva engedélyt adunk Varga János faddi lakos, községi tisztviselőnek arra, hogy a faddi holt Duna ágban egyszerű horoggal, csupán
szórakozás céljából horgászhasson. Jelen engedélyünk érvénye folyó évi december hó 31-én lejár.
Fadd, 1944. július 5. • FADD-VÁRSZEGI-HALGAZDASÁG megbízásából: uradalmi intéző.

Az írás. Fadd, 1944. július 5

Varga nagypapa szórakozik

5 pengős bélyeg, dunaföldvári szolgabírói pecsét

Méretszabályok, tilalmi időszakok

Igényes és szép
Bár lenne most is halgazdasága a községnek

Emlékezzünk régiekről…
Továbbra is várjuk! Ha Önnek bármiféle I. világháborús dokumentum van a birtokában, kérjük, hozza be a könyvtárba! A 100 éves
évfordulóra szeretnénk összeállítani egy kiállítást, hogy méltóképpen emlékezzünk azokra, akik részt vettek a háborúban.

Fénykép, levél a frontról, egyéb tárgyi emlék – minden értékes
lehet. A kiállított tárgyakat természetesen visszaadjuk. Az eddig beérkezett anyag még kevés a kiállításhoz, várjuk a további
felajánlásokat! Köszönjük!
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Z Ö L D R O VAT

A hold hatása a kertészetre
Ezekben a modern időkben, amikor a kémiai
és genetikai bütykölgetések irányítanak mindent, ami a táplálkozással összefügg, talán
értelmetlennek tűnhet, hogy egyre többen
próbálunk termelni vegyszermentesen, és
egyre többen keresgéljük a régi tudás írásos
hagyatékait, tanulunk meg régi-új dolgokat.
A magyar paraszti földművelő kultúra a megfigyelésen, megtapasztaláson, a föld tiszteletén
alapult, és több helyen alapszik ma is.
Ezt más ismeretekkel is ki lehet egészíteni.
Ilyen a hold hatásainak kiaknázása. Ha jól belegondolunk, a magyar paraszt nem is állt ettől
olyan távol.
Kérésnek eleget téve megpróbálom egyszerűsítve közölni a holdnaptárhoz igazodó
kertészkedés alapjait az alkalmazás érdekében. 7-8 éve gyakorlom sikerrel és kisebb kudarcokkal. Mára egyértelművé vált, hogy működik!
A hold kb. 28 napig kering a föld körül. Keringése során bejárja ugyanazokat az állatövi
jegyeket, mint a nap, csak ő minden jegyben
két és fél napig időzik, felerősítve annak hatását. Ha a kertművelésben ezt a 28 napot szétbontjuk az adott évszak adott hónapjában,
minden fontosabb kerti munka (trágyázás,
ásás, vetés, kapálás, növényvédelem, betakarítás, befőzés, tárolás) hatékonyabban végezhető, a termés bőségesebbé tehető! Nézzük kicsit
bővebben a holdfázisok hatásait.
Újhold. Régebben „holt holdnak” hívták,
a föld és nap között van, 1 napig nem látjuk.
A hold ekkor van a legközelebb a naphoz, 2-3
éjszaka azonos csillagjegyben is állnak. Ezt a
fázist nem keverjük a teliholddal! A naptárak
fekete korongként jelzik. A föld elkezd lélegezni. Ezen a napon kell visszavágni a beteg, satnya, nem fejlődő fát, cserjét, évelő növényt a
gyógyulás, a hajtás megindulása reményében.
Növő hold. Az újholdat követi, vékony
sarlóban. Balról jobbra vándorol, a növő hold
megindul útjára a teliholdig (13 nap).
Minden, aminek az emberi és növényi szervezetbe kell jutnia, beépül. Épít, erősít, két hétig kétszeresen hat. A föld fölött növekedő és
fejlődő növényeket és zöldségféléket ebben
az időszakban kell elültetni, elvetni. Pl.: karfiol,
paprika, paradicsom, borsó, bab. Növő holdkor gyűjtsünk gyógynövényeket, nemesítsünk
gyümölcsfát. Utóbbit közelebb a teliholdhoz.
Telihold (holdtölte). A naptárban világos
korong. Ezen a napon gyűjtött gyógynövények
a príma kategóriába tartoznak. Ha ekkor metszünk fát, cserjét, kipusztulhatnak, megtetvesedhetnek, elsatnyulhatnak. Telihold napján
kell elkezdeni a trágyázást, ami belenyúlik a

fogyó holdba. Főleg, ha a hold kos vagy nyilas
jegyben tartózkodik.
Fogyó hold. Jobbról balra kezdi meg a hold
a fogyást (13 napig tart). A kerti munkák terén
a földalatti zöldségnövények vetését, palántázását kell végezni. Fontos tudni: a tavaszi burgonya ültetése fogyó holdra essen, ne közel az
újholdhoz! A trágyázásnak is ez a fő időszaka,
főleg, ha a hold kosban, nyilasban áll. A trágyalevet, szerves trágyát telihold napjától a fogyó
holdban jó kihordani. Az oroszlánban vigyázni
kell, mert a talaj szárazabb, égethet a trágya.
Fák, cserjék irtásai, ritkítása eredményesebb lehet, ha április 3-ára, július 30-ára és az
akácnapra (június 22.), augusztus 15, szeptember 8-ra esik. Ekkor vetünk/ültetünk leveles zöldségeket: salátát, spenótot, fehér és
vöröskáposztát. Hatékonyabb a gyomirtás (kapálás) szintén ebben az időszakban, főleg ha
a hold bakban jár. A talajlakó férgek, a földfeletti kártevők irtása sikeresebb. Beszélhetünk
a hold leszálló és felszálló erőiről. Ennek nincs
köze a hold teltségéhez, hanem a holdnak az
állatövben (12) való állásával függenek össze.
Ezekhez az állatövi részekhez pedig egyes növényi részek tartoznak. Így beszélhetünk gyökér, levél, virág, termés napokról. A téli napfordulótól – december 21. – a nyári napfordulóig
– június 21. – bejárt időszakban felszálló erő
lakozik.
A felszálló hold erejét aratási időnek is nevezik. Ide tartoznak a nyilas, bak, vízöntő, halak, kos, bika, ikrek jegyek. Felszálló holdkor
felfelé szállnak a nedvek, a gyümölcs és a zöldség különösen lédús, a növények földfeletti része kedvezően fejlődik (nyilastól-ikerig).
Leszálló holdkor a gyökérképződés az
erősebb, a nedvek leszállnak a gyökérzetbe
(ikertől-nyilasig). Ez a gyakorlatban könnyebb,
gyorsabb gyökeresedést jellemez. Ide tartozik
az iker, rák, oroszlán, szűz, mérleg skorpió, nyilas. Az év második felében van. Érettséget, aratást, hanyatlás, megnyugvást jelent.
A körforgásban a levél, termés, gyökér és
virágnapok váltják egymást.
Levél vagy víz napok. Rák, skorpió, halak jegyekben van a hold. A kertben történő
locsolás ilyenkor a legideálisabb egybekötve
egy műtrágyával kevert fejtrágyával. A szobanövények is ekkor örülnek a legjobban a víznek. Ezekben a napokban a föld nedvesebb,
bent tartja a vizet. Rákban nem vermelünk, és
nem konzerválunk ősszel. Fogyó holdban a halakban a krumpli vetése ideális.
Termés vagy melegnapok. Kos, oroszlán,
nyilas. A földre szárító/égető hatással van. Egy
erős záport a föld nehezen fogad be, azt mond-

juk bezárt a föld. A műtrágyázást oroszlánban
kerüljük, mert égetni fog! Oroszlánban nem
vetünk/ültetünk paradicsomot, burgonyát. Télen az oroszlánban a legjobb a metszés.
Gyökér vagy hidegnapok. Bika, szűz,
bak. A szűz napok gyökérnapok leszálló erővel. Szinte minden kerti, erdei, mezei munkára kiváló, aminek köze van az ültetéshez, átültetéshez, palántázáshoz. Ekkor jó muskátlit,
petúniát vagy más kerti palántát ültetni, mert
a föld mindent megnöveszt. A gyep vetését
növő holdban a szűz napján csak ekkor kellene mindenkinek elvégezni. A bikában fogyó
holdban kedvező a trágya és komposzt rakása
májustól októberig. Bakban, fogyó holdban a
legjobb a kapálás, gyomok irtása.
Fény vagy virágnapok. Vízöntő, ikrek,
mérleg. Levegős jegy. A növényi részek közül a virág, amire hat. A növények több fényt
szívnak magukba. A kerti munkára alkalmatlanabbak, terméketlenebbek. Ha mégis ekkor
kell gyomlálni, ott lehet hagyni a gazat rothadni. Ekkor ne ültessünk át se szobai, se kerti
növényeket, mert rossz gyökeret eresztenek.
A mérlegben lehet vetni virágos és gyógynövényeket, az ikerben pedig vetni/palántázni
a futónövényeket (díszbab, hajnalka, feketeszem, loncok, futóbab). Ebben az időszakban
hanyagoljuk a balkon és kerti növények öntözését, mert megtetvesednek!
Fontos említést tennem a kertben ültetett
növénytársításokról is. Ezt alkalmazhatjuk a
vetésforgónkban. Igazán jó vetésforgó, ha
föld alattiak évenként váltják egymást a föld
felett termő növényekkel. Egy adott ágyásrészen belül a mélyre nyúló gyökerűeket a
mélyen gyökerezők mellé ültetjük. Bizonyos
növények nem bírják egymást. Nem úgy fejlődnek, tetvesedésre hajlamosabbak, stb.
Ez érthető, más igényekkel bírnak. Vonzzák a
másik növény kártevőjét. Kedvező társulások:
sárgarépa a hagyma mellett. Paradicsom a
hagyma mellett. Paradicsom a petrezselyem
mellett, krumpli a káposztafélék mellett, stb.
Kedvezőtlen társulások: bab a hagyma mellett, cékla a paradicsom mellett, paradicsom
a borsó mellett, káposzta a hagyma mellett,
burgonya a hagyma mellett, vöröskáposzta a
paradicsom mellett. Nyilván a hold nem kapál,
nem dolgozik helyettünk, és kell a jó Isten kegyelme is a szép terméshozamért, de ezek az
apró dolgok sokat számítanak. A neten többet is megtudhat. A tudásom alapjait könyvből szereztem, szerzem. Johanna Paungger és
Thomas Poppe Útmutató Hold című könyvéből, amiben más, az életmódra ható tanácsok
is vannak. Jó munkát!
Benis Brigitta
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KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉBEN

TeSzedd! – 2014. április 12.
A kedvezőtlen időjárás miatt el kellett napolni az április 5-re meghirdetett szemétszedést. Talán ezért jelentek meg kevesebben az „esőnapon”,
de így is eredményes volt az akció. Kicsik és nagyok közösen munkál-

kodtak, hogy összegyűjtsék a Duna-parton és az utak mentén eldobált
szemetet: műanyag flakontól a rossz cipőig mindent összeszedtek.
Köszönet valamennyi önkéntesnek.

Szemétszedés közben...

... és utána a jól megérdemelt ebéd.

Nem bántja a szemét?
Szelektív hulladékgyűjtés? Tavaszi nagytakarítás? Nem, kérem, ez
kulturálatlanság. (Durvábbat is írhatnék, de minek?) Hogy valaki a
háztartási hulladékát a szelektív
hulladéktároló mellé rakja! Mégis miért? Az Alisca Terra Kft. minden szerdán üríti a kukákat, amiket otthon, a házunk elé kiteszünk.
Minden hónap első és harmadik
szerdáján a kuka mellé kirakott szelektív hulladékot elviszik: a papír-

hulladékot, a műanyaghulladékot,
a fémhulladékot és a zöldhulladékot. Ez utóbbit kötegelve, a többit
zsákban, kartondobozban, reklámszatyorban, nem kell semmiféle különleges csomagolóanyag, és még
csak a szelektív szigetekhez sem
kell elszállítani. Az Alisca Terra Kft.
erről szóló egész oldalas, színes tájékoztatója megjelent a Faddi Hírek
2013. decemberi és 2014. márciusi
számában. Az újságot minden fad-

di házba díjmentesen eljuttattuk.
(Olvasható a www.fadd.hu-n is.)
Az Alisca Terra Kft. arra is felhívta a
figyelmet, hogy a szelektív hulladékokat csak a szállítás napján rakjuk
ki. (Mert azokat éjszaka szétdúlják,
elviszik azt, ami hasznosíthatónak
tűnik… Ez legfőképpen az elektronikai hulladékra vonatkozik.)
Az önkormányzat mindent megtesz, hogy településünk közterei
rendezettek legyenek, a közmun-

kások szemetet szednek, söpörnek
utánunk, gondozzák a parkot, a
virágágyásokat. Azt azonban tudnunk kell, hogy mindannyiunknak
tennünk kell azért, hogy a rendezettség, a tisztaság megmaradjon,
nem csak az udvarunkat kell rendben tartanunk, hanem köztereinkre
is több figyelmet kell fordítanunk.
Ezt tudatosítani kell(ene) felnőttekben, gyermekekben egyaránt.
(FZM)
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Tarka tavasz a Kismanóknál
Mire ezek a sorok megjelennek, már a ballagás próbái javában zajlanak a Kismanók háza
táján, izgatottan készülve az utolsó, közös ünnepélyünkre. De ne szaladjunk ennyire előre
az időben! Tekintsünk egy kicsit vissza, mert
bőven volt olyan esemény, melyekről örömmel számolok be a Kedves Olvasóknak.
Lássuk az elmúlt hónapok történéseit:
Az első, és legfontosabb, hogy itt is megköszönöm MINDENKINEK, hogy ebben az évben
is sikeres bálokat tudhatunk magunk mögött,
ezzel biztosítva az anyagi fedezetét a jövő évi
kirándulásoknak. A szülők összefogása olyan
példaértékű, hogy feledteti velünk a báli készülődés fáradságos napjait, együtt örülünk
a sikernek. A tavaszi napok sokszínű programokkal teltek. Megtartottuk a Bóbita vers- és
prózamondó versenyt. A zsűri nehéz helyzetben volt a végső értékelésekor. Mind a középsősök, mind a nagyobbak bátrak, ügyesek
voltak. A részvételért is jár a gratuláció, a kollégáknak is a köszönet, hogy felkészítették a
gyerekeket a megmérettetésre. A helyezettek
az alábbi csoportokból kerültek ki:
Középsős korúak:
I. Szabó Gréta (Maci csoport)
II. Schafler Evelin (Maci csoport)
III. Kirtyán Gábor (Nyuszi csoport),
Prisztacs Gerda (Pumukli csoport)
Nagycsoportosok:
I. Kucsera Julianna (Süni csoport)
II. Szalontai Csenge (Egér csoport)
III. Istlstekker Boglárka (Maci csoport),
Mosonyi Dániel (Nyuszi csoport)
Örömmel látogattunk el az alsósok szavalóversenyére is, ahol viszontláttuk tehetséges,
volt óvodásainkat, akikre mi is nagyon büszkék vagyunk. A húsvéti nyuszi ebben az évben nem a csoportokba hozta az ajándékot.
Térképet küldött, és annak alapján kellett a
Bartal-kertben megkeresnie minden csoportnak a meglepetést. Nagy volt az öröm, amikor
megtalálták az óriás labdákat, édességet. Természetesen a locsolkodás sem maradt el, minden kislánynak illatozott a ruhája. Az idősekhez a Süni csoportosok látogattak el, ahol évek
óta nagy szeretettel fogadják a jeles napokon
az óvodások műsorát. Az igazi meglepetést
azonban egy óriási ajándékcsomag érkezése
okozta, amit a honlapon megoldott játék beküldését követően sorsolás útján nyertünk.
Minden csoportnak jutott a finomságokból.
A fiúk által feldíszített májusfát mindkét
óvodában felállítottuk, a lányok nagyon örültek a színes-szalagos meglepetésnek.

Alig kellett aludni a következő ünnepig,
hisz május első vasárnapján hagyományainkhoz híven, a csoportok az édesanyákat köszöntötték. Sok könnyes szemű nagymama,
édesanya hallgatta a verseket, énekeket, szeretettel ölelték magukhoz az ajándékot átadó
gyerekeket.
A leendő óvodások beíratása is megtörtént, 35 új „Kismanót” várunk a következő
tanév során. A szülői értekezlet pontos időpontjáról mindenkit tájékoztatunk!
A rossz idő miatt elhalasztott Föld-napi
kavalkád nagyon jól sikerült. A sportpálya
gyerekzsivajtól volt hangos. Az ügyességi állomások mellett a rendőr- és tűzoltóautónak
volt óriási sikere. Mindenki beülhetett a járművekbe, ismerkedhetett a felszerelésekkel.
Tüzet szerencsére nem oltottunk, de a vízsugárral jól megöntöztük a talajt. Ezúton is
köszönöm a rendőrségnek és a tűzoltóságnak
a lehetőséget, és a gyerekek iránt tanúsított
türelmet, odafigyelést. A légvárak is minden
évben várva várt helyszínek. A szülők sem
tétlenkedtek, finom paprikás krumplit készítettek a bográcsokban, amit a zsűri helyezésekkel jutalmazott. Az alábbi eredmények
születtek:
I. Pumukli csoport
II. Egér csoport
III. Katica csoport
Itt is szeretném megköszönni a kollégák, szülők együttes munkáját, hogy újra egy tartalmas délelőttöt tölthettünk el közösen.
Sajnos a közös kiránduláskor az időjárás
nem volt kegyes hozzánk. Veszprémbe utaztunk az Állatkertbe, és bizony nagy szükség
volt az esőkabátokra. Mindezek ellenére jó
hangulatú, élményekkel tarkított napot tudhatunk magunk mögött. Köszönöm a kollégáknak a fokozott odafigyelést, a segítséget.

Itt szeretném felhívni a kedves szülők figyelmét, hogy ilyen alkalmakkor különösen figyeljenek a gyermekek réteges öltözékére, az
esőkabátok, sapkák meglétére!
A május különösen tarka hónap. A fényképész már lefotózta a ballagó nagyokat, de
még vár ránk egy közös sportdélelőtt az iskolásokkal, és a leendő elsős tanító nénik
is meglátogatják a gyerekeket. Tehetséges
nagycsoportos Kismanóink matematika versenyen is összemérhetik tudásukat, ennek
eredményét a május 30-án megrendezésre
kerülő Gyermeknapon hirdetjük ki. Ekkor a
Csurgó együttes is megtáncoltat minden kicsit, nagyot.
Lassan magunk mögött hagyjuk a szorgos-dolgos tanévet, az iskolába menők számára az óvodai élet is a végéhez közeledik.
A ballagáskor felcsendülő dalok, köszöntők
a búcsúzás pillanatait teszik felejthetetlenné,
lezárul a gondtalan gyerekkor. Az ünnepély
pontos dátuma:

2014. június 7. 10 óra Művelődési Ház
Szeretettel kívánok minden leendő kisiskolásnak olyan örömteli iskolás éveket, mint
amilyeneket nálunk, a Kismanók óvodában
töltöttek.
Nagyon jó érzés sikerekről beszámolni, de
a legnagyobb öröm, hogy épül az új óvoda.
Felnőttek, gyerekek egyaránt nagyon várjuk
a költözés pillanatát, régi álmunk válik valóra
egy új óvodai épülettel. Reméljük az időjárás
is kegyes lesz, és az őszt már az új helyen köszönthetjük.
De addig is a nyári hónapokra kívánok
minden Kollégának tartalmas nyaralást,
egészséget, sok-sok pihenéssel töltött napot,
hogy újult erővel láthassunk neki a következő
nevelési évnek.
Kárász Andrea óvodavezető
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Nukleáris vetélkedő Pakson
Tizenharmadik alkalommal rendezte meg 2014. május 9-én a paksi
atomerőmű a TEIT –es települések általános iskoláinak a nukleáris vetélkedőt. A versenyt megelőzően háromfordulós próbatételen kellett a
diákoknak számot adni a tudásukról. Azok az iskolák vettek részt, akik
ezen a megmérettetésen a legjobban szerepeltek és vállalták az élő, izgalmas vetélkedést.
A házi feladattal – Atomerőművek nukleáris hulladékairól – készített prezentációval indult a verseny. A bemutatkozás a Faddi Gárdonyi
Géza Általános Iskola és Tagiskolája csapatának nagyon jól sikerült.
A résztvevő tanulók bizakodva oldották meg a
• Nukleáris TOTÓ
• Keresd a választ!
• Keresd a könyvben!
• Fejtsd meg a rejtvényt!
• Villámkérdések
• Eldöntő villámkérdések feladatait.
A sokszínű feladatokat dr. Szűcs József PTE fizikai Intézetének ny. oktatója állította össze. A verseny szervezője a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogató Központja, és támogatója dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató. A verseny végén a zsűri elnöke Varga József, a
TLK főmérnöke köszönte meg és jutalmazta a jól felkészült tanulókat
és felkészítő tanáraikat.

1. helyezett: Szilárd Leó csapata – Géderlak
2. helyezett: Neumann János csapata – Gerjen
3. helyezett: Teller Ede csapata – Fadd
A faddi csapat tagjai: Acsádi Virág, Inger Zita, Szőke Zsófia 8.a osztályos tanulók és Hostyánszki Gábor 7.a osztályos tanuló.
A versenyről mindkét csapatom elégedetten tért haza az ajándékokkal együtt.
Dursztné Palásti Gabriella felkészítő fizikatanár

Látogatóban az atomerőműben
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1995. óta hívja
meg az általános iskolák végzős diákjait erőmű-látogatásra. A faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola
27 érdeklődő tanulója 2014. április 1-jén indult
ismeretbővítő túrára az atomerőmű által küldött
busszal. Megérkezésünk után rövid sétát tettünk
a világhírű tudósok - Wigner Jenő, Neumann János, Szilárd Leó, Teller Ede, Hevesy György, Kármán Tódor és Marx György – mellszobrai között.
Ezután indultunk el tárlatvezetőnkkel a látogatóközpont tetején levő üvegkupolába, ahonnan
panoráma nyílt az erőműre, majd az épület előterében tanulmányozhattuk azt a nagyméretű
akváriumot, amely a Duna élővilágát mutatja
be. Utunk a kiállítás helytörténeti, néprajzi emlékeivel folytatódott, majd eljutottunk a nukleáris
energia alkalmazásának egyszerűsített titkaihoz.
A legaktívabb diákok komoly erőpróbát tehettek,
amikor egy energia- kerékpár segítségével - jutalom ellenében - villamos energiát termeltek.
Megtudhattuk az atomerőmű pillanatnyi teljesítményét, tájékozódhattunk a világ energiahelyzetéről, a nukleáris energetikai beruházásokról, az
üzemidő-hosszabbítás fontosságáról. A technikai
és környezeti ismeretek birtokában könnyebb eligazodni a radioaktív hulladékok tárolásának lehetőségeiről. Sajnos a csoport kíváncsisága miatt
kevés idő maradt a vizsgáztatógépek kipróbálására, mert indultunk tovább az Európában egyedülálló Atomenergia Múzeumba. A kiállítás megismertetett bennünket az atomerőmű építkezési

munkálatainak és üzemeltetésének történetével,
ma is működőképes tárgyi emlékeivel az 1960-as
évektől napjainkig. A nagycsavar-húzógépen állva képet alkothattak a tanulók arról, hogy hogyan
biztosították a 60 darab, egyenként 120 kg-os csavarral a reaktortartály 123 bar nyomáson tartását.
A „nehéz” munka után bizony jól esett a finom
ebéd, amellyel a házigazdák megvendégeltek.
E sikeres nap folyamán tanítványaink megismerkedtek az atomenergia békés célú felhasználásával.
Köszönet a kísérő igazgatóhelyettesnek, Barta Erzsébetnek és a fotókat készítő Fodorné Ivók
Henriettának is.
Dursztné Palásti Gabriella osztályfőnök

Falugazdász
ügyfélfogadás
minden kedden
9:30-tól 13:00 óráig
a Művelődési Házban!
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Csuhé Family

Baja

2013. decemberében Dohóczki Istvánné Zsuzsi néni
is meghívást kapott a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi játszóházába. A csuhéból készült angyalkák és betlehemi életképek csodálása közben szerettünk volna többet megtudni a készítéséről.
Szóltunk Áginak, hogy érdekel minket ez a kézműves
mesterség, nem tudná-e számunkra megszervezni?
Örömmel vettük a hírt, hogy Zsuzsi néni vállalja, hogy
megmutatja nekünk, és szakkör keretében heti rendszerességgel kezdünk foglalkozni a csuhéval. Januártól
kezdtük a foglalkozásokat, melyek nagyon családias
hangulatban teltek. Megtanultunk ajándékok készítésével szeretteinknek örömöt okozni, legyen az névnap,
nőnap, születésnap vagy bármilyen jeles alkalom. A
kezdeti időkben kis bábuink szépen formálódtak és az
idő múlásával Zsuzsi néni szívesen vette saját ötleteinket, ezáltal érdekesebbé, színesebbé tettük munkáinkat. Hétvégi összejöveteleink mindig örömmel töltenek
el bennünket, hisz mindegyikünk alkotása saját, egyedi, ötletes. Az idén kukoricalevél gyűjtéssel és festéssel kezdjük az őszi foglalkozásokat, hisz megtanultuk
a lepotyogott, értéktelen növényi hulladékot értékelni,
tudjuk, hogy abból nagyon érdekes ajándékokat lehet
készíteni. Ezáltal is óvjuk környezetünket a természetes anyagok újrahasznosításával. Ez az összejövetel
nem csak a csuhé munkánkhoz, hanem egymáshoz
való ragaszkodásunkhoz, megbecsülésünkhöz és jó
leckét ad a további életünkhöz. Megtanultuk a levelet is szépnek látni, az unalmas kinézetű FRNÖ épület
ablakokból szép, örömteli ablakot varázsoltunk, hogy
az emberek láthassák, hogy a csuhélevelekből milyen
fantasztikus, érdekes, szép dolgokat lehet csinálni. Az
alkalmanként együtt eltöltött két óra hossza hamar véget ér, mert élvezzük egymás társaságát. Kezdetben kis
csoporttal indult a csuhémesterség elsajátítása, hogy
látni tudja Zsuzsi néni és Ági, hogy mennyire fogékonyak a gyermekek, milyen tempóban tudnak haladni.
Az ősszel kezdődő szakkörre további érdeklődőket várunk, hogy még többen elsajátíthassák ezt a csodálatos
mesterséget.
Csuhé Family alapító tagok: Fodor Ágnes, Zsuzsa
néni, Fodor Nóra, Kovács Dzsenifer, Fodor Jázmin és
Kovács Dóra.
Fenti sorokat írta:
Fodor Nóra, Kovács Dzsenifer, Fodor Jázmin és Kovács Dóra.

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 1-jén az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára a 2013. október
10-én megjelentetett
NEMZ-KUL-14 kódszámú, „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014. évi költségvetési támogatására” elnevezésű pályázati felhívására benyújtott,
NEMZ-KUL-14-0692 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett
Baja és térsége hagyományőrzők megismerése, kapcsolatok kialakítása, építése című projektünk 110 000 Ft vissza nem térítendő
támogatás igénybevételével 20 fő gyermek és 30 fő felnőtt szüleik,
hozzátartozóik, a nemzetiségi önkormányzatot segítők kíséretével
az alábbi programsorozaton vett részt:
Utunk a Pörböly Ökoturisztikai Központba vezetett, ahol Lassi-Malomtelelőig szólt a jegyünk. Ott megtekintettük a halászati
kiállítást, valamint a gyerekek birtokba vették a játszóeszközöket,
lehetőségünk volt a tanösvényen is végigmenni és az erdő élővilágával ismerkedni. A nosztalgiavonatozást követően a II. Bajai
Romajális és Ki-mit-tud programsorozaton való részvételé volt a
főszerep a Csácsé Rom Cigány Kulturális Egyesület szervezésében.
Huncut volt az idő, rá-rájött az eső, de a rendezvényt így is megnyitotta Horváth Szilárd, a Bajai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Az időjárás miatt előrébb került a cigánypörkölt elfogyasztása, és ezt követően mutatkoztak be a térség hagyományőrző
néptánccsoportjai különböző autentikus táncokkal. Jó kapcsolatot
alakítottunk ki a bajai hagyományőrző néptánccsoporttal, és vastapssal díjaztuk a bátai néptánccsoport fellépését. Nagyon ügyesek voltak a fellépők, jó koreográfia, szép népviseleti ruhák, jókedv
és közvetlenség jellemezte
a fellépőket. Tanulságos
volt ottlétünk, nagyon jól
éreztük magunkat, jó volt
megismerni a túlsó féli
hagyományőrző néptánccsoportokat.
Fodor Ágnes elnökhelyettes

VÉRADÁS
július 31-én (csütörtökön) 11:30-tól 16 óráig
Faddon, a Művelődési Házban!
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VERSENYEREDMÉNYEINK
A Polgári Védelem Szekszárdi Kirendeltsége alkotói pályázatán vettek részt tanulóink.
Alsó tagozatosok közül Fodor Jázmin 3.b osztályos tanuló
III. helyezést ért el.
Biztonságos közlekedés gyermekszemmel rajzpályázaton
Fehér Levente 4.a osztályos tanuló I. helyezést ért el.
A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár által hirdetett
levelezős versenyekbe több csapatunk is nevezett. A negyedik
évfolyamosok között III. helyezést ért el a „Csillagfény” csapat:
Bogdán Kíra 4.a, Takács Elvira 4.a. Az ötödik évfolyamosok
között I. helyezést ért el az „Okoskák” csapata: Kaiser Ildikó
5.b, Fenyvesi István 5.b. (A felkészülésben segítségükre volt
iskolánk könyvtárosa Bedekovityné Pál Magdolna, köszönjük neki.)
Bendegúz-Tudásbajnokság Országos Tanulmányi Versenyen II. helyezést ért el Kurucz Boglárka 3.a osztályos tanuló.

A Faddi Gárdonyi Géza Ált. Iskola képviseletében két kis diákunk is bejutott az
országos döntőbe. Kiss Martin Gábor 3.b
osztályos tanuló és Stifler Mercédesz 5.b
osztályos tanuló.
A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács ebben a tanévben is
országos szépíró versenyt hirdetett meg
sajátos nevelési igényű gyermekeknek. A
megmérettetésre 7122 gyermek nevezett
be az ország minden részéből, sőt, idén
már határon túli magyarlakta településekről is, első osztályos tanulóktól kezdve a középiskolásokig.
A III. Országos Szépíró Verseny döntőjére, Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának támogatásával 2014.
április 12-én, szombaton 10.00 órától

HAPPY-HÉT
Iskolánk is csatlakozott az országszerte, március 24-28. között
megszervezett, vízfogyasztást népszerűsítő egészséghéthez.
HAPPY-HÉT célja, hogy oktatás, ingyenes víz biztosítása és
játékos programok segítségével felhívja a tanulók figyelmét a
cukrosüdítő-fogyasztás káros következményeire és a vízivás
jótékony hatásaira. Számos érdekes programot szerveztünk a
gyermekeknek erre a hétre.
■ Hétfőtől-péntekig működött a „vízizsaru szolgálat”.
■ „Vízbár” kialakítása a folyosón is, biztosítva a mosdón kívüli vízivás lehetőségét.
■ Plakátok készítése és kihelyezése a folyosón. „ A víz a legjobb szomjoltó.”
■ Látogatás a Vízmű területére.
■ „Vízpróba” – Sportverseny
■ Hűtőmágnes tervezőverseny
■ Öltözz kékbe! Flash mob szervezése a sportcsarnokban.
Nagyné Fodor Irén mk.vez.

Országos
Szépíró Verseny

került sor, Budapesten a Neptun Általános Iskolában egy Tehetségnap keretében, ahol szülőket és pedagógusokat
előadások, a gyerekeket pedig műhelyfoglalkozások várták. A zsűriben helyet

foglaló művészek és a versenyre nevező
diákok munkáiból kiállítás kerül megszervezésre, a tehetséges SNI-s gyerekek
pedig színpadi produkciókat mutattak
be. Rangos vendégek hangsúlyozták ünnepi megnyitójukban az esemény nemes
célját, a „másképp” tanuló, gondolkodó
gyerekek, az írás, az írásbeliség fontosságát, és megköszönték a szülők, a pedagógusok áldozatos, mindennapi munkáját.
A versenyen Kiss Martin Gábor 9. helyezést ért el, Mercédesz ugyan nem ért
el helyezést, de a Kormány ajándékaként
egy tárlatvezetést nyertek a Népművészeti Múzeumba. Bízom benne, hogy
iskolánk jövőben is képviselteti magát e
rangos versenyen.
Oláh Magdolna

Ki tud többet…?
Május 8-án délután a művelődési ház- darak és fák napjához kapcsolódó vetélban tartotta meg a felső tagozat reál kedőjét.
Az osztályokat négyfős csapatok képmunkaközössége a Föld napja és a Maviselték a megmérettetésen,
melyre már előzetesen végrehajtott feladattal érkeztek.
Ebben a tanévben szabadon
választható technikával elkészített ötletes plakátokat
hoztak az osztályok, illetve
felkészültek a jeles napok
történetéből. A vetélkedőn
hat feladat várta a tanulókat
környezetvédelem és termé-

szetvédelem témakörökben: puzzle, két
keresztrejtvény, totó, szókereső, szólások és közmondások, activity.
A legügyesebb és legtájékozottabb
csapat a 6.b osztály volt, második helyen
a 5.b osztály végzett, a harmadik helyre
a 7.b került nagyon szoros versenyben.
A tanulók az oklevél mellett tárgyjutalomban is részesültek, valamint minden
résztvevő ötöst kapott a szaktárgyból.
A vetélkedő feladatait Rábóczki Dóra
állította össze, a lebonyolításban segített Szemerei Eszter, Pánczélné Csöndes
Magdolna és Dursztné Palásti Gabriella.
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Szavalóversenyek a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskolában
A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola
március 9-én rendezte meg az alsó tagozatán, március 15-én a felső tagozatán a
hagyományos iskolai szavalóversenyét a
Könyv Hete projekt keretén belül.
A lelkes versmondók évfolyamonként mérhették össze tudásukat.
Két helyszínen zajlott a verseny. Az
alsós tanulóké a Művelődési Házban került megrendezésre. A felsős tanulóké
pedig az intézményünkben.
A zsűri nagyon nehéz helyzetben
volt, mivel – mint minden évben – most
is szebbnél szebb költeményeket tolmácsoltak a diákok gyönyörű előadásmódban. A gyerekeket családtagjaik és társaik és megdicsérték igen lelkes tapssal.

II. helyezett: Mireider Sarolta 1.a
III. helyezett: Nyirati Tekla 1.a
Acsádi Petra 1.b
2. évfolyam
I. helyezett: Kiss Gréta 2.a
II. helyezett: Bali Ádám
III. helyezett: Hostyánszki Dorina 2.a
Kákonyi Ivett 2.b
3. évfolyam
I. helyezett: Márkus Márk 3.b
II. helyezett: Lencsés Noémi 3.a
Vass Virág 3.a
III. helyezett: Fodor Jázmin 3.b
Szabó Fanni 3.a
4. évfolyam
I. helyezett: Takács Elvira 4.a
II. helyezett: Tóth Flóra Gerjen
III. helyezett: Petróczi Viktória 4.b
A zsűri döntése alapján a következő 5. évfolyam
I. helyezett: Kaiser Ildikó 5.b
eredmények születtek:
II. helyezett: Mosonyi Szabolcs 5.a
1. évfolyam
III. helyezett:Sulák Dániel 5.b
I. helyezett: Sáth Szonja 1.b
A május 10-e szombat különleges volt
a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola
mindennapjaiban, mivel a tanítás helyett az iskola névadójának tiszteletére
„Gárdonyi Nap” elnevezéssel rendezvényt szerveztünk. Régi szép hagyomány, hogy május elején egy délelőttöt a
nevelők, tanulók és az érdeklődő szülők
együtt töltenek. Idén is szép számmal érkeztek apukák, anyukák és nagyszülők,
hogy segítsenek a rendezvény sikeressé
tételében. Ezúton is szeretném megköszönni munkájukat és azt, hogy időt szakítottak ránk.
A program előtt, 8 órakor az alsó tagozat épületénél gyülekeztünk, ahol a
gyerekek elfogyasztották tízóraijukat,
majd a parkban megtekintették a Szekszárdi Rendőrkapitányság kutyás bemutatóját. Legfőképpen a kutya őrző-védő
munkája keltett ámulatot. Köszönjük,
hogy bepillanthattunk egy rendőrségi

Gárdonyi Nap
eb mindennapi feladataiba. Ezt követően az osztályok tanítóik kíséretében a
sportpályára vonultak, mire kiértünk, az
osztályokat segítő hozzátartozók már a
főzés előkészítésével szorgoskodtak.
A nap folyamán kézműves asztaloknál
a pedagógusok gipszfigurák festésével,
hajtogatással, arcfestéssel csalogatták a
gyerekeket. Kicsik és nagyok egyaránt
szívesen próbálták ki, így szemet gyönyörködtető kis alkotásokkal térhettek
haza. Az aszfaltrajzoláson résztvevők
munkáit az arra járó nézelődők is megcsodálhatták.
Szép eredményt értek el az angol-német
vetélkedőn is a tanulók, új ismeretekkel,
tudással gyarapodtak. Nagy sikert arattak a különböző versenyjátékok, ilyen

6. évfolyam
I. helyezett: Farkas Gabriella 6.a
Benke Rebeka Gerjen
II. helyezett: Lepp Szintia 6.b
III. helyezett: Szlanyinka Zita 6.b
7. évfolyam
I. helyezett: Sipos Bence 7. b
II. helyezett: Bogdán Vendel 7.a
III. helyezett: Babai Sándor 7.a
8. évfolyam
I. helyezett: Acsádi Virág
II. helyezett: Kovács Károly
III. helyezett: Szőke Zsófia
Korábban megrendezésre került
„NYELV HETE” keretein belül az alsó és
felső tagozaton a Kazinczy szépkiejtési
verseny, valamint a Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny is. Mindkét eseményen szép eredményeket értek el diákjaink. Vendégünk volt Figura Ede előadóművész, aki játékos műsorába bevonta a
gyerekeket is.
Oláh Magdolna
volt az ügyességi verseny, az ugrókötelezés, a hullahopp, és a népi gyermekjátékok. Hálásak vagyunk a Faddi Önkéntes Tűzoltóság munkatársainak is, akik
megengedték, hogy a tanulók a tűzoltóautóba beszálljanak, illetve kipróbálják
a tűzoltótömlőt. Nagyon hasznosnak
találtuk a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság játékos vetélkedőjét.
A legügyesebbek labdát nyerhettek, ami
külön örömöt okozott a gyerekeknek.
A változatos programok között mindenki megtalálhatta a kedvére valót, így
gyorsan elszállt ez a pár óra.
Örömünkre szolgált, hogy a szívet melengető rendezvény különleges eseménnyel fejeződött be: közös ebéddel,
melyen a gyerekek, a szülők és a pedagógusok jó hangulatban vettek részt. Kicsit
mindenki kiszakadt a hétköznapokból,
a megszokott otthoni és iskolai környezetből, közelebb kerülve egymáshoz, ezzel is segítve a jobb
együttműködést.
Remélem,
hogy a jövőben több hasonló,
családias rendezvény vár még
ránk, ahol gyerek és felnőtt egyaránt jól érezheti magát egymás
társaságában.
Nyárai Lejla
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Matekra fel!
Iskolánk matematikát szerető tanulói a második félévben Január 16-án a Matekra fel! helyi versenyen összesen 60két alkalommal is összemérhették tudásukat. Mivel a tan- an vettek részt a gerjeni és a faddi iskolából. Örömmel adtermek kereteit immár kinőttük, a művelődési ház adott tuk át a legjobbaknak a jutalmakat.
otthont ismét ezeknek a fontos eseményeknek. Nagyon szépen köszönjük!
2. osztály:
I. Kiss Gréta Anett
II. Mireider Zsigmond
III. Berta Botond

5-6. osztály:
I. Horváth György
II. Sulák Dániel
III. Kaiser Ildikó

3-4. osztály:
I. Vass Virág
II. Kovács Viktória
II. Kurucz Boglárka
III. Zörényi Zétény
III. Konetsny Evelin

7-8. osztály:
I. Benke Csaba
II. Acsádi Virág
II. Szőke Zsófia

Március 20-án, a legügyesebb matekosok a felkészítő tanító és tanár néniknek, valamint Fehér Andrea és Szőke Zoltánné
szervező munkájának köszönhetően a Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny első fordulójában a legjobbak a következő rangsort érték el:
Horváth György
Rácz Levente
Márkus Márk
Sipos Bence
Zörényi Zétény
Kurucz Boglárka
Vass Virág
Bogdán Vendel
Lázár Dániel

6. osztály
3. osztály
3. osztály
7. osztály
3. osztály
3. osztály
3. osztály
7. osztály
7. osztály

Kaiser Ildikó
Petróczi Viktória
Szendi Laura
Babai Sándor
Szoboszlai József
Szőke Zsófia
Acsádi Virág
Fekete Ádám
Kiss Eszter

5. osztály
4. osztály
3. osztály
7. osztály
3. osztály
8. osztály
8. osztály
8. osztály
3. osztály

Gratulálunk nekik, és reméljük, hogy továbbra is örömteli, eredményes időtöltés lesz számukra a matekozás!
Pánczélné Csöndes Magdolna

A M I A Z E L ő Z ő S Z Á M u N K b ó L K I M A R A D T…

A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi műsora és játszóháza
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Tavaszi karate sikerek
Gödöllő városa adott otthont a 11. Ippon Shobu Karate Diákolimpiának.
A Faddi Sportegyesület Karate Szakosztálya és a tolnai Tanren
Karate Sportegyesület versenyzői is részt vettek ezen a rangos
megmérettetésen!
A népes mezőnyben nem volt könnyű dolguk a versenyzőinknek, hiszen ezen a tornán Magyarország legjobbjai küzdöttek a
bajnoki címekért. A jó felkészültségnek és a sok edzésmunkának köszönhetően szép eredmények születtek!
I. hely:
Kósa Evelin (női kata), Bátori Kamilla (női Kihon Ippon
Kumite)
II. hely:
Bátori Kamilla (női kata), Kaiser Anna (női Kihon Ippon
Kumite)
III. hely:
Veres Ádám (férfi kata, férfi kumite)
Radics Tamás (férfi kumite)

Május első vasárnapja nem csak az anyák napja volt. Ezen a hétvégén került megrendezésre a 2014. évi JKA Országos bajnokság, ahol a Faddi SE és a Tanren SE képviseletében összesen 8
versenyzőnk indult. Szűk létszámunkat a kimagaslóan jó eredményeink kompenzálták.
Ismételten bebizonyosodott, hogy a sok edzés és a kitartó munka meghozza gyümölcsét, hiszen több versenyzőnknek is erre
a versenyre érett be a munkája. Ez abban mutatkozott be, hogy
olyan tanítványoknak lógott érem a nyakában, akiknek előtte
nem sikerült az éremszerzés. Ezen a színvonalas megmérettetésen, melyet Törökbálint újonnan épített csarnokában rendeztek, összesen 5 aranyérmet, 2 ezüstérmet, 2 bronzérmet és egy
negyedik helyezést zsebeltek be karatékáink!
Érmeseink:
I. hely:
Bátori Kamilla (női kata, női Kihon Ippon Kumite)
Kaiser Anna (női kata)
Bányai Kitti (női kata)
Kósa Dorina (női Kihon Ippon Kumite)
II. hely:
Radics Tamás (férfi kumite)
Kruller Norbert (férfi Kihon Ippon Kumite)
III. hely:
Kaiser Anna (női Kihon Ippon Kumite)
Kósa Dorina (női kata)
IV. hely:
Kósa Evelin (női kata)
Ezúton is köszönjük a lelkes szülőknek a szurkolást, Bátori Lászlónak, Vég Annának a fuvarozást. Versenyzőink előtt még egy
nagy megmérettetés áll, a prágai Korosztályos Európa-bajnokság, melyre 4 fő jutott ki a válogatott kerettel. Reméljük, hamarosan erről a versenyről is hasonló szép eredményekkel számolhatunk be!
Kiszli Viktor, Bali Ervin edzők

Templom napja – 2014. június 14. (szombat)
Idén 150 éves a faddi katolikus
templom. Az elmúlt évtizedek
javításai ellenére a templom állapota leromlott, a teljes felújítás
elodázhatatlanná vált.
Mára a templom külseje megszépült, köszönhetően a sok jólelkű adakozónak és a Pécsi Püspökség támogatásának.
További összefogásra van
szükség ahhoz, hogy a belső felújítás is megtörténhessen. Kérjük, adományával segítse e nemes cél megvalósítását!
Minden adakozó nevét a Faddi
Római Katolikus Plébánia könyv-

tárában megőrizzük. Aki 100 000
Ft-ot vagy e fölötti összeget áldoz e nemes célra, annak nevét
a templom falán elhelyezett emléktáblára véssük.
A felajánlásokat csekken, vagy
a Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet által kizárólag erre a
célra megnyitott számlára lehet
befizetni.
Számlaszám:
Faddi Római Katolikus Plébánia
70400050-10001174
(A befizetett összeg után adókedvezmény vehető igénybe.
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FERKELT SÁNDOR autószerelő
Számítógépes diagnosztika,
elektromos rendszerek javítása,
műszaki vizsgára történő felkészítés,
teljes körű autójavítás,

Új szolgáltatás:

gumiszerelés
centírozás
7133 Fadd, Béke utca 94.

Tel.: 06/30-851-0577
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FITT
NETT
KLUB
Fadd, Váci utca 1. szám alatt

KONDITEREM
SZOLÁRIUM
SZAUNA
Elozetes bejelentkezés: 30-378-77-41
Ugyanitt:

FAGYIZÓ
ÍRÓSZEREK … 7.30–18.00
PUMUKLI BOLTOCSKA … 7.30–18.00
TOTÓZÓ–LOTTÓZÓ … 8.00–18.00
A hét minden napján várjuk Önöket!

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

Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
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