
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2019. március

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját 

2019. március 14-én (csütörtökön) 18 órakor
a faddi Művelődési Házban tartandó ünnepi megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond: Bényi Dávid alpolgármester.

Közreműködnek a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói.

A megemlékezést követően Vitányiné Ida Színek, hangulatok, megérzések... című 
bemutatkozó kiállításának megnyitójára kerül sor.

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó ünnepségre!
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Adója 1%-a Faddon is maradhat!
Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
 Adószáma: 18861130-1-17
Fadd Polgárőr Egyesület Adószáma: 18857467-1-17 
Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület
 Adószáma: 18862320-1-17
Faddi Meseház Alapítvány  Adószáma: 18863888-1-17
Faddi Gyermekekért Alapítvány  Adószáma: 
18855977-1-17 
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
 Adószáma: 18860146-1-17 
Faddi Sport Horgász Egyesület  Adószáma: 19953755-1-17
Faddi Sportegyesület Adószáma: 19952840-1-17
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 Adószáma: 19719548-1-41
Kismanók Óvodai Alapítvány Fadd Adószáma: 
18867813-1-17
Tegyünk a Szívünkért Egyesület Adószáma: 
18868285-1-17
Magyar Katolikus Egyház Technikai száma: 0011 
Református Egyház Technikai száma: 0066 
Magyar Baptista Egyház Technikai száma: 0286

Csacska-macska foglalkozás babafarsangja

Folytatódik Márkus György I. világháborús előadássorozata

I� úsági koncertsorozat 2. része: Pécsi Harsona Együttes

R E N D E Z V É N Y E I N K    K É P E K B E N
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2019. március 8-án, pénteken, 
18 órakor a faddi művelődési házban

Török Anna és
Takács Roland

énekművészek, valamint a

Nőnap 2019

 KÉZIMUNKA SZAKKÖR
Hétfőnként 14.00-16.00-ig a Művelődési Házban!

Varrunk, kötünk, horgolunk!
Sok-sok mintával, ötlettel várunk minden kedves érdeklődőt!

European Operett táncosainak

„Volt egyszer egy 
táncdal-fesztivál”

című nosztalgikus műsora.

A belépés díjtalan! 
Minden kedves faddi hölgyet és párját 

szeretettel várjuk.
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C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  É L E T É B Ő L

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület tevékenysége 2018-ban

A 2018-as év bővelkedett eseményekben, mégis sikerrel vettünk 
minden akadályt, köszönhetően tagjaink aktivitásának. Egyesü-
letünk életében, úgy gondolom, az év csúcspontja a májusi Flóri-
án napi rendezvényünk, majd az azt követő bál volt.

A tömérdek teendő mellett is részt vettünk 2 nappal a Flórián 
napi ünnepség előtt az óvodában a Paksi Hivatásos Tűzoltóság 
szervezésében megtartott gyakorlaton, melyet az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főfelügyelőségének 
tagjai is fi gyelemmel kísértek és a gyakorlat befejeztével méltat-
ták egyesületünk résztvevő tagjainak szakmai felkészültségét, 
aktivitását.
E gyakorlaton kívül az év elején, januárban, a katolikus templom-
ban a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveleti 
Szolgálata által szervezett nagyszabású gyakorlaton is részt vet-
tünk. Az eseményre Bonyhádról, Paksról, Szekszárdról és Tolnáról 
is érkeztek tűzoltó szerek. Itt is kiemelkedő teljesítményt nyújtot-
tunk, melyhez egyik női tagtársunk is hozzájárult. 

Az év folyamán még több, saját szervezésű gyakorlatunk is volt, 
melyen régi és új tagjaink örömmel vettek részt. Kimondottan az 
új gépkocsivezetőknek szivattyúkezelői gyakorlatra is sor került. 
Ezen kívül helyismereti foglalkozást szerveztünk a műanyag újra-
hasznosító üzemben és a volt TSZ területén levő terményszárító-
hoz, melyre meghívtuk a paksi és szekszárdi hivatásos, valamint 
a tolnai önkormányzati tűzoltó kollégákat is. 
A gyakorlatokon túl részt vettünk helyi, hazai és nemzetközi 
programokon, ezzel is öregbítve Fadd Nagyközség és a Tűzoltó 
Egyesület hírnevét, továbbá több látványos bemutatót és hab-
partit is tartottunk a kicsik és nagyok örömére egyaránt, valamint 
tűzmegelőzési tevékenységünk keretein belül fi gyelemfelhívó 
plakátokat helyeztünk el a polgármesteri hivatalban, az iskolák-
ban, a művelődési házban és a boltokban. Célunk a plakátkam-
pánnyal a lakás- és erdőtüzek megelőzésére, valamint az ágyban 
való dohányzás veszélyeire a fi gyelem felhívása volt. Ezeken túl 
elsősegélynyújtó oktatás is lebonyolításra került, melyhez tagja-
inkon kívül is bárki szabadon csatlakozhatott. 
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A teljesség igénye nélkül a Flórián napi rendezvényünkön kívül 
az alábbi eseményeken vettünk részt:

• Óvodai nap – játékos vetélkedő, habparti
• Megyei Tűzoltóverseny – 1. helyezés kismotorfecskendő szere-

lésben
• Bonyhádon megrendezett Lánglovagok és Katonai Hagyo-

mányőrzők napja – tűzoltószer bemutatása
• Református Hittantábor – tálcatűz oltása, habparti
• Ófaluban megrendezett IV. önkéntes tűzoltó egyesületek talál-

kozója – főzőverseny
• Egyesület a Magyarországi Német Gyerekekért (Der Verein für 

Ungarndeutsche Kinder- VUK) szervezésében megtartott nyári 
tábor Fadd-Domboriban – habparti

• Faddi falunap – főzőverseny, játékos vetélkedő, habparti
• E-On családi nap – tálcatűz oltása, habparti
• Fadd SE családi nap – habparti
• Tolnai sportpálya – a tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola több 

mint 200 tanulójának valamint nevelőinek tűzoltási bemutató 
(konyhatűz, tálcatűz oltása)

• I. Erdélyi Lánglovag Tűzoltó Tábor – légzőkészülékek használa-
tának szabályairól, karbantartásukról előadás tartása

• V. Székely Lánglovag Találkozó – Erdélyi és Magyar tűzoltók ba-
rátságos versenye 

A tűzoltás és műszaki mentések terén sincs okunk szégyenkez-
ni. Fadd Nagyközség közigazgatási területén, melybe az M6-os 
autópálya egy szakasza is beletartozik, összesen 17 káresemény 
történt, melyek felszámolásában 100 %-os arányban részt vet-
tünk. 10 esetben tűzesethez, 7 esetben műszaki mentéshez vo-
nultak beavatkozóink. A műszaki mentések egy részét a viharos 
időjárás miatti fakidőlések adták, de sajnos az autóbalesetek sem 
maradtak el. Egyik augusztusi M6-os autópályára történő riasz-
tásunk alkalmával a jelzésből csak annyit lehetett tudni, hogy 
egy személygépkocsi a belső sávban felborult. Kiérkezéskor a 
látvány szívfacsaró volt, látva a pályatesten szétszóródott kis 
gyerekcipőket, ruhákat, autós gyerekülést. Az az érzés, amit ott 
és akkor éreztünk, leírhatatlan. Az ilyen és ehhez hasonló szitu-
ációkat megszokni nem, csak elviselni lehet. A felderítést köve-
tően hamar kiderült, hogy a biztonsági gyerekülés tette a dolgát 
és megvédte a benne ülőt, valamint a bekapcsolt biztonsági öv 
is ugyanezt tette a jármű vezetőjével, így mindketten sérülések 
nélkül vészelték át az esetet. Kérem a Tisztelt olvasókat, hogy a 

saját és utastársaik biztonsága 
érdekében használják a jár-
művek biztonsági eszközeit!
A tűzeseteket tekintve 2018-
ban nem volt olyan eset, mely-
nél emberélet került volna 
veszélybe, vagy jelentősebb 
anyagi kár keletkezett volna. 
Ehhez a vakszerencsén túl mi 
is hozzájárultunk a gyors és 
szakszerű beavatkozásainkkal. 
A tűzesetek között volt kisebb 
erdőtűz, mely a gyorsaságnak 
köszönhetően nem terjedt 
tovább az erdőterület többi 
részére. Volt gépjárműtűz, villanyoszlop lámpatestének tüze, de 
sajnos több esetben előfordult hulladék égetése miatti riasztás 
is. A hulladék égetése azon túl, hogy jogszabályellenes, a környe-
zetünket is nagymértékben szennyezik az égetés során felsza-
baduló káros anyagok, valamint elvonják a tűzoltói erőket olyan 
esetektől, melynél valóban szükség lenne a tűzoltókra. Így akár 
emberélet is veszélybe kerülhet emiatt. 

A 2018-as nagyszerűen sikerült évünk megkoronázásaképpen 
decemberben a németországi Aschaffenburg város tűzoltói, lát-
va a teljesítményünk és elszántságunk, egy a jelenleginél moder-
nebb Iveco-Magirus típusú gépjárműfecskendővel ajándékoztak 
meg bennünket.

Az új autónak érkezésekor még nem volt hely, ahová beállhatott 
volna, de Fadd Nagyközség Önkormányzatának és a képviselő-
testületnek köszönhetően december végén megindulhatott egy 
fészer építése a jármű számára. Így nem sokkal érkezése után 
már fedett, száraz, zárt helyre kerülhetett az új tűzoltóautó.

A magyarországi forgalomba helyezés ez év januárjában meg-
történt, már csak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
rendszerbe állítási engedélyére várunk. Az engedély kiadását kö-
vetően az új jármű is településünk és környezetének tűz-, élet-, és 
vagyonbiztonságát fogja szolgálni. 

„A mi szabadidőnk az Önök biztonságáért”
 Kovács Zoltán Parancsnok
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 Karácsony
December 19-én, a téli szünet előtti utol-
só tanítási napon tartottuk iskolánk ka-
rácsonyi ünnepségét, amelynek műsorát 
a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
alsós és felsős tanulói közösen vittek szín-
re. A gyermekek megjelenítették Jézus 
születésének történetét, ezt a kivetítőn 
futó bemutató tette még színesebbé. 
A  karácsonyi dalok az iskolai énekkar 
közreműködésével szólaltak meg. Az an-
gyalok tánca és a fi nálé közös éneklése 
meghatotta a nézőközönséget, és igazán 
meghitté varázsolta az ünnepet.

JOTEKONYSAGI

' ' '

TUZOLTOBAL' '''
A 126 éves

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait 
2019. április 27-én, szombaton, 20 órakor kezdődő 

batyus jellegű tűzoltóbáljára a faddi Művelődési Házba.

A zenét szolgáltatja a Főnix Boys!
A bál bevételét eszközvásárlásra fordítjuk!

Belépőjegy: 2500 Ft/fő

melyek részt vesznek 5 tombolatárgy kisorsolásában!

Támogatójegy: 1000 Ft-os címletben
TOMBOLA

Bővebb információ: Antusné Bari Julianna: +36-70/310-4022

Belépőjegyek elővételben kaphatók a Művelődési Házban,
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Ó V O D A

Szorgos téli hónapok a „Kismanóknál”!

Remél jük, az év végi jókívánságok min-
denkit megtaláltak, kicsi, nagy örülhe-
tett a várva várt ünnepeknek, az ajándé-
koknak. 

Az óvodában is bensőséges keretek 
között zajlottak a jeles napok. A Télapó 
minden csoportba ellátogatott. Az őt 
segítő krampusszal közösen ajándékoz-
ták meg a gyerekeket, miután véget ért 
az óvó nénik mese dramatizálása, mely 
nagy sikert aratott.

A karácsony a legszebb ünnepek egyi-
ke. A bábelőadás, majd a közös éneklés 
igazi ünnepi hangulatot varázsolt a fel-
díszített ovi falai közé. A csoportok-
ban is megtartottuk az ajándékozást, 
sok-sok meglepetés várta a gyerekeket. 
Volt, ahol a szülők is részesei lehettek 
az ünnepi hangulatnak, közösen, együtt 
ismerkedhettek az új játékokkal. Az idő-
sek otthonába a kis „Pillangók” vittek 
ajándék műsort.

A szünet után kipihenve köszöntöt-
tük újra egymást, és kívántunk boldog 
új esztendőt.

Bizony, a második félév sem telik ese-
mények nélkül, bőven vannak progra-
mok ezekben a hónapokban is.

Még mielőtt részletesebben is be-
számolnék ezekről, szeretnénk megkö-
szönni mindazoknak a támogatást, akik 
óvodánkat segítették adójuk 1%-nak át-
utalásával. 198.000 Ft-tal lett gazdagabb 
a Kismanók számlája. Bízunk benne, 
ebben az évben sem feledkeznek meg 
rólunk, és lesznek új felajánlók is.

A januári SZSZK, valamint szülői 
értekezleteken részletes tájékoztatót ka-
pott mindenki - már akik megtiszteltek 
minket jelenlétükkel - az előttünk álló 
feladatokról, közös rendezvényekről.

Sajnos, a betegség minden csoport-
ban lecsökkentette a létszámot, de las-
san visszatérnek a gyógyult gyermekek. 
Ehhez kapcsolódva ismételten szeret-
nénk felhívni a szülők � gyelmét, hogy 
beteg, lázas, begyógyszerezett gyer-
meket lehetőség szerint NE hozza-
nak óvodába! Legyenek tekintettel a 
többi, még egészséges pajtásra, és nem 
utolsó sorban ránk, felnőttekre is.

A február már sűrű programokkal 
teli. Ennek első lépcsőfoka volt 11-én 
egy különleges mozi� lm, melyet 3D-ben 
nézhettünk. Ez eredetileg decemberre 
tervezett program lett volna, de már ak-
kor úgy gondoltuk, hogy a sok hiányzó 
miatt inkább megvárjuk, amikor többen 
leszünk. Óriási élmény volt így élvez-
ni egy előadást, szinte karnyújtásnyira 
voltak a történet szereplői. Szeretnénk 
máskor is kihasználni ezt a lehetőséget.

Ha február, akkor báli szezon. Mi is 
nagy odaadással készülünk a hagyomá-
nyos, 23-án tartandó jótékonysági 
bálunkra, szervezésben, előkészületek-
ben, előadásban mindenki részt vállal. 
Bízunk a sikerben, hisz évről-évre jó célt 
szolgál, kirándulásra, udvari játékokra 
fordítjuk idén is a befolyt összeget.

25-én a Macikák, és a kis Katicák a 
fővárosi Bábszínházba látogatnak el. 

A sikeres adventi vásár bevételéből fede-
zik a költségeket, a „Misi mókus vándo-
rúton” című darabot nézik meg közösen. 
A többi csoporttal karöltve köszönjük 
meg minden érdeklődőnek, vásárlónak, 
hogy kelendőek voltak ajándékaink.

Március 2-án a gyermekeké lesz a 
Sportcsarnok, farsangi mulatságba 
hívunk mindenkit. Reméljük a tél is 
messze távozik és lassan helyet ad a ta-
vaszi hónapoknak.

A télűzés sikerébe a március 4-én 
óvodánkba ellátogató mohácsi busók 
is besegítenek, ezúton köszönjük meg 
Debreceniné Ledneczki Erikának a 
szervezést.

Igazi tavaszi program, amikor a Víz 
Világnapja alkalmából közös sétát 
teszünk a Dunához. Reméljük, gyö-
nyörű, napfényes idő lesz már akkor, és 
útközben megcsodálhatjuk a rügyező 
ágakat, és talán ibolyát is szedhetünk.

Ahhoz, hogy naprakész informáci-
ót kaphasson mindenki, az internet is 
segít.

Az óvoda új honlapjának elérhető-
sége: www.faddovi.hu

Kedves Olvasók! Remélem, a követ-
kező számban sikeres bálokról számol-
hatok be, de ehhez az Önök segítsége is 
szükséges. Bízunk benne, minél többen 
ellátogatnak majd rendezvényeinkre, 
ezzel is segítve, támogatva intézmé-
nyünket.  

 Kárász Andrea 
 óvodapedagógus
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Egészségnap 2019
Iskolánk hagyományai közé tartozik az évente megrendezésre 
kerülő egészségnap. Ezen a napon törekszünk arra, hogy a gye-
rekek és a felnőttek (az iskola dolgozói és a szülők is) részesedje-
nek minden jóban, amit a lehetőségek megengednek. Így volt ez 
ebben az évben is. Izgatottan készülődtünk. A nap tervezésekor 
sok mindenre kellett gondolnunk: hasznos, tanulságos, ismeret-
terjesztő, megelőző, szórakoztató és jó hangulatú programokat 
szerettünk volna létrehozni.

Négy helyszínen zajlottak az események. Szerveztünk moz-
gással járó feladatot is. Bali Ervin tanár bácsival játékos formá-
ban ismerkedtek meg a karate alapjaival. Másik helyszínen 
Rózsáné Benedek Erzsébet védő néni totóval készült fontos hi-
giéniai kérdésekkel. Ugyanitt Nyúl Annamária, a gyermekjóléti 
szolgálat munkatársa táplálékpiramist hozott. Ezen a helyszínen 
még zöldség-gyümölcs felismerés is volt Szőkéné Márti nénivel. 
Szerettük volna, hogy a gyerekek és a szüleik megismerjék a he-
lyi biobolt néhány egészséges termékét. Czinkonné Simon Ircsi 
érdekes előadást tartott teák, tejek, tészták bemutatásával. Itt 
Bogdán György volt a segítségére. 

A negyedik helyszínen Janóné Puska Valika néni szekszárdi 
egészségtanár arra tanította a gyerekeket, hogyan kell egymásra 
vigyázniuk, vagy bármilyen baj estén milyen módon kell tudni-
uk segítséget kérni. Ezen a helyszínen Oláh Magdolna nyújtott 
segítséget. Záró programként a szülőket és a gyerekeket gyü-
mölcssaláta várta.

Az osztályok forgószínpadszerűen látogatták a helyszíneket 
az osztályfőnökök, tanítók vezetésével. Mindenki igyekezett 
betartani az előre megbeszélt időpontokat. Az egészségnapot 

január 18-án, péntek délután tartottuk meg, így néhány szülő 
jelenlétére is volt lehetőség. A gyerekek remekül érezték magu-
kat. A sok program, a kedvükre való lehetőségek tárháza olyan 
élményekkel ajándékozták meg diákjainkat, mely sokáig be-
szédtémát adott a gyerekek körében. Köszönet az előadóknak 
és a segítő kollégáknak.  OM. BGy. Sz Zné

Farsangi forgatag az alsóban

Február 16-án rendeztük meg az alsó tagozat hagyományos far-
sangi bálját. A nagy érdeklődésre való tekintettel újra a sport-
csarnok volt a helyszín. Kollégáink az ünnepnek megfelelő 
színes, mutatós dekorációt készítettek. Nehéz évről évre új pro-
dukciókkal készülni, de tanítóink kreativitását mutatja, hogy ez 
most is sikerült. A bált hagyományainkhoz híven a 4. évfolyam 
tanulói nyitották meg. A Pomádé című musical zenéjére készí-
tett koreográfi ával, igazi retró hangulatot varázsoltak. A renge-
teg gyakorlásnak meglett az eredménye, mert a tánc fergeteges 
volt. Ezután az 1.a osztályosok csokigolyó jelmezben, míg az 1.b 
osztályosok a Gangnam style című számra ropták a táncot. A 2. a 
tanulói ötletes jelmezben tyúkokként és kakasokként jódliztak. 
A 2.b osztályosok a Lúdas Matyiból mutattak be egy jelenetet. A 
következő produkcióban a 3.a teremtett mediterrán hangulatot 
görög tánccal. A 3.b osztályosok bohócokként szórakoztatták a 

közönséget. Végül méltó befejezésképpen a negyedikesek újra 
rockiztak egyet. A rendkívül színvonalas, ötletes műsorokhoz 
gratulálunk minden osztálynak. Ezt követően bemutatkoztak az 
egyéni jelmezesek. Szebbnél-szebb hercegnők, boszorkányok, 
félelmetes maszkba öltözött rémek követték egymást. Katona, 
vadász, kalóz, csontváz, pókember voltak a fi úk kedvenc jelme-
zei. A műsorszámok után a gyerekek nagy örömére megkezdő-
dött a tombola, a süti és az üdítő árusítása. A hátralévő időben 
a jelmezesek boldogan vették át a terepet a táncparketten. A  jó 
hangulatról Horváth Tamás (Tosi) gondoskodott. Reméljük, min-
denki sok élménnyel, kellőképpen elfáradva tért haza. Köszön-
jük a támogatást a bál sikeres lebonyolításáért a szülőknek, az 
SZSZK tagjainak,  támogatóinknak. Köszönjük kollégáinknak a 
sok munkát az előkészületekben és a bál lebonyolításában. 

 Alsó tagozatos munkaközösség
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Farsangoltunk…
A felső tagozat február 8-án tartotta idén farsangi bálját. A szo-
kásoknak megfelelően szinte minden osztály készült előadással, 
sajnos ezek megszervezésében és előkészítésében a járványos 
megbetegedések közbeszóltak. Idén is szórakoztató és szín-
vonalas produkciók születtek, melyekben az osztályfőnökök 
a szervezési feladatokon túl a személyes szereplést is közösen 
vállalták az osztályukba járó gyerekekkel. A közönségszavazatok 
alapján első helyen a 7.a osztály végzett „szellemes” műsorával, 
második a 8.a lett esernyőtáncával, a harmadik helyet a 6.a ró-
katánca szerezte meg. Nagy sikert aratott a tanárok meglepetés 
produkciója, melynek címe és mondanivalója egyértelmű: „ Ne 
fészbúkozzá!”

A műsor után tombolaárusítás és büfé várta a résztvevőket, 
közben szavazni lehetett a bálkirálynőre és a bálkirályra. Előbbi 
Szendi Ramóna, utóbbi Nyirati Kristóf lett. A mulatság estig tar-
tott, ahol jó hangulatban buliztak felnőttek és gyerekek. 

Köszönjük a helyszín bizt osítását a Művelődési háznak, és a 
szervezést Szemerey Eszternek, a diákönkormányzat elnökének.

 Rábóczki Dóra
 munkaközösség-vezető

Szeretettel gratulálunk Losonczy Imre főtörzszászlós úrnak, 

aki az Év Tolna megyei iskolarendőre 
elismerésben részesült 2019 januárjában. (forrás:teol.hu)

GRATULÁLUNK!
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Áldás, békesség!
A BÖJTÖLÉS CSODÁJA 

Paul C. Bragg, egyik híres táplálkozási szakértő: A böjtölés 
csodája c. könyvében ezt írja:

„Gyűjts életenergiát böjtöléssel és természetes életmóddal, 
és a gyötrő kimerültség és a fájdalmak hamarosan el fognak 
tűnni! A böjt a kulcs a Természet energiaraktárához. A böjt 
minden sejtet, minden szervet elér, és életerőt ad egész tes-
tednek. Senki sem böjtölhet helyetted – ezt a feladatot csak 
Te végezheted el. Senki sem ehet helyetted…

„A legtöbb ember nem tudja, mi az igazi élet, csak vegetál 
ezen a Földön. Testük annyira tele van mérgező anyagokkal, 
hogy az élet erőfeszítést jelent számukra. Kevesen ébrednek 
kipihenten és tettre készen, arra várva, hogy az élet kalandjait 
újra élvezhessék”

„Hiszen az ÚRISTEN AZ EMBERT SZÁZ ÉVNÉL IS HOSZ-
SZABB ÉLETRE TEREMTETTE, DE CSAK MI TUDUNK 
GONDOSKODNI ARRÓL, HOGY SZERVEZETÜNK JÓL 
MŰKÖDJÖN. Mindennapi táplálékaink a bomlási folyamat 
során egy sor mérget visznek be a szervezetbe, amely tisz-
tulni kíván; ehhez a küzdelemhez kell a segítség. S a legjobb 
segítség a böjt.”

Természetesen az egészségügyi böjtnek, a méregtelenítés-
nek megvan a létjogosultsága, és nagyon fontos az egészsé-
ges életmód, hiszen az egészségügyi böjt a testünk egészsé-
ge érdekében történik. A keresztyén böjt értelme és célja 
viszont ennél sokkal több: lelkiekben való gazdagodás, 
nemcsak regenerálódás!

A Húsvét előtti böjti időszak azért különösen fontos ne-
künk, mert a keresztyén hitünk szempontjából legfontosabb 
ünnephez vezet el minket. Ilyenkor Jézus halálának és feltá-
madásának titka felé fordulunk, ami a keresztyén hitünk és 
reménységünk alapja. A böjt ezt a titkot segít megérteni, és 
ebben segít elmélyedni.

Megkérdezhetné valaki: Talán kötelező a keresztyén em-
bernek böjtölni? Nem, nem kötelező, de nagyon hasznos! Ha 

fontos vagy magadnak, akkor élsz vele! Annak nincs értelme, 
ha valaki csupán parancsra, vagy akár egyházi előírásra, te-
hát külső kényszer hatására böjtöl. Viszont érdemes önként 
beleengedni magunkat a böjt önfegyelmező keretébe a lelki 
gazdagodás érdekében!

A keresztyén böjt egy lelki gyakorlat. Hitünket mélyí-
tő, Istennel való kapcsolatunkat erősítő gyakorlat, amire 
érdemes rászánni magunkat! Jézus böjtölése mutat nekünk 
példát, aki szolgálata megkezdése előtt negyven napig böjtölt. 
A pusztába ment ki, távol mindentől és mindenkitől, hogy 
Atyjához még közelebb lehessen.

A keresztyén böjtnek része lehet az elfordulás a világtól, 
a hangosságtól, viszont odafordulás a csendben Urunkhoz. 
Nemet mondás a testnek és követelőzésének, viszont igenlése 
a léleknek, a Szentlélek vezetésének. Visszafogottság, a test 
megzabolázása is hozzá tartozik: Igen, a böjt áldozattal, 
lemondással jár. Talán lemondás egy időre a � nomságok-
ról, akinek az a gyengéje (csoki böjt). Talán szóböjt, akinél 
a sok beszéd jelent veszélyes terepet, vagy az indulatainkon 
kell uralkodni. Esetleg internet-böjt vagy facebook-böjt, 
aki azokba van belegabalyodva. Az önkéntes lemondás vo-
natkozhat sok mindenre, de ennek a böjtnek egyetlen célja 
van: a belső értékekben, lelkiekben gazdagodás! A Jézussal 
való kapcsolatunk erősödése, kibékülés Istennel, visszatalá-
lás Hozzá, több imádság, csendesség révén. Jézus mondja: 
„Jöjjetek énhozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és meg 
vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek!”

Áldott böjti időszakot kívánok Túrmezei Erzsébet szava-
ival:

„Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy sze-
ressen az Isten. 

S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, 
és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten”

 Csomósné Sütő Tünde református lelkipásztor

KATOLIKUS KARITASZ
Szeretettel köszöntöm csoportom nevében a faddi testvéreimet.

Örömmel tudatom, hogy önkéntes közösségünk további 4 
taggal bővült. Már 24-en dolgozunk a szeretetszolgálat felada-
tainak ellátásában.

A Szent Erzsébeti ünnepélyes szentmise keretében fogadal-
mat tettünk feladataink önzetlen, lelkiismeretes, felelősségteljes 
ellátására, ahogy azt a Mindenhatónk elvárja.

A téli hónapokra készülvén, pályázati úton egy család számá-
ra kályhát tudtunk biztosítani. Két család pedig 50-50 ezer forint 
értékben tűzifát kapott szintén pályázati forrásból.

Adventi gyűjtésünk eredményeképpen 32 szükséget szenve-
dő családnak tudtunk élelmiszercsomagot adni Karácsony ben-
sőségesebb megünnepléséért.

Ezúton Szent-Györgyi Albert szavaival köszönöm meg a jóté-
temény adományait:

„…hogy építhessék önnön világukat, a szépség, tisztesség, 
összhang, jóakarat és méltányosság világát, melyet a béke és 
szeretet kormányoz.”

A Húsvéti ünnepkör előtt ismét lesz tartós élelmiszer gyűjté-
sünk, várjuk szeretetteljes adományaikat.

Kérjük továbbra is a szűkölködő testvéreinkre vonatkozó 
információkat. Kérjük azok jelentkezését, akik fuvareszközzel 
kisebb helyben szállításba (bútor, háztartási eszközök) segíteni 
tudnának.

Feleslegessé vált, használható eszközeiket várjuk, elszállítjuk, 
vagy kiközvetítjük.

Köszönettel, Isten áldását kérve mindannyiunkra.
 Beszterczán Ágota
 a csoport vezetője
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Írok az írásról
„Az olvasás is gondolkodás
és az írás is beszéd.” Babits Mihály

Általában kétcsipetnyi kétség neheze-
dik lelkemre akkor, amikor neki állok 
egy cikk megírásának. Az első bizony-
talanságom arról szól, hogy miről írjak? 
A másik aggályom pedig azt kérdezi, 
hogy mennyit írjak? Ha erre a kettőre 
nagyjából tudom a választ, már köny-
nyebbnek érzem magam. Futhatnak a 
gondolataim a papíron.

Az első kérdés mindig megtáncol-
tat. Nehezen jut már eszembe valami 
egészen új téma. (Attól függetlenül, 
persze, hogy megszámlálhatatlan sok 
várat még magára.)

Kényelemből-e, vagy a fantáziám 
beszűkülése miatt (nem tudom) fogal-
mazódott meg bennem a cím. Gondol-
kodtam: „ha már nincs jobb ötletem, 
akkor írok az írásról”. Az írás szépsé-
géről, kényszerítő erejéről, gyógyító 
hatásáról, közösségteremtő és időtálló 
szerepéről.

Miközben írok, érzem, hogy felsza-
badul a lelkem. Nem azért, mert telje-
sen otthon vagyok benne, hanem a mi-
att történhet ez, mert a lelkem ebben a 
formában is szeret beszélni, imádkozni 
egyaránt. Nagyon tetszik nekem Mül-
ler Péter gondolata: „Az írás magányos 
tevékenység. Az a gyönyörűség szüli, 
hogy az ember végre beszélhet”. (Az 
a József Attila díjas, most 82 éves író 
mondta, aki 62 (hatvankét) éve felesé-
gével teljes szimbiózisban tud élni. Er-
ről beszél legújabb könyve is: „Vallomás 
a szerelemről”).

Azon is elgondolkodtam, hogy ho-
gyan válik egy szó ketté gyönyörű ma-
gyar nyelvünkben, és hogy lesz belő-
le két ige. Az „ÍR” és az „ÁS”. És milyen 
módon találnak ismét egymásra. Két 
fogalom olvad egybe, s ez valahol ter-
mészetes nekem, mert ÍRni csak úgy 
lehet, ha lelke mélyéig tud ÁSni az em-
ber. Lassan-lassan így születhet meg 
valami (az ÍRÁS) – ugyan vajúdás árán.

Az, hogy ez az írás (napló, cikk, 
gondolattár stb.) egy fi ókba, vagy egy 
újságba kerül, az teljesen mindegy. 
Persze, mert nem a költőkre, írókra, 
publicistákra, újságírókra (Isten külön-
leges tehetségeire) gondolok, hanem 
mindarra, amivel csordultig van a szív. 

Akik úgy osztják meg a papírral a gon-
dolataikat, mint egy beszélgetőtárssal.

Karinthy az „Előszó” című művében 
írja, hogy „Nem mondhatom el sen-
kinek, elmondom hát mindenkinek”. 
(Koncz Zsuzsa éneke is erről cseng.)

Tapasztalatom, hogy az emberi ér-
zések lubickolni tudnak a betűk között. 
A mélyből feltornázzák magukat az 
ilyen-olyan benyomások, hangulatok, 
megérzések s közben hol mosolyra 
fakadunk, hol a könnyeinkbe bújunk 
bele.

Sokszor kevés a szó! Nem csupán 
avégett, mert „A szó elszáll, az írás 
megmarad”, hanem azért, mert ór iási 
súlya van egy-egy leírt mondatnak. 
(Életre szóló is lehet.)

Édesanyám halála előtt a barátnőm 
levélben írta le álmát számomra. Exp-
ress küldte el nekem csordultig szere-
tettel és tisztelettel. Csak egy-két mon-
datot idézek belőle:

„… folyton Jutka nénire gondolok, 
mert éjszaka vele álmodtam… A szo-
bájában pakolt. Költözködött! Azért hí-
vott át, hogy elbúcsúzzon tőlem… Én 
egyetlen szóra nem emlékszem, csak 
arra, hogy olyan gyönyörű volt, ahogy 
még sohasem láttam. Nem tudom ki-
fejezni azt az érzést, ahogy csodáltam! 
Annyit éreztem, hogy soha nem talál-
kozunk többé, de bennem nem fájda-
lom volt. Csupán az, hogy ő milyen bol-
dog és én milyen szerencsétlen vagyok 
mellette… tudod, ugye, hogy mennyi-
re szerettük egymást…?”

Eddig a levéltöredék. Hála van a 
szívemben, mert megengedte az Is-
ten, hogy „időzítve” megkaphassam 

az „álom-vigasztalást”. – Édesanyám, 
másnap, elköltözött az Egek Urához! 

S az évek alatt megsárgult, ezerszer 
elolvasott levelet, azóta is a Bibliám 
lapjai között őrzöm, mert valami szent 
helyet akartam találni számára.

Az ilyen és hasonló írás már nem a 
betűvetés tudományáról szól. Az „ÍRÁS” 
csak egyet kér. Őszinteséget!

Sokan nem mernek belemenekülni 
az írás adta nyitottabb világba. Bizo-
nyára okuk van rá. Tiszteletben tartom 
döntésüket. Csalódott kamaszlányok 
naplói; a régi világ e-mail mentes le-
velezései; a hivatalok dokumentumai 
tudnának kiáltani azért, mert idegen 
szemek, kíváncsiskodó elmék, kemény 
szívek falták fel és tették megalázottá 
és bizalmatlanná őket

Én szeretek írogatni magamnak is. 
Azt is szeretem tudni az „ÍR”-ben és az 
„ÁS”-ban (=ÍRÁSBAN), hogy egyáltalán 
nem baj, ha botladoznak a szavaim. 

Az írás jó barát! Megért! Meghallgat! 
Türelmes! Nem vitatkozik! Nem irányít!

A csodálatosan felújított és meg-
hitté vált Idősek Otthonában minden 
csütörtökön van bibliaóránk. Idős-
társaimmal együtt elmélkedünk, be-
szélgetünk, erőt merítünk, épülünk 
egy egészen más lelkületű írásból. 
A SZENTÍRÁSBÓL. A Biblia az, ahol a 
Szentlélek diktált azért, hogy mi ol-
vashassuk és meghallhassuk az Isten 
szavát. Az apostolok leveleket írtak a 
gyülekezeteknek. Ó, de jó, hogy nem 
csupán szájról szájra terjedt az örömhír.

 Deméné Miksa Zsuzsa

Fadd Nagyközség Önkormányzata a lakosság nevében 
köszönetét fejezi ki a Dunahyb Kft-től 

Dr. Reibling Tamásnak a karácsonyi adományáért, 

mellyel több rászoruló faddi családnak tudtunk 

az ünnepek előtt segítséget nyújtani.

Köszönet
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G O N D O L A T O K

Kint szól a rádió…
Hétvége van, bent a szobában olvasok, kint szól a rádió.

11 éve a faddi művházban egy előadás után vettem, apró be-
tűvel nyomtatott, igen terjedelmes, magvas mondanivalójú, majd 
ezer oldalas könyvet. Én a könyvet kihagyásokkal, de forgatom. 
Rágom, emésztem az ott leírtakat, vizionáltakat. Ebben a könyv-
ben kandidátusok, jövőkutatók, emeritus professzorok, közgaz-
dászok, egyetemi tanárok, jezsuita szerzetes, mérnök, református 
püspök, néplélek kutató, szociológus stb. osztják meg gondolata-
ikat, kutatásaikat, világnézetüket. Tudósok írtak, olyan területek 
képviselői, akik nagyon jól látják az összefüggéseket, vállalják ma-
gyarságtudatukat, tisztában vannak az ezeréves történelmünkkel, 
és azzal, hogy miért és miként üti-veri a fejlett nyugat ezt az orszá-
got. Elmondják hitüket, megoldásokon törik a fejüket, javasolnak 
és teszik a dolgukat, mert küldetésük van ebben az országban és 
az olvasót is arra sarkallják, hogy gondolkozzon el azon, mi is a 
feladata, kötelessége az olyan embereknek, akik népük jóvoltá-
ból az ország dolgait egyengetik. Írtak az Isteni gondviselésről, 
megtartó oltalomról. Az élet tiszteletéről, hogy mi az élet lényege, 
szentsége, tisztelete. Írtak a Péterekről és Ábelekről, a Szent Ko-
rona jelentőségéről (amit 40 évig elhallgattak előlünk), a 200 éve 
vakvágányon lévő demográfiáról, a környezetünkkel való gazdál-
kodásról, közösségi pénzrendszerekről. Magyarországról, az EU-
ról és a világról – másképpen. Ráeszmél az ember lánya immáron 
sokadszorra, hogy micsoda „sötétségben” teltek az átlagember 
átlaggyerekének diákévei a 70-es-80-as években, majd 1990-től 
a hazai rablókapitalizmusban, szétrablásban.

De telnek most is a facebookot látogató átlag nemzedékében 
is. Napjainkban, ha valaki kifejezi érzelmeit az országáról, ha ku-
takodik a történelmében, vagy kiáll a többség érdekei mellett, 
azt mondják, magyarkodik. Ha értékrendet akar megfogalmazni, 
rögtön besorolják egy párt alá. Pedig egy országnak párthovatar-
tozástól függetlenül kell / kellene rendelkeznie értékrenddel. Ami 
minden haszonleső, más érdekeket végrehajtó álpolitikus, a köz-
vagyont megrabló, megélhetésből, hataloméhségből politizáló 
emberek felett álló.

A langyos globalista világrend azt akarja, hogy üresfejű, paran-
csot végrehajtókká fejlődjünk, akik nem gondolkodnak, a magán-
tulajdonban lévő facebookra ontják minden kontroll nélkül a saját 
és családjuk – néha – sekélyes életét. A környezetünkre érzéket-
len, csak végrehajtó, a szupertőkét kiszolgáló sokat lájkolová le-
gyünk. A hatalom a pénzé, ami elveszi földünket, identitásunkat, 
eladósít, fogyasztásra sarkall és szemét minőségű étellel etet.

Néhány tényen alapuló adat a könyvből.
„ Európa szívében, a Kárpát-medence közepén, a 9,3 millió ha 

magyar államterület 83% termőterület, míg a föld 63% mezőgaz-
dasági művelés alatt áll. Ezen belül a legértékesebb művelési ág, 
a szántóterület, 48,5% (4.5 millió ha). Ez az arány kétszerese az EU, 
négyszerese az OECD országok és ötszöröse a világ átlagának. Föl-
dellátottságunk – amelyhez a kiváló talajminőség és kedvező ég-
hajlati viszonyaink társulnak – nemzetközi összehasonlításban is 
páratlan. Míg az EU átlagában az egy lakosra jutó mezőgazdasági 
terület 0,4 ha, nálunk ez 0,6 ha. Talajaink humusz tartalma fel sem 
becsülhető érték, több mint 50%-uk pedig kifejezetten kedvező 
vízháztartású. A hazai éghajlat – a globális klímaváltozás mellett 
is – csaknem minden mezőgazdasági termék termesztését lehe-
tővé teszi! A hazai földfelszín egy „édesvíztenger” fölött helyezke-
dik el, amely – becslések szerint – 2 milliárd ember ivóvíz készle-

tét fedezi. Több évezredes termelési kultúrája és a mezőgazdaság 
ökológiai adottságai (az ún. agrár-ökopotenciál) alapján a magyar 
föld 30 millió ember magas szintű élelmezésére képes; a 80-as 
években ténylegesen 16 millió fő részére termelt élelmiszert.

A Pannon biogeográfiai régió – páratlan természetföldrajzi 
adottságaival, erőforrásaival, termőföld- és vízkészletével- pusz-
tító kataklizmákkal fenyegető globális éghajlatváltozás következ-
ményeit képes kivédeni, népességének a túlélés esélyeit biztosít-
ja, fizikai és élelmezésbiztonságot nyújt. 

Ugyanakkor a magyar nép 1541 óta szakadatlan birodalmi 
függőségbe kényszerítése, idegen érdekeknek és uralomnak alá-
vetése, államterületének és népességének a XX. században nyolc 
részre szabdalása, önálló államiságának felszámolása a hódítók 
igényei szerint, létrehozta – a félévezred folyamán a ki nem irtott 
őslakosok körében – a jámbor „befogadó” népalkatot, a másság 
alázatos tiszteletét, a nemzeti létérdekek feladását.

Már ma is rendelkezésre állnak a maximális profit érdekszférá-
jában létrehozott és üzleti titokként kezelt „genocídium” hatású 
genetikai programhordozók. Ezekkel az átlagember által észre-
vehetetlenül valamilyen cél érdekében egész területek, törzsek, 
élelmezési régiók vagy országok népességének sorsát el lehet 
dönteni. 

Az ország saját élelmiszertermelésének, piacának megszerve-
zése és védelme ezért is elsődleges nemzetpolitikai feladat. Az 
élelmiszer importot a külső beszállítókkal szembeni bizalmatlan-
ság elvére kell építeni. A magyar mezőgazdaság GMO- mentessé-
gét minden eszközzel meg kell őrizni és az EU kamarilla irányából 
jövő minden kényszerítést korrupció gyanújával kell kezelni. Va-
jon mennyire is vagyunk mi átlagemberek tisztában értékeinkkel, 
mennyire látjuk, látja az adónkból fizetett politikus az ország ér-
dekeit? Hát… 

Napjainkban lehet, hogy sehogy, mert közben szól kint a rádió 
és csak a kisstílű marakodás zeng belőle a semmi jó marketinggel 
tálalva a facebookon lájkoltatva, mossa a hallgató agyát.

Megint egyforma emberek kellenek, egyenlők, nemtelenek, 
unisexek.

Hát normális ez? Nem!
Nem akarunk egyenlők, elnézők és a végletekig toleránsak 

lenni! És bizony, amikor világra jönnek a gyerekek, akkor beírják 
a szülészeten a könyvbe, hogy született ekkor és ekkor. Neme, fiú 
vagy lány. Az anyukát és apukát az anyákra és apákra szeretnénk 
használni. A szülők a családban tanulásra és munkára kellene, 
hogy neveljék gyerekeiket, kötelességre. 

Arra, hogy szeretni kell a szülőföldet, hogy vigyázni kell ezt az 
országot, amiben élünk és szeretni, küzdeni kell. 

Hétvége van, megint olvasom a könyvet, ezer gondolat, felis-
merés kering bennem, közben szól kint a rádió. A hírekben be-
mondják, hogy színjátszó kör látogatott egy országos, hírközlési 
intézménybe. A színészek felesküdött parlamenti képviselők, akik 
a nép felhatalmazásával terelik ennek az országnak az útját. Hát, 
ezek aztán terelik, a nép „felkent” fiai. Csak arra képesek, hogy 
színdarabot játsszanak, egy globális pénzisten forgatókönyvíró 
darabját. A nemzet sorsa nem érdekli őket. Ezek már erkölcsi hul-
lák. Pesten, Muci néni azt mondaná, blamázs, nagy blamázs drá-
gáim! Olvasom a megváltó gondolatokat, hallom a saját hangom 
a fejemben és kiakadok azon, amit a rádió továbbít. Elég volt!
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Átkapcsolom a rádiót egy másik sávra. Ott is híreket mond. Itt is 
megemlékeznek a színjátszó körről. Az EU megregulázna bennün-
ket. Megmondaná, hogy kellene, hogy éljünk, érezzünk, gondol-
kodjunk, higgyünk, hogy miként is legyen a mi nemzeti tartásunk. 

Megint meg akarják mondani. A nagyszüleimnek, az anyám-
nak, már nekem is meg akarják mondani, hogyan kellene élni. 

Már nehezebben tudok odafi gyelni a könyvre, de olvasok to-
vább, idézem: „Magyarország – s benne a Magyar Nemzet – olyan, 
mint egy ezeréves fa. Ős erőtől duzzadó gyökereivel elszakítha-
tatlanul kapaszkodik az Anyaföldbe. Gyönyörű lombját megnyir-
bálták ugyan az évszázadok, de ez a veszteség csupán a kiterje-
dését csonkította, a kisugárzását nem. Hiszen az áldott Magyar 
Nép ereje nem az ország területi nagyságában, s még csak nem is 
lélekszámának sokaságában rejlik, hanem abban az erkölcsi emel-
kedettségben, amely a Szent 

Korona eszmeiségén alapszik. 
Egyedül a szeretet és a szíveket egymásba forrasztó jó akarat 

az, amely minden politikai korszakon átívelve örökéletűvé teheti 
a Magyar Nemzet Életfáját. A fák semmilyen hatalom előtt nem 
rogynak térdre. Hajlíthatatlan törzsükkel az ég felé nyújtóznak. 
Mindig fölfelé, ahonnan az erő jön”!

Eddig az idézett szöveg.
Ez a könyv 36 szerző összefogásával született. A szerzők nem az 

MTV székházban hempergő politikusok közé tartoznak. Akiknek 
sem egy épkézláb ötletük, sem javaslatuk nincsen a jövőre nézve, 
hogy mi legyen ezzel az országgal, az országunk érdekeivel, ben-
ne az ő gyerekeikkel is. Napjainkban sem minden közéleti ember 
mondhatja el magáról, hogy erkölcsileg emelkedett, hogy politi-
kája nemzetének, közösségének közös akaratát valósítaná meg. 

30-40 év múlva lehet, hogy ismét megkérdezik a mostaniak, 
hogy mit is tudunk mi Magyarországról? Hogy, s miként is volt 
2019-ben?

Egy biztos, akkor is kint szólni fog a rádió vagy valamilyen mé-
diát sugárzó ketyere, mert a tömegeket mozgatni kell.

 Benis Brigitta

Fadd Polgárőr Egyesület szeretne köszönetet mondani 
mindazoknak, akik segítették tevékenységüket az adójuk 
1%-nak felajánlásával. 

Amennyiben személyi jövedelemadója 1%-ával a Fadd 
Polgárőr Egyesület tevékenységét szeretné támogatni a 
következő évben, kérjük a következő adószámot jelölje 
meg adóbevallásán: 

Adószámunk: 18857467-1-17 

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő- 
testületének önkormányzati rendeletei teljes 
terjedelemben megtalálhatóak a település 
honlapján: www.fadd.hu

G O N D O L A T O K

Jézus mondja: 
„…ma a te házadban kell megszállnom.”

(Lukács evangéliuma 19:5)

MEGHÍVÓ
A Faddi Baptista Gyülekezet

2019. március 23-án (szombaton) 14:30 órától
női csendesnapot tart

„Vendégségben 
egy ker esztyén üzletasszonynál” 

címmel.

Vendég:

Újváriné Szabó Anikó
lelkipásztorné (Albertirsa)

az Európai Baptista Nőszövetség leköszönt 
elnöke

Helyszín:
Faddi Művelődési Ház.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
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„Gyümölcseim körülményes leírása”
(Bereczki Máté gondolataiból)

Egy-egy alkalommal elkalandozik a zöldrovat is. Igaz, a föld-
höz, terméshez azért köze van a mondanivalómnak. Nem 
tudtam most sem elkerülni a kísértő lehetőséget. Van már 
tíz éve, hogy az egyik erdélyi utunkon, akire rátört a vásárlá-
si láz, az elmehetett kiélni magából. Én is ezt tettem és nem 
gipsz gólyát vettem a kínai árustól! Nagy szerencsémre ma 
már igen nagy ritkaságnak számító eredeti kiadású könyvre 
(2db) bukkantam egy udvar eldugott polcán. Az egyik könyv: 
Bereczki Máté Gyümölcsészeti vázlatok címmel, 1884-ben 
Aradon kiadott fajtaismertető kötete volt. Aki egy egészen pi-
cit is jártas a gyümölcstermesztésben, az tudja, micsoda nagy 
név is ez. Ebben a könyvben az akkor fellelhető és termesztés-
ben is ismert ápolási munkákat összesítette Bereczki elsőként 
a magyar társadalom számára. Számos problémát vet fel, sza-
vait akár napjainkban is ismételhetnénk. A vegyes értekezé-
sein kívül, ezzel a tartalmi meghatározással. „Gyümölcseim 
körülményes leírása” 3 fajta részletes ismertetésével is foglal-
kozott. Körték, almák, szilvák. 

A vegyes értekezésében olyan áhítattal, rajongó szeretet-
tel és pátosszal írja körül a fajtákra jellemző nehézségeket, 
betegségeket, vagy a baltavári ökörszem – cseresznyét, hogy 
az ember néha azt hiszi, nem is egy korai szakkönyvet olvas, 
hanem valami tündékkel, erdei manókkal belakott erdő életét 
tanulmányozza. Ahol Baltavári cseresznyefák, sóvári almák, 
paradicsomalma-fák találhatók, amelyeket hernyók pusztíta-
nak és sokszor csak elfagyott, egérrágott fákat találunk. Mivel 
ez a könyv tudomásom szerint a helyi környezetünkben nem 

lelhető fel, ezért úgy döntöttem, hogy most eltérve eddigi szo-
kásomtól, szó szerint idéznék néhány gondolatot belőle. Be-
reczki Máté olyan dolgokat és összefüggéseket fogalmaz meg, 
amit én magam is vallok, ami bennem is megfogalmazódik, 
amikor elgondolkodom azon, mit is jelent a föld ismétlődő 
születése, termőre fordulása, de Bereczki csodálatos egység-
ben, összefüggések sorozatában gondolkodott, cselekedett, 
tervezett. Bevezetőjében olyan pátosszal, szeretettel kortes-
kedik a gyümölcsfákért, azok védelméért, hasznosságáért, 
mintha az a tulajdon gyermekei lennének. A következőkben 
idéznék a kedves olvasónak. Több helyen meghagytam az ak-
kori helyesírást, szóhasználatot.

… „Ápolgassuk gyümölcsfáinkat. E két szót nem azért ír-
tam e sorok címéül, hogy aki megpillantja, mint madárijesz-
tőtől elriadjon tölök és amit itt leírni akarok, átugorja, szeme-
ivel s ne olvassa végig. Kérve kérem a kegyes olvasót, hogy 
hallgasson meg engem. Istennek millió és millió elhanyagolt 
teremtménye nevében esedezem, hogy hallgasson meg!

Elmondtam már egy helyt, hogy a gyümölcsfa nálunk a 
növényvilág páriája! Tudatlan vagy tolvaj kezek gyümölcsei 
végett tépik, szaggatják ágait, utálatos hernyók serege pusz-
títja le táplálkozási szerveit, leveleit. Élősdi moha borítja be 
sudarát, ágait kártékony rovarok ütnek tanyát kérgében. Fér-
gek furakodnak belsejébe. Dudva és gyom szijja el gyökereitől 
a szükséges nedvességet aztán arra levén kárhoztatva, hogy 
helyét ne változtathassa,- télen, nyáron ki van téve az elemek 
rombolásának. És e páriák az emberi nem egyik jótékony 
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szellemének, Pomonának édes gyermekei! Ezek nevében szó-
lalok fel, ezek iránt akarom hon� társaim szívében a könyörü-
let érzését fölébreszteni!

Minden, ami él, ami születik és meghal, egy atyától szár-
mazik, akiről azt mondja a szentírás, hogy nem született s 
nem is hal meg soha. Ember, állat, növény egy atyának gyer-
mekei lévén egymás közt testvérek. Az atya ki a földet élő 
lényekkel benépesítette nem akarta azt, hogy teremtményei 
egymást ne testvérekül, hanem ellenségekül tekintsék. Nem! 
Azt akarta inkább, hogy egymást, mint jó testvérekhez illik: 
szeressék és boldogítsák…

…Használjuk fel teremtőnk legszebb adományát. Eszün-
ket arra, hogy egymást, mint testvérekhez illik segítve, ápolva 
boldogságot teremtsünk magunk körül. 

Igyekezzünk paradicsommá változtatni ezt az édes magyar 
hazát vagy ennek legalább ama kis darabját, melyet a gondvi-
selés kezünkre bízott! Csináljunk paradicsomot legalább saját 
házunk tájékából. 

A gyümölcsfa szelídmozdulatlansága, néma szótlansága 
mellett is egyike Isten legkedvesebb teremtményeinek, mert 
arra választotta ki a kegyes teremtő, hogy csecsemő korát élő 
emberiség – a teremtés után mindjárt – tápláló dajkát találjon 
föl benne. A gyümölcsfának mindent szótlanul kell tűrnie. 
A gyümölcsfának, akit a végzet vagy az embernek személye 
mostoha körülmények közé juttatott, szótlanul kell eltűrnie a 
szörnyű éhséget (tápanyaghiány) az égető szomjúságot (szá-
razságban), a csonkításokat, sebzéseket, melyeket az eleme-
ken kívül maga az ember is üt rajta. Hiába mutogatja sebeit, 
hiába mutogatja ég felé emelkedő, könyörületért esedező, 
megroncsolt béna karjait. Nem veszik azt észre!  Aki rátekint 
is nem azért vetette rá szemeit, hogy sebeit lássa és segítsen 
rajta, hanem azért, hogy nincs e rajta gyümölcs, mit leko-
bozhasson, leverhessen róla. És mégis! Az áldott gyümölcsfa, 
amíg ereje végkép el nem hagyja, évről-évre meghozza vi-
rágait, hogy gyönyörködtesse azokkal az embert. Meghozza 
ízes gyümölcseit, hogy felüdítse vele még azt az embert is, aki 
vele soha sem törődött. Aki az ő szenvedését soha meg nem 
látta, aki őt nem ápolta…

… a gyümölcsfa legártatlanabb lénye az élővilágnak. Egy 
oly hosszú életen keresztül, mely alatt az emberektől két-há-
rom nemzedék is születik és elhal. Senkit meg nem bánt, sen-
kit meg nem haragít, senkinek nem árt és nem is ártott soha. 
Hanem évről-évre mindig növekedő mértékben szó nélkül 
hozza meg az áldást az apának, az apák � ainak és az apák 
unokáinak! 

…Hányan vannak akiknek kenyerőket két kezökkel kell 
megkeresnök és akik télen át munkahiány miatt éhséget szen-
vednek! Ne várjatok, hogy ezek az éhezők munkahiány miatt 
irgalom kenyérért nyújtsák ki kezőket felétek! Hanem adjatok 
kezőkbe egy tompaélű, görbe vaseszközt (kacor). Vigyétek ki 
őket a gyümölcsfáitok közé és mutassátok meg nekik, hogyan 
kell e tompaélű vaseszközzel lekaparni a fáról a mohát, zuz-
mót. Tanítsátok meg nekik, hogyan kell bánni a hernyózó ol-
lóval és hagyjátok meg nekik, hogy a levagdalt hernyófészke-

ket egytől-egyik szedegessék össze s számoljanak be azokkal, 
hogy utána ti tűzön égethessétek el valamennyit…”

Bereczki Máté, Arad, 1884.
Bizony sok idő eltelt a könyv megírása óta. A munka nélkül 

lévő emberek most sem akarnak metszőollót ragadni, a gyü-
mölcsészetben dolgozni. Sőt, a vidéki emberek többsége sem. 

De mi, kisebbség, telepítünk, permetezünk, metszünk és 
betakarítunk. Mert tudjuk, hisszük, hogy lehet kis paradicso-
mot létrehozni a közvetlen környezetünkben. Hisszük addig, 
amíg bírjuk a magunk, gyerekeink, szeretteink, vásárlóink 
örömére, akiknek fontos, hogy mit esznek.

Idén hamar lesz tavasz. A lemosásokat meg kell csinálni, a 
metszés után fasebkenőcsözni, akár újra lemosni. Remélem, 
nem lesz fagy, és idén lesz termés! Jó kertészkedést!

 Benis Brigitta 

Húsvéti játszót szervezünk 
a Művelődési Házban 
2019. április18-án, 

csütörtökön, 10-12 óráig.

Szeretettel várjuk 
a gyermekeket, 

anyukákat, nagymamákat!
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Tánc, tánc, tánc…
A Faddi Boróka Ének- és Néptánc Egyesület tánccsoportja 2018. 
október elején alakult újjá. A csoport első táncpróbái a táncon 
kívül az ismerkedéssel teltek el játékos módon. Új és ismert da-
lokat, mondókát, játékokat tanultunk.
Főként helyi táncosok alkotják a közösséget, de van köztünk vi-
déki tag is. A felnőtt korosztály mellett � atalabb gyermekek is a 
tánccsoport oszlopos tagjai már, ami tovább színesíti koreográ� -
áinkat.
Az erdélyi Moldvából, illetve Rábaközből tanulunk új táncokat. 
Sárközt is bevettük a repertoárba, hiszen rendkívül gazdag ze-
nei és táncos hagyományokkal rendelkezik. Nekünk, régebbi 
táncosoknak mindig is szívügyünk volt e tájegység promotálása, 
ugyanis azt tapasztaltuk országszerte, hogy még mindig nem is-
merik Sárköz népművészetét.  Az is tény, hogy a kisebb települé-
seken megszűntek a tánccsoportok, vagy egyáltalán nem is mű-
ködnek. Mi ezért azt szeretnénk, ha ezek a hagyományok nem 
vesznének el, és egy kiváló közösség formájában a kultúránkat 
megismertethessük részletesebben a közönséggel. Remélve azt, 
hogy mások is kedvet kapnak, és nagy örömmel jönnek a köre-
inkbe jól érezni magukat. 
Sokan nem tudnak rólunk, de igenis létezünk, táncolunk. A Kul-
túrházak éjjel-nappal programsorozat keretében február 16-án 

nyílt táncpróbát tartottunk, amire bárki eljöhetett a Művelő-
dési házba. A köszöntés és a bemelegítés után kezdetét vette a 
táncház. Lantos Tímea és Molnár Gábor táncosaink segítségé-
vel sárközi csárdást és friss lépéseket tanulhattak az érdeklődők. 
Nagyon örültünk, mert szép számmal, jó hangulatban táncoltuk 
végig az estét.
Próbáink minden szombaton 16:00-18:00 óráig tartanak a Mű-
velődési ház nagytermében. Céljaink a jövőre nézve nem mások, 
mint hogy más tájegységek táncait is megtanuljuk, valamint 
büszkén adhassuk át tudásunkat a jövő generációi számára. 
 Bogdán György

Paks II. az olcsó villamosenergia-termelés záloga 2019. február 14.
(PAKS-PRESS) Paks, 2019. február 14., csütörtök - Javított helyezésén és a második helyre került Magyaror-
szág az európai uniós tagállamok azon rangsorában, amely a lakossági áramárakat hasonlítja össze. Csupán 
Bulgáriában volt olcsóbb a villamos energia, a legtöbbet pedig Dániában és Németországban kellett � zetni a 
villamos energiáért 2019 januárjában – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 
legújabb, januári nemzetközi árösszehasonlító vizsgálatából.

Az év első hónapjának energiaárait ösz-
szevető felmérés szerint Budapesten a 
lakossági fogyasztók 37 forintot fi zet-
tek egy kilowattóra villamos energiáért. 
Az európai uniós tagállamok közül csak 
Szófi ában volt olcsóbb az áram – tájékoz-
tatott honlapján a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal. A földgáz a 
svéd fővárosban, Stockholmban a legdrá-
gább és továbbra is a magyar fővárosban 
a legolcsóbb, 10 forint kilowattóráért.
– A MEKH február elején publikált elem-
zése is alátámasztja, hogy azokban az 
országokban, ahol meghatározó az atom-
energia részaránya olcsó, megfi zethető 
árú villamos energia áll rendelkezésre 
– mondta Mittler István, a Paks II. Atom-
erőmű Zrt. kommunikációs igazgatója.
Mint kifejtette, az év első hónapjának 
energiaárait összevető felmérés szerint 

ugyanis Magyarországon, ahol a villamo-
senergia-felhasználás harmadát biztosít-
ja a Paksi Atomerőmű, 37 forintot fi zettek 
a lakossági fogyasztók egy kilowattóra 
áramért, ezzel szemben a több mint 
30%-os arányban megújuló energiát 
használó Dániában 99, az atomenergiát 
elutasító Németországban pedig 98 fo-
rintot, azaz közel háromszor annyit, mint 
a magyar fogyasztók.
Az elmúlt évi villamosenergia-felhaszná-
lási adatai igazolják, hogy a hazai áram-
fogyasztás nő, az igényeket azonban 
nem tudják kielégíteni a hazai erőművek, 
ezért magas az import aránya. Hazánk 
importfüggősége Luxemburg és Litvánia 
után a harmadik legnagyobb az unióban. 
Tavaly a felhasznált áram 31,6%-át vásá-
roltuk külföldről – emlékeztetett Mittler 
István. Azt mondta, Magyarországnak 

szüksége van Paks II.-re ahhoz, hogy ne 
külföldi erőművekből, ne importból biz-
tosítsuk hazánk biztonságos áramellátá-
sát.
Mittler István kiemelte: stratégiai cél, 
hogy a hazai lakosság és a gazdaság szá-
mára hosszú távon olcsó, biztonságos 
villamos energia álljon rendelkezésre fo-
lyamatosan, ennek a garanciája a két új 
paksi blokk.
Az atomerőművek nemcsak szén-dioxid 
kibocsátástól mentesen, hanem az időjá-
rás alakulásától függetlenül működnek, 
ami a biztonságos áramellátás érdeké-
ben elengedhetetlen, összegezte Mittler 
István, a Paks II. Atomerőmű Zrt. kommu-
nikációs igazgatója.

Forrás: http://www.pakspress.hu/
index.php?ugras=hirolvaso&hirsza-
ma=68355&nyelv=0

Kulturházak éjjel-nappal: nyitott táncpróba
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Házi készítésű, adalékanyag nélküli 
termékek Benis Brigitta őstermelő 

kínálatából – 06-30-957-32-16
Őszi, magyar fokhagyma

duggatáshoz, főzéshez, disznóvágásra    

Lekvárok tartósítószer nélkül
(sárgabarack, szilva, szilvaalapú vegyes, eper, meggy)

Csalamádé – natúr-csípős, csípős paprika savanyúságok
Pörkölt alapok, lecsós alapok, paradicsomlé (natúr) 

ErősJóska saját fejlesztésű paprika krém
(natúr, enyhén csípős és „hú, de erősJóska” kivitelben, nem nyers 

darált sós!) (Ha külföldi munkát vállal, akkor nélkülözhetetlen 
alapanyagok a főzéshez)

Fűzött, szárított – és fagyasztott csípős paprika 
Télen kapható: fagyasztott 

meggy, szilva, körte süteményekhez, tök, fejtett bab, borsó, zöldbab

Szárazbabok
Saját nevelésű szemes takarmányon nevelt 

márciusi kelésű kakasok, pecsenyekacsák konyhakészen vagy 
élősúlyban a készlet erejéig. Házi tojás.

Birsalmasajt, birsalmakompót, aszalt gyümölcsök  
Amíg a kert ad a terméseiből: paprika, paradicsom, tök, sütőtök, 

cukkini, uborka, spenót, petrezselyemzöld, fejtett- és zöldbab, 
borsó, káposztafélék és gyümölcsök! Csak a saját kertemben termelt 

zöldségféléket, gyümölcsöket árulom. Mérgeket nem használok a 
termesztés folyamán. Állataimat én nevelem, szemes terménnyel etetem!  

Szeretettel várom a faddi piacon, szombaton 
vagy keressen telefonon. 

Dombori u. 48. szám alatt klimatizált 
feldolgozó működik, mely egész évben 

alkalmas a sertés hagyományos módon 
(csak konyhasóval, adalékanyagok nélkül) 

történő feldolgozására.

Füstölt sonkák,  
szalonnák, kolbász, szalámi, 

hurkafélék stb.
Árusítás:

Minden vasárnap 800–1200 óráig  
a telephelyen – Dombori u. 48.,

és szombaton a helyi piacon.

A vágások időpontjáról telefonon vagy 
személyesen érdeklődhetnek.

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Heronyányi Jánosné

0620/336-25-56
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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

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

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:

730-1100 – 1400-1600

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!

11,5 kg-os PB-gáz
házhoz szállítása INGYENES
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TÁP, TAKARMÁNY ÉS
 KISÁLLAT ELEDELEK

FEHÉR OSZKÁR 
7133 FADD, Mátyás király u. 37.

 NYITVA: hétfő-péntek: 8-1130; 14-17
 szombat: 8-11

7133 Fadd, Béri B. Á. liget 4.

Telefon: 74/447-869
 30/273-9160
E-mail: mbea64@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök, péntek: 14.00 – 18.00

k o z m e t i k u s

 ∙ Professzionális 
arckezelések

 ∙ MezoPen kezelés

Orbán Attila
kőműves vállalkozó

• falazás
• vakolás
• aljzatbetonozás
• burkolás
• kerti kemence építés

Tel.: 06 30 411 2661

FERKELT SÁNDOR autószerelő

7133 Fadd, Béke utca 94.
 Tel.: 06/30-851-0577

Számítógépes diagnosztika, 
Elektromos rendszerek javítása, 
Műszaki vizsgára történő felkészítés, 
Teljes körű autójavítás 
Gumiszerelés, centírozás

Meli Melír
Női-Férfi  Fodrászat

Koczándi Melánia
egyéni vállalkozó

Tel.: 06-30/971-28-70
E-mail.: koczandi@freemail.hu
7133 Fadd, Öreg utca 44.
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Kummunális hulladékszállítás A hulladékgyűjtő udvarokban leadható hulladékok:

Szelektív hulladékszállítási napok – lom hulladék (pl. bútorféleségek)
– üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös és italos üvegek)

Zöldhulladék szállítási napok – papír hulladék (pl. szórólap, karton)
– műanyag hulladék (pl. nejlon zacskó, üdítős palack)
– italos karton dobozok (üdítős és tejes dobozok)
– személyautó gumiabroncs /max. egy garnitúra évenként/
– ömlesztett zöld hulladék (fűkaszálék, ágnyesedék, lomb)
– textil hulladék
– lakossági építési törmelék – 

maximum 1 köbméter évenként elkülönítve, válogatva
– fémhulladék

Forrás: http://www.aliscaterra.hu
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Hulladékszállítási naptár 2019 - Fadd
Január Február Március

SZ SZ SZ
2

6 6

24 22 19

23 20
27 27

Április Május Június
SZ SZ SZ

17

24 21 18

29 26

Július Augusztus Szeptember
SZ SZ SZ

17

16

31 28 25

Október November December
SZ SZ SZ

4

Lomtalanítás évente egyszer, díjmentesen 
igénybe vehető, házhoz menő jelleggel          

március 15-től október 15-ig.            

Igényelhető a www.aliscaterra.hu honlapon 
található megrendelő lap kitöltésével, vagy 
személyesen az Alisca Terra Nonprofit Kft. 

ügyfélszolgálatán. Telefon.: 74/528-853.

23 20 18
30 27 25




