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Áldás, békesség!
„Lángnyelvek jelentek meg a tanítványok 
előtt, amelyek szétoszlottak, és leszálltak 
mindegyikükre. Mindnyájan megteltek 
Szentlélekkel,” (Apostolok cselekedeteiről 
írott könyv 2. fejezet 3-4. versek)

A tűz a Szentlélek egyik jelképe. A Lélek 
tüzes nyelvek formájában ereszkedik le 
a tanítványokra.

A tűz az elevenséget is szimbolizál-
ja. Ha egy emberről azt mondjuk, hogy 
tűz ég benne, akkor azt akarjuk kifejez-
ni, hogy tele van erővel, elevenséggel; a 
szeme sugárzik, és élet, szeretet és derű 
árad belőle. A pünkösd a saját elevensé-
günk ünnepe is.

Vágyakozunk az után, hogy tényleg 
élettel telve legyünk, hogy igazán tud-
junk szeretni. Elég gyakran érezzük ma-
gunkat kiégettnek, üresnek, életuntnak; 
érzések és lendület nélkül.

Érzünk még valamit: hogy bennünk 
nincs elég erő, ami hajtana bennünket 

előre. Ha megengedjük magunknak, 
hogy énünknek ezt a részét is meg-
tapasztaljuk, akkor érezni fogjuk ma-
gunkban a vágyat is, amely az élet ki-
apadhatatlan forrása után vágyakozik. 
Azt a vágyat, amely a fáradthatatlan erőt 
szeretné. Azt a vágyat, amely az örökké 
égő tüzet akarja.

Lassan elkezdjük ebben sejteni, hogy 
olyasvalaminek mint a Szentlélek létez-
nie kell; egy léleknek, amely Istentől jön 
és mégis bennünk van. Egy léleknek, 
amely hordozza az élet teljességét, és azt 
velünk megosztja.

Ezzel a Lélekkel való 
találkozásra hívunk 
bennetket:

Trianoni megemlé-
kezés 
június 4. 16:30, re-
formátus templom

pünkösdi úrvacsorás istentisztelet
június 5. 10 óra, református templom

pünkösdi úrvacsorás istentisztelet
június 6. 10 óra, református templom

játékos tanévzáró délután
június 19. 15–17 óráig, református pa-
rókia

napközis hittantábor
július 7–10-ig, református parókia

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánva: 
 Csomós Balázs református lelkipásztor

Ismét biztonságban ünnepelhetünk
Közeledik Szentháromság Vasárnap-
ja (június 12.), ami a faddi katoliku-
soknak Karácsony és Húsvét mellett a 
legjelentősebb egyházi ünnep, a temp-
lom, a katolikus közösség búcsúnapja. 
A  Covid járvány talán már múlóban 
van, legalább is nincsenek már a ko-
rábbi korlátozások. Ismét úgy szeret-
nénk ünnepelni, és imádkozni közsé-
günkért, és egyben Hazánk és Európa 
békéjéért is, mint a járvány előtti idő-
ben.

Ismét egy szerzetesrenddel ismer-
kedhetünk meg, a Ferences Rend 
egyik ágával, a Kapucinus Renddel, 
amit Szpisják Péter Pál OFM Cap. – az 
ünnepi szentmise fő-celebránsa is-
mertet. (A Kapucinus Rend tagja volt 
a közismert Pio atya, a XX. század sti-
matizált szentje.)

A búcsúi mise után a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége meghívásá-
ra harangjáték koncert teszi színeseb-
bé az ünnepet a templomban.

A koncert után a megszokott sze-
retetvendégséggel várjuk a kedves 
vendégeinket, jó idő esetén a temp-

lom mellett, sátorban, ha esik, akkor 
a Művelődési Házban. Erre ugyancsak 
régi szokásunk szerint hozhatunk sü-
teményt, szendvicset, italt.

Búcsúi szentmisénkre, és a kon-
certre szeretettel hívom a kedves hí-
veket, Községünk vezetőit, a helyi civil 
szervezeteket, református és baptista 
keresztény testvéreinket.

Ez évben Jézus szavát választottuk 
búcsúi jelszónak: „Jöjj, kövess engem!”

2.
Készül a temetőben az új kálvária. 

Nem új formájú stációk készülnek az 
eredeti terv szerint, hanem megőrizve 
a régi formáját, de korszerűbb anyag-
ból, és a képek helyett domborművek 
lesznek majd. Felújításra kerül a há-
rom kereszt is, ami jelentősen meg-
növeli az eredeti költségvetést. Bízva 
a jóakaratú faddi emberekben, folytat-
juk az adományok fogadását a plébá-
nián, hogy a terv szerint Mindenszen-
tek ünnepén megáldhassuk.

 Rostás Jenő István plébános

Beszéljünk 
a Karitaszról!
Kedves faddi testvérek!  

A Katolikus Plébánia szervezeteként kérek 
egy kis figyelmet ennek elolvasásához!

A korábbi gyakorlatnak megfelelően most 
is gyűjtünk adományokat a rászoruló faddi tár-
saink részére. Ennek folytatására kérlek bennete-
ket, hogy azt kioszthassuk.

Egy újabb, a háború okozta körülmény miatt, 
még nyomatékosabban kérünk segítséget a me-
nekültek ellátásához. Tudjuk, hogy a falu egy 
tiszteletre méltó hozzáállással jelentős összegű 
adományt küldött Kárpátaljára, de a nálunk el-
helyezett menekülteket is keresztényi módon 
kötelességünk segíteni.

Nem tudhatjuk, hogy még meddig, és milyen 
létszámmal lesznek velünk.

Hiszem, hogy embertársaink eleget tesznek 
az Isteni elvárásnak, és képességeik szerint tá-
mogatják a ránk bízott menekülteket.

Hívok minden faddi testvérünket június 12-
én a templomunk búcsúi szentmiséjére, hogy 
minél többen ünnepeljünk, és együtt imádkozva 
szeretettel építsük és erősítsük a közösségünket.

Isten áldását kérem minden testvérünkre!
 Beszterczán Ágota csoportvezető
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A FADDI BORÓKA ÉNEK ÉS NÉPTÁNC EGYESÜLET „ÚJRA EGYÜTT”,
amit már mindenki nagyon várt a 
hosszú kényszerszünet miatt.
Sajnos sok szép élményt adó ren-
dezvényünk elmaradt, melyekre 
nagy lelkesedéssel készültünk. Már-
ciusban azonban ismét elkezdődtek 
a próbák, készülve a Trianon-i és a 
Templom napi ünnepségekre.
Örvendetes, hogy nőtt a létszámunk, 
visszajöttek a kimaradt tagjaink. Így 
erősödtek a szólamok.

Egyesületünk 2022-ben ünnepli meg-
alakulásának 20. évfordulóját, ezért 
az ősz folyamán egy ünnepi műsorral 
emlékezünk vissza az eltelt 20 évre.
Kérek mindenkit, akinek az elmúlt 
időszakról van fényképe, juttassa el 
hozzám szkennelésre, hogy majd 
képekkel, videókkal és egyéb emlé-
kekkel színesebbé tehessük ezt az 
évfordulót. 
 Ádámné Irén, egyesületi titkár

M E G E M L É K E Z É S

Köszönöm!
Sosem tudtam megköszönni eléggé mind-
azt, amit kaptam Tőled! Talán van némi 
esélyem, hogy a láthatatlan távcsöveddel 
olvasod e néhány sort. 

1978 – at írunk. Egy frissen érettségizett 
„diáktanár” kerül a FADDI ISKOLÁBA, 
mely iskola Tőletek volt igazi nagybetűs. 

Bizony sokszor indultam szorongva kö-
zétek, hiszen Kozma Igazgató Úr, Vadász 
Teri Néni, a Pánczél házaspár, Ulmerné, 
Dobosné, Anci, Puskásné… stb. olyan pe-
dagógiai szintet képviselt és követelt meg, 
mely a mai napig főhajtást, és tisztelet ér-
demel.  

És Te a sajátos, az érett, de még is fia-
talos, kedves stílusoddal terelgetted az 
utam, az utunkat, hiszen akkor rajtam kí-
vül Plank Erzsi (V), Végső Rita, Joó Eszti, 
Pánczél Pisti is kezdő volt. 

 
Nem a mondataitokkal segítettetek!… 

Nem! Nem magyaráztátok a pedagógiát! 
Mindennap megmutattátok hogy: 
• mi az, amit meg kell tenni, 
• miként kell készülni az órákra 
• mi az, hogy tanári, pedagógusi felelős-

ség 
• miként lehet és kell együtt nevelni, ne-

velőotthonos és oda született gyereke-
ket, 

• megmutattátok a szülők, a társak a 
gyerekek tiszteltét. 

Milyen érdekes! Nem volt IPR, nem volt 
ILMP-PR, valamitől még is olyan munka 
folyt ott, amire sokan odafigyeltek, valami-
től tudtátok mindazt, amit most oly szépen 
leírnak a fenti programok! 

Nem lehetett nem oda figyelni a MACA 
MAMÁNKRA. (Ugye nem haragszol, így 

hívtunk!) Olyan természetesek voltak a 
reakcióid konfliktus helyzetben, olyan 
egyszerűnek tűnt a 30–40 fős tanulócso-

portokkal való foglalkozás, amikor néztük 
az óráid, a bemutatóid, amikor láthattuk a 
finom, sokszor csak mimikáddal jelzett ne-
velési reakcióid. 

A fentiekről elméleti tanulmányok szü-
letnek, és születtek. 

Később a főiskolai, egyetemi éveim alatt 
sokszor eszembe jutott, hogy mennyi min-
den a benned volt, mennyi mindent tanul-
tam, tanulhattam tőled, mennyire jó volt a 
közelséged. 

Ha gyakorlati példák kellettek, kellenek, 
a mai napig szívesen idézem a cselekede-
teidet, a pedagógiai válaszaidat. 

A pedagógusi munkám sarokpontja, 
meghatározója voltál, és az is maradsz! 

Köszönöm! 
 Boda Zoltán 

„Maca néni elment”
Megrendülten értesült a Faddi Nyugdí-
jasok Egyesülete és a Faddi Boróka Ének 
és Néptánc Egyesülete Schiffler Györgyné 
Forrai Mária Maca néni haláláról.

Személyében egy őszinte, életvidám, 
mindenkinek jót akaró ember távozott el 
közülünk.

2000-ben alapította meg a Nyugdíjasok 
Egyesületét, és 2016-ig elnökként vezette 
is. Ötleteivel, jó szervezőképességével, az 
idősebbek iránt érzett empátiával sok ta-
gunknak napjait szebbé, vidámabbá tette. 
Mindenkivel barátságos, kedves volt, de 
ugyanakkor határozott, ami miatt min-
denki tisztelte és szerette.

Kirándulásokat, gyógyfürdő látoga-
tásokat, előadásokat, műsoros rendezvé-
nyeket szervezett, amely során a nyugdí-
jasokat kis közöséggé, családdá kovácsolta 
össze. Fogadóórái látogatottak voltak, ahol 

mindenkihez volt egy jó szava. Tevékeny-
ségét „Akikre büszkék vagyunk” elisme-
réssel és „Fadd Nagyközségért” kitüntető 
díjjal ismerték el.

Kellemes énekhangja, jó előadókész-
sége volt, így 1993-ban tagja lett a faddi 
tánccsoportnak. 2002-től alapító tagja a 
Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület-
nek. Több alkalommal szólóénekével gaz-
dagította a kórus műsorát.

Szívesen részt vett a fellépéseken, ahol 
vidám természetével elősegítette a csoport 
jó hangulatát.

Emlékezetes maradt, mint a „Faddi do-
hányos”- jelenet mesemondója.

Sajnos már csak múlt időben beszélhe-
tünk Maca néniről, aki sok gyermeket ta-
nított és nevelt, mint az iskola pedagógusa.

NYUGODJ BÉKÉBEN!
 Ádám Imréné
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Kedves Faddiak!
Minden véget ér egyszer. Korább-
ra terveztem a visszavonulásomat, 
de a Covid-járvány, a vészhelyzet 
közbeszólt. Nem lehetett az ország-
gyűlési választásokkal és a népsza-
vazással egy időben polgármester 
választást is tartani. Így tehát a le-
mondásom a polgármesteri tiszt-
ségről 2022. június elsejével törté-
nik. Ez talán abból a szempontból 
is szerencsés, hogy Bali Ervin al-
polgármester úrnak a nyári szü-
netben már több ideje lesz a falu 
dolgaival foglalkozni, hiszen az új 
stációk építése, a sertéstelepi út 
szélesítése, aszfaltozása, az urnate-
mető bővítése, a Volent-öbölbe ve-
zető út közvilágítással való ellátása 
már folyamatban lévő beruházá-
sok. A Béke és Váci utca közötti két 
utca és a Temetősor aszfaltozása, a 
Sportcsarnok padozatának cseréje, 
az új piac létesítése és a Művelődési Ház 
pályázata elbírálás alatt van, és beadás 
előtt áll az új strand, az új Duna-par-
ti sétány és szabadidő park pályázata, 
melynek engedélyes tervei elkészültek. 
Van tehát feladat bőven, ezeket majd 
folyamatában kell átadni, segítségemet 
természetesen felajánlottam az alpol-
gármester úrnak.

A polgármester választást a helyi vá-
lasztási bizottság valószínűleg szeptem-
ber első felére kitűzheti. A választáshoz 
kívánok mindenkinek sok szerencsét és 
kellő bölcsességet. Természetesen az új 
polgármesternek is felajánlom a segít-
ségemet, hiszen nekem Fadd fejlődése, 
boldogulása nagyon fontos. Szerettem 
a munkámat vagy inkább nevezzük 

hivatásnak, amit az Önök bizal-
mából 17 éven át gyakorolhattam. 
Ezért köszönettel tartozom Önök-
nek. Szintén köszönettel tartozom 
a munkatársaimnak, egykori kép-
viselőtestületek tagjainak, a pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak, 
kiemelve a jegyzőimet, Herczig 
Gáborné Jolikát és Percsi Elvirát, 
akikkel sok nagyszerű dolgot vit-
tünk véghez.

Nagyra értékelem a képviselő-
testületek bizalmát és azt, hogy el-
viselték nem kevéssé autokratikus 
vezetési stílusomat. De azt gondo-
lom, sikerült közös szenvedélyün-
ket, szülőfalumat, egy magasabb 
szintre emelnünk. Remélem, az 
utódomnak már könnyebb dolga 
lesz, kitaposott úton járhat. 

A közélettől nem vonulok vissza, 
civilként részt szeretnék venni ben-

ne, továbbra is Fadd érdekeit szolgálva. 
Még egyszer köszönöm a bizalmu-

kat, remélem rászolgáltam. Most le-
zárult az életemnek egy szakasza, és 
kezdődik egy új, talán a pihenésé és a 
családomé. 

Isten áldja Önöket.
Tisztelettel:
 Fülöp János

A faddi strand/ok/ rövid története
Igyekszem rövid lenni, bár a történet kö-
zel 30 évet ölel fel, próbálok a szikár té-
nyekre szorítkozni. 

A történet az 1990-es évek közepén 
kezdődött a volt faddi Lenin Tsz földki-
adási eseményeivel. Ez az időszak volt az 
„eredeti tőkefelhalmozás” időszaka, ami-
kor a közösségi tulajdon magántulajdon-
ná lényegült át. Így történt Faddon is. A 
Tsz négy vezetője megszerezte magának 
a faddi Holt-Duna mintegy 50 hektár te-
rületét, a Volent-öblöt, a Kenderest és a 
községi strandfürdőt. 

Bényi András képviselőtársammal 
meggyőztük Kocsner Antal polgármester 
urat és a képviselőtársainkat, hogy indít-
sunk pert a falu jogos jussáért, mivel a 
holtág 2/3 része már a mi tulajdonunkban 

volt, az állami vagyontárgyak igénylése 
során megkaptuk. Tárgyaltunk jogászok-
kal, akik tájékoztattak bennünket, hogy 
a vizeket esélyesen pereljük, mert azok 
kizárólag állami tulajdonban álltak, de a 
strandfürdőt ne tegyük a keresetbe, mert 
emiatt el fogják utasítani azt. Kiderült 
ugyanis, hogy a földkiadás árverési jog-
nak számított, és egy év múltával támad-
hatatlan a tulajdonszerzés.

Hosszú ideig kilincseltünk különböző 
hatóságoknál, áttörést az első Fidesz kor-
mány alatt értünk el, megindulhatott a 
per. 

Dr. Kiss Albert ügyvéd úrral és Bényi 
András képviselőtársammal sok év után 
sikert értünk el, a vizeket a magyar állam 
visszakapta. Az ítélet indoklásában az ok-

irat hamisítás és egyéb csínyek szerepel-
nek. Tehát a régi községi strand maradt az 
új tulajdonosoké.

Én már polgármesterként 10 évre mind-
összesen 3,5 millió forintért bérbe vettem 
az ingatlant, hogy a fürdési lehetőség biz-
tosítva legyen a lakosság számára. A szer-
ződés lejártakor, mivel már látszottak az 
uniós TOP-os (Területfejlesztési Operatív 
Program) pályázatok, tértivevényes levél-
ben megkerestem az összes tulajdonost, 
hogy a képviselőtestület megvásárolná 
a területet, hogy ott megvalósíthassuk a 
fejlesztési elképzeléseinket. A tulajdono-
sok közül senki nem válaszolt az ajánlatra, 
bár mindenki átvette a levelet.

Ezután a testület szakemberek bevoná-
sával (vízépítő, építész, tájépítész) meg-
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kezdte a településfejlesztési koncepció 
kidolgozását. Megvizsgáltuk, hol lehet-
ne strandot létesíteni, hogyan tudnánk a 
falu közepén lévő Duna-partot a faddiak 
számára megnyitni, hova tudnánk a most 
meglévő bérelt piac helyett újat építeni. 
Jó két év alatt elkészült a koncepció terv, 
amely fölkerült a község honlapjára, a 
művelődési házban hónapokig tablókon 
volt kiállítva, kedvező fogadtatásra talált 
a lakosság körében. 

 A 2019-es önkormányzati választások 
után kétszer is megszavazta az új testület, 
hogy mindhárom projektet megvalósít-
juk. Én tettem a dolgomat, tervezőirodát 
kerestem az engedélyes tervek elkészíté-
séhez. Ekkor érdekes fordulat történt. El-
adó lett a régi strand területe. A tulajdono-
sok az eladási szándékukkal nem engem 
kerestek meg, hanem Gerendai Ferenc 
képviselőtársamat. Engem udvariasan 
kihagyva, Gerendai Ferenc, Antus Zsolt, 
Vida Tamás és Bali Ervin alpolgármester 
úr letárgyalták az üzletet, vagyis 9,7 millió 
forintért az ingyen megszerzett ingatlano-
kat a falu megvásárolja. A 7 főből álló tes-
tületből 4 fő mindent el tud dönteni. 

Bár személy szerint nem szavaztam 
meg a döntést, nem értettem egyet a vá-
sárlással, azt gondoltam, hogy a Pánczé-
lék házától a kompig jó strandot lehetne 
építeni a meglevő terv szerint, de a kép-
viselők szavazata döntött, vásárolunk. 

Én kötésig bele álltam az ügybe, nem-
sokára elkészült az adásvételi szerződés, 
aminek az aláírását az eladók különböző 
feltételekhez kötötték. Dr. Dobos István 
azt kérte az eladás fejében, hogy az ön-
kormányzat vegye le az elővásárlási jogot 
a strand melletti területekről. Ugyanis az 
Önkormányzat elővásárlási jogot és épí-
tési tilalmat jegyeztetett be a jövő fejlesz-
tési lehetőségei miatt a Volent-öbölig a 
Duna partján lévő területekre. Herman úr 
ugyanezen területekre bejegyzett építési 
tilalom megszüntetését szabta az eladás 
feltételéül. 

Képviselőtársaimnak semmi sem volt 
drága, mindenbe beleegyeztek. 

Dr. Dobos István úr húzta-halasztotta 
a szerződés aláírását. Közben képviselő-
társaim elkezdték az új strand tervezését 
a régi helyen, bár kétszer is kértem őket, 
hogy míg a szerződés nincs aláírva min-
den tulajdonos által és nincs a földhiva-
talba beadva, anyagi kötelezettséget nem 
vállalhatok.

A történet vége az lett, hogy dr. Do-
bos István miután meggyőződött arról, 
hogy minden tulajdonostársa aláírta az 

önkormányzattal kötendő szerződést, alá-
írás helyett egy ügyvédet küldött egy nyi-
latkozattal, hogy mint tulajdonostárs az 
önkormányzat helyébe kíván lépni mint 
vevő, bár az önkormányzat is elővásárlási 
jogosult, az ő tulajdonosi elővásárlási joga 
erősebb. Át is utalta a vételárat a tulajdo-
nostársainak. Herman úr és Gehring úr 
visszaküldték a vételárat. Dr. Dobos István 
pert indított célja elérése érdekében, így 
most Fadd önkormányzata I. rendű alpe-
resként Herman és Gehring úrral együtt 
várjuk a tárgyalás kitűzését. Ez a régi 
strand története. 

Az új strand története néhol kapcso-
lódik a régihez, igyekszem nem ismétel-
ni magam. Miután kútba esett a strand-
vásárlás, kiderült, hogy tervek azért csak 
készültek a kérésem ellenére. Vida Tamás 
képviselőtársam 1 millió Ft kifizetését kér-
te a tervező számára. A képviselőtestület 
ezt nem tudta teljesíteni. Vida Tamás az 
erkölcsileg egyetlen helyes megoldást vá-
lasztotta, lemondott. Helyére a listáról Ká-
konyi József került a testületbe.

Képviselőtársaim nem akarták elen-
gedni a régi strand történetét, ment a 
huzavona. Végül egy meddő vita után, 
miután hiába bizonygattam, hogy nem 
akar velünk tárgyalni Dobos úr, fölhívtam, 
kihangosítottam, hogy mindenki hallja, 
hogy akkor tudunk tárgyalni, ha az ő ne-
vén lesz a strand. Én azt gondoltam, be-
látták, hogy nem jött össze az elképzelé-
sük, elengedik az ügyet és az új helyen, 
a komptól a Pánczélékig, megvalósul 
a strand. De nem ez történt. A 2022-es 
költségvetés tárgyalása során Gerendai 
Ferenc, a pénzügyi és jogi bizottság elnö-
ke egy javaslatot terjesztett a testület elé. 
Ez a javaslat arról szólt, hogy vegyük ki a 
költségvetésből a strand és a szabadidő 
park – duna-parti sétány terveinek költ-
ségvetési fedezetét. És homályosan utalt 
rá, hogy a polgármester úr törvénytelenül 
kötötte meg a tervezési szerződéseket. 
Aztán előkerestük a régebbi testületi ha-
tározatokat, amelyekből kiderült, hogy 
semmiféle törvénysértést nem követtem 
el. Elnézést persze nem kért a gyanúsítá-
sért. Ami engem megdöbbentett, az a há-
rom képviselő, aki ezt a döntést megsza-
vazta: Antus Zsolt, Kákonyi József és Bali 
Ervin alpolgármester úr.

A teljes képhez vissza kell mennünk 
pár hónapot az időben. Miután közszem-
lére kerültek az önkormányzat fejlesztési 
tervei, nem csak a régi strand lett eladó, 
hanem megjelentek a Csokonai utca la-
kói egy testületi ülésen és felháborodva 

követelték a tervek elvetését. Én megpró-
báltam elmagyarázni, hogy a Duna-part 
közjó, a terület a faluközösségé, nem volt 
megértés. Az önkormányzathoz fenye-
gető levelek érkeztek mindenféle nyuga-
lomra való jog, alkotmányos védelemre 
hivatkozással, hogy nekik akkor kerítést 
kell építeni stb. A legalja volt a dolognak 
a mocskolódó, névtelen leveleknek a falu 
postaládáiba való bedobálása. Értem én, 
hogy 30 évig magán Duna-partja volt an-
nak a 10-12 háznak a Csokonai utcában, 
és ennek az elvesztése fájdalmas lenne.

Tisztelt Képviselőtársaim! Megéri-e 
megfúrni a falu egyik legszebb fejlesztési 
projektjét? Emlékezzetek az eskü szöve-
gére: Minden tudásommal Fadd fejlődé-
sét szolgálom. 

Ezen projekteket el tudtam vinni idáig, 
az engedélyes tervekig. Van esélyünk a 
nyerésre a pályázaton. Júniusban be lehet 
adni a strand pályázatot. 

A Megyei Önkormányzat megígérte a 
támogatást, elvállalja a projektmenedzse-
ri feladatot is. A 2022. május 30-án tartan-
dó testületi ülésen kell majd döntést hoz-
ni a pályázatokról. Én attól tartok, hogy 
nem lesz meg a 4 szavazat a pályázatok 
beadásához. Az előjelek, lásd a fedezet 
elvonási kísérlete a már érvényes, meg-
kötött szerződések mögül, így csírájában 
elfojtva a lehetőségét a megvalósulásnak. 

Kedves Faddiak!
Mire ezeket a sorokat olvassátok, én 

már nem vagyok polgármester, a május 
30-i ülésen eldől a pályázatok sorsa.  Ha a 
testület mellém áll, ezek a pályázatok be-
nyújtásra kerülnek, és ha nyernek, meg is 
valósulnak. Ha ez nem sikerül, itt a lehető-
ség tenni Faddért.

Ha szeretnétek strandot, sétányt, sza-
badidő parkot, a nyár folyamán meg kell 
győzni 3 képviselőt, hogy szavazatukkal 
támogassák a két pályázat benyújtását. Le 
kell győzzük a Csokonai utca lobbi erejét, 
meg kell értessétek a képviselőkkel, hogy 
rossz oldalon állnak. Fadd oldalára kell, 
hogy álljanak. Hívjátok fel őket telefo-
non, írjatok nekik e-mailt, küldjetek nekik 
SMS-t, üzenetet a Facebook-on, állítsátok 
meg őket az utcán, kérdezzétek meg, mi-
ért nem kellenek ezek a fejlesztések. 

Ja, és a szeptemberi polgármester vá-
lasztáson támogassatok olyan jelöltet, aki, 
ha nyer, fölvállalja a projektek megvalósu-
lását. 

Ha kérdésetek van az üggyel kapcso-
latban, hívjatok föl!  

Fülöp János polgármester
06-20-965-5666



6 Faddi Hírek

Tavaszi zsongás a Kismanók házában
Az előző év szorgos hónapjait december 
végén a Télapó és Karácsonyi ünnepség 
mellett a hagyománnyá vált Adventi vá-
sárral zártuk. Minden óvodai csoport 
szorgosan és kreatívabbnál kreatívabb öt-
letekkel előállva készülődött a szülőkkel 
karöltve. Ezzel a jótékony megmozdulás-
sal minden évben célunk a bevétel által 
a karácsonyfa alatti ajándékok számának 
és minőségének növelése, illetve a tavasz 
közeledtével csoportos kirándulások fi-
nanszírozása. Köszönjük mindenkinek a 
támogatást!

Az új év új lehetőségekkel, új felada-
tokkal érkezett meg hozzánk is. Folya-
matosan figyelve és az aktuális helyzetre 
felkészülve óvodavezetőnk állandó ké-
szenlétben és már heti rendszerességgel 
kényszerült megoldani a járványhelyzet 
okozta karanténkötelezettségeket. Alig 
akadt egy-egy csoport, akik végig mente-
sültek mind csoportot, mind felnőtteket 
tekintve a betegség alól. Ebben a hely-
zetben is mindvégig igyekeztünk a gyer-
mekeket előtérbe helyezni és kihasználni 
azokat a lehetőségeket, melyeket nem kor-
látoztak a hétköznapi események. Sokszor 
sajnos olyan döntések születtek, melyek a 
szülők véleményével és nézetével ütköz-
tek, de kompromisszumok árán sikerült 

közös véleményre jutni. Így történt ez az 
idei farsangi bál kapcsán is, mely igazán 
nagy fejtörést okozott. Végül minden cso-
port maga tartotta, maga gondoskodott a 
jelmezbe öltözött gyermekek jókedvéről, 
mulatozásáról. A tél elűzéséről, ha eddig 
még nem teljesen gondoskodtunk volna, 
újabb hangoskodásnak adtunk teret, ezút-
tal az ovi udvarán: énekkel, mondókával 
elégettük a kisze bábot.

A hideg hónapok ellenére két új kollé-
ganőt fogadtunk meleg szeretettel, Esze-
nyi Zoltánné, Zsuzsi dadus a Maci csoport 
kedves és mindig mosolygó dadus nénije, 
a bölcsis Mókus csoportba pedig Szekeres 
Istvánné, Hajni néni segíti szívből jövő 
munkájával a gondozónők mindennap-
jait. Kívánunk nektek kis csapatunkban 
minden jót!

Február hónapban ismét kitüntetést ér-
demelt Maci csoportunk, akik a Boldog-
ságóra program keretein belül ezúttal a 
„Hónap csoportja” címet nyerték el. Gra-
tulálunk a gyermekeknek és lelkes óvó né-
nijüknek, Gász Gáborné, Ildi óvó néninek! 

Március 8-án nem csak virággal kö-
szöntöttek bennünket, hanem most már 
hagyománnyá váló nőnapi vacsorával 
lepték meg óvodánk dolgozóit. Köszönet 
ezért a lélekmelengető alkalomért Debre-
ceniné Ledneczki Erikának és férjének.

A folyamatos járványügyi enyhítéseket 
figyelve rekordidő alatt született döntés, 
majd határozott lépés a Jótékonysági bál 
megszervezésével kapcsolatosan. A gyer-
mekek példáján március közepén újra 
hangos volt a sportcsarnok, ezúttal a haj-
nalig tartó felnőtt mulatozástól, melyhez 
a talpalávalót a Póló Zenekar biztosította. 
A magukban még energiát érző pedagó-

gusok nem kevés erőfeszítést kívá-
nó munkája is megérdemelt sikert 
hozott, hiszen idén is fergeteges 
volt a táncprodukció. A táncot 
ezúttal is Bitay Ágota, Acsádi Sán-
dor Istvánné és Nagy Anita óvó 
nénik koreografálták és tanítot-
ták be. Köszönjük, hogy újra ilyen 
sokan megtiszteltek bennünket 
azzal, hogy eljöttek, kíváncsiak 
voltak a műsorra és ilyen módon 

is támogatni szerették volna a gyerekeket 
és óvodánkat. A sok befektetett munka 
meghozta a gyümölcsét, hiszen a bál be-
vétele rekordot döntött idén. Köszönjük 
mindazoknak a fáradozását, akik segítet-
tek nekünk ebben, akikre mindig számít-
hatunk. A bál bevételét kirándulásra sze-
retnénk fordítani. A segítség nem mindig 
„csak” anyagi segítség. Ezeken a napokon 
nagyon nagy szükség van a szorgos és dol-

gos kezekre is, hiszen a majdnem 500 fős 
rendezvény előkészületei is rengeteg ener-
giát emésztenek fel.  Ezt a segítséget nem 
csak szavakkal, hanem egy közös köszönő 
vacsorával egybekötött pénteki estével ko-
ronázta meg Bitay Ágota.

Visszatérve az óvodai hétköznapokhoz 
elérkeztünk a következő, egész óvodát 
megmozgató, sétára invitáló „Víz világ-
napjához”. Útra kerekedett minden cso-
port apraja – nagyja és a vízparton meg-
vizsgáltuk a természetet, beszélgettünk 
annak fontosságáról, tisztán tartásának 
lehetőségeiről. Ilyenkor mindig reményt 
ébresztünk magunkban, hogy ez a faj-
ta érzékenyítés ebben az életkorban még 
célba ér, és reménykedünk benne, hogy a 
tiszta jövő jó kezekben van.

Szülői kezdeményezést követően cso-
portjaink felhívást intéztek a szülők felé, 
melyben az óvoda virágoskertjének hús-
véti hangulatba öltöztetése volt a cél. 
Összefogással oly annyira sikerült a kis-
fáinkat tojásokkal teleborítani, hogy na-
pok elteltével egyre nehezebb volt szabad 
helyet találni az újabb és újabb időtálló to-
jásoknak. Izgatott várakozás és az előké-
születeket követően megérkezett a nyuszi 
is az oviba. Először azt vettük észre, hogy 
az ovi udvarát homokozó játékok, Kin-
der tojások borították el, amit szorgos kis 
kezek nagyon gyorsan össze is gyűjtöget-
tek. Aztán visszaérkezve a termeinkbe, az 
addigra ott gondosan megépített fészkek 
is megteltek ajándékokkal a gyermekek 
nagy örömére. Persze, a locsolkodás sem 
maradt el. A kisfiúk büszkén mondták el a 
versikéket, a csinosabbnál-csinosabb kis-
lányok pedig a locsolást finomságokkal 
hálálták meg. Senkit nem fenyegetett ezen 
a napon a hervadozás veszélye.

Idén az Idősek Napközi Otthonába a 
Nyuszi csoportosok látogattak el. Vidám 
kis műsoruk örömet vitt a régi falak közé.

Aztán máris elérkezett a Bóbita vers- és 
prózamondó versenyünk. A középsősök 
még izgatottan, a nagyok pedig már bát-
rabban mondták el a sokat gyakorolt ver-
süket. A zsűrinek nehéz dolga volt idén is, 
és végül ezt a sorrendet állította fel.

Ó V O D A
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Persze a jutalom sem maradhatott el, 
amit már felszabadultan vett át minden 
versmondó gyermek.

Ahogy az oviban, úgy a bölcsiben sem 
áll meg az élet egy pillanatra sem. Csak a 
méretek kisebbek, a programokat pedig 
ehhez mérten szervezik a gondozó nénik. 
Így történt ez egy téli délelőttön is, ami-
kor szeretett Kati óvó néni mesedélelőt-
töt tartott a legkisebbek számára. Az ér-
deklődést és figyelmet mi sem bizonyítja 
jobban, mint a gyermekek őszintesége és 
véleménye, mellyel elmondták, folytatást 
szeretnének. Intézményen kívüli prog-
ramként megszervezésre került egy közös 

játszóházi délelőtt is számukra, Tolnán, 
a Maci csoporttal karöltve. Jó hangulatú, 
tartalmas elfoglaltságot jelentett mind-
annyiuk számára ez a kaland.

Az eddigi bezártság és beteges, karan-
ténokkal teli időszak lejártával egyre több 
csoport tervezett és tervez kikapcsolódást 
közeli helyekre. Hagyományainkat újra 

felelevenítve a Pumukli csoport múzeum-
látogatásra és játszóházba indult Szek-
szárdra, a Katica csoport gyermekei a Ri-
Zoo Állatsimogatót tűzték ki úticélul, míg 
a Sünisek (szüleikkel valamint a leendő 
Süniseket is invitálva) és a Nyuszikák, va-
lamint a Pumuklisok a szekszárdi Pindúr 
Pandúr játszóházban töltöttek el egy –egy 
tartalmas órát. Hogy a tolnai játszótér se 
maradjon faddi gyerekhangoktól men-
tes, a Nyuszi csoportosok és szüleik vették 
birtokba a teret. Egyik-másik kirándulást 
az esős időjárás próbálta megviccelni, de 
nem fogott ki a csoportokon, a hangulat 
mindenkinél derűs maradt.

Egy-egy megfáradt kirándulást köve-
tően sem állt le az élet, ha nem mi men-
tünk, hát hozzánk látogatott a program. 
Már második alaklommal adódott lehető-
ségünk egy utazó Planetárium előadását 
megtekinteni teljesen díjmentesen. A tor-
naszobában felállított kupola adta hely-
színét a vetítésnek, melyen a tengeri élet, 
illetve a bolygók világába nyertek nem 
csak az óvodás, hanem a bölcsis gyerekek 
is betekintést. 

Nagycsoportosaink már két alkalom-
mal vehettek részt az iskolában „Iskolahí-
vogató” rendezvényen, amit nagyon élvez-
tek. Megismerkedtek az iskolával, tanító 
nénikkel. Szükség is volt erre, hiszen meg-
történt az iskolai beiratkozás is. Számunk-
ra ez mindig könnyes-mosolygós pillanat, 
mert az eddig évek óta nevelgetett, szeret-
getett gyermekeink kirepülnek, de mindig 
tárt karokkal várjuk vissza őket, hogy me-

séljenek élményeikről, sikereikről.
A már elballagott gyermekek 

1. osztályos élményeit mindig 
csodálkozásokkal telve hallgat-
juk, várjuk azt az alkalmat, ami-
kor ha csak egy órácskára is, de 
részesei lehetünk iskolai életük 
egy darabkájának. Mindannyian 
örömmel fogadtuk a meghívást 
az iskola részéről, amikor is lehe-

tőséget biztosítottak számunkra, hogy a 
tavaly még játékot játékra halmozó, majd 
idén már iskolapadban ülő gyermekeink 
ügyeskedéseiket bemutassák számunkra. 
Büszkeség és öröm volt látni „miből lesz 
a cserebogár”!?

A Föld napi közös játékokat, kincs-
keresést és más érdekes tevékenységeket 
követőn a májusfa feldíszítése és férfi erők 

segítségével annak felállítása zárták az áp-
rilist.

Május elérkeztével az óvodai élet egyik 
legszebb ünnepére mindenki nagyon ké-
szült. Feldíszített csoportszobák, „titok-
ban” készített ajándékok várták május első 
szombatján az anyukákat, nagymamákat, 
akik könnyes szemmel, meghatódva hall-
gatták a köszöntő énekeket, verseket.

A „Kisokos” matematika verseny köz-
vetlenül lapzárta előtt, 17-én került meg-
rendezésre, így az eredményekről még 
nem tudok beszámolni, annak kihirdetése 
a gyermeknapi programok keretein belül 
történik majd.

Csoportjaink a jó időt és biztonságos 
közlekedésre való figyelemfelhívás fon-
tosságát kihasználva közlekedési napokat 
tartottak a Bartal kert fái alatt. Különböző 
feladatok és eszközök hívták fel a gyere-
kek figyelmét a téma fontosságára, az óva-
tosság előtérbe helyezésére. A megfáradt 
kerékpárosokat az újonnan nyitó Maca-
ron cukrászda és Bitay Ágota óvodavezető 
jóvoltából egy kis fagyi frissítette fel. 

A ballagó nagyok már javában ismer-
kednek a versekkel, énekekkel, a kisebbek 
is tanulgatják a búcsúztató sorokat. Bizony, 
véget érnek a gondtalan óvodás évek, június 
első napjaiban elköszönnek „kismanóink” 
csoportonként a társaktól, felnőttektől. 
Helyük nem marad üresen, megtörténtek 
az óvodai és bölcsődei beíratások. Öröm-
mel tapasztaljuk, hogy községünkben igen 
nagy szükség van a legfiatalabb korosztályt 
nevelő – gondozó intézményre, maximá-
lis kihasználtsággal működik és telítődik a 
bölcsőde létszáma is.

Az újabb kihívások előtt még egy- egy 
szórakoztató nap is belefér a sűrű progra-
mokba, így az előttünk álló gyermeknap, 
és az egész óvodát érintő „nagy kirándu-
lás”, melynek idei helyszíne a pécsi állat-
kert és a Bóbita Bábszínház lesz, még hát-
ra van. 

Kedves Olvasók! A nyári szünetet nem-
csak a gyerekek, hanem mi, felnőttek is 
nagyon várjuk. Szükség van a pihenésre, 
kikapcsolódásra, hogy az új tanévben is 
eredményesen tudjunk dolgozni. De ad-
dig mindenkinek kívánok kellemes nyári 
hónapokat, színes programokat, tartal-
mas időtöltést!

Kiss Anita óvodapedagógus, 
Pumukli csoport

Középsősök
I. helyezett: Furucz Lenke (Nyuszi cso-

port)
II. helyezett: Guld Panna Zsófia (Maci 

csoport)
III. helyezett: Gazdag Dóra (Süni cso-

port)
Nagycsoportosok:

I. helyezett: Farkas Violetta Liána (Maci 
csoport)

II. helyezett: Dömötör Léna (Nyuszi cso-
port)

III. helyezett: Pap Nóra (Katica csoport)
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HAPPY-HÉT – 2022. március 21-25.

Iskolánk alsó tagozata idén ismét csatla-
kozott az OÉTI által az általános iskolák 
számára meghirdetett, a vízfogyasztást 
népszerűsítő HAPPY-hét programjához. 
A program fő célja, hogy felhívja a tanu-
lók figyelmét az egészséges folyadékfo-
gyasztásra, a vízivás jótékony hatásaira, 
valamint a szénsavas, cukros üdítőitalok 
fogyasztásának káros következményeire. 

Számos, érdekes programot szervez-
tünk a gyerekeknek erre a hétre.

Hétfőtől péntekig az intézményben 
vízi zsaru-szolgálat működött. A lelkes kis 
járőrök a tízórai szünetben minden osz-
tályban ellenőrizték, hogy italként a gye-
rekek vizet hoztak-e magukkal, és ha igen, 
akkor egy jutalom matricát is kaptak. A 
hét folyamán, akinek mind az öt matricája 
összegyűlt, az ajándékot kapott, egy pa-
lack vizet és egy hűtőmágnest. 

A program egész hete alatt a folyosón 
vízautomata, „vízbár” állt a gyerekek ren-
delkezésére, melynek célja az volt, hogy 
növekedjen a gyermekek vízfogyasztása, 

és ezzel új, egészséges szokásokat alakít-
sunk ki a gyerekekben. Ezúton szeretnénk 
megköszönni Tanács Géza nagylelkű ado-
mányát, mely lehetővé tette, hogy a gye-
rekek az egész hét folyamán használhat-
ták a felállított ivókutat. 

A vízfogyasztást népszerűsítő foglalko-
zások mellett színes programokat is szer-
veztünk a diákok számára.

 ■ Kedden délután a gyerekek a „Víz-
próba” elnevezésű sportversenyeken 
ügyességi, gyorsasági versenyszá-
mokban mérhették össze erejüket.

 ■ „Hétköznapi szuperhősök a boly-
góért” címmel rajzpályázatot hir-
dettünk. Olyan rajzokat készítettek 
a gyerekek, amelyek bemutatták, 
hogy mit tehetünk annak érdeké-
ben, hogy megóvjuk a Földet, a rajta 
élő élőlényeket, hogyan tudjuk csök-
kenteni fogyasztásunkat és ezzel las-
sítani a klímaváltozást, megvédeni 
vizeink tisztaságát. Az elkészült raj-
zokat a folyosón állítottuk ki.

 ■ „A víz az élet forrása” szellemi ve-
télkedő megszervezésére szerdán 
került sor, ahol 8 vegyes csapat mér-
hette össze tudását.

 ■ Pénteken „Öltözz kékbe!” Flash mo-
bot szerveztünk, amikor is iskolánk 
tanulói egy kék cseppet formáztak 
a sportcsarnokban, felhívva a figyel-
met a víz fontosságára! 

A tanítási órákon az OÉTI által kidolgo-
zott interaktív oktatóanyag segítségével 
az egészséges folyadékfogyasztási szo-
kásokkal, a vízivás előnyeivel ismertettük 
meg a tanulókat.

A HAPPY-hét eseményeit dokumentá-
ló fotókból egy összeállítást készítettünk, 
amely az iskola honlapján látható. 

A gazdag programkínálatból mindenki 
találhatott kedvére valót. Ha az OÉTI jövő-
re is meghirdeti a HAPPY-hét programjait, 
szeretnénk ismételten részt venni benne.

 Puskásné Dobos Nóra
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Gárdonyi nap
Minden évben a gyermekek, pedagógusok 
és külsős vendégek aktív együttműködésével 
megvalósuló, az egész iskolát megmozgató 
esemény a Gárdonyi nap. Az iskola egyik fő 
rendezvényeként számon tartott napon, min-
den év májusában méltó módon emlékezik 
meg az iskola közössége névadójáról, Gárdo-
nyi Gézáról. 

Az időjárás megkegyelmezett nekünk, így 
a programokat a Bartal parkba szervezhettük.

Már hetekkel az esemény előtt lelkesen 
készültek a pedagógusok, hogy tartalmas 
programokat nyújthassanak a gyerekek szá-
mára. 

A reggeli zenés bemelegítést Gerendai 
Mariann vezette le, mely minden alkalom-
mal fellelkesíti, jó kedvre deríti a gyerekeket. 
A torna után szabadon válogathattak az alsós 
diákok a különböző állomások közül.

 ■ Kézműves asztaloknál különböző tava-
szi díszeket készíthettek.

 ■ Akadálypályán futva illetve biciklivel és 
rollerrel is kipróbálhatták ügyességüket.

 ■ A népi játékoknál a gyerekek megismer-
hették a régmúltban gyökerező szóra-
kozási lehetőségeket.

 ■ A tűzoltó autó minden alkalommal ha-
talmas élmény a gyerekeknek. Ezúton is 
köszönjük a Faddi Önkéntes Tűzoltóság 
tagjainak részvételét.

 ■ A művelődési ház hátsó bejáratánál az 
aszfaltra rajzolhattak kedvükre a nebu-
lók színes krétákkal. A megadott téma 
itt is a tavasz volt.

 ■ Logikai rejtvények és fejtörők megoldá-
sa rendkívül szórakoztató volt, és ezzel 
fejlesztették a gyerekek a megfigyelő-
képességüket és a logikájukat.

 ■ Az eseményt megelőző héten tartott 
Fenntarthatósági témahetünk témája 
a víz, a felelős fogyasztás és a hulladék 
volt. Ennek keretében minden alsós 
osztályunk hulladékokból játékokat ké-
szített. Ezeket is kipróbálhatták az egyik 
állomáson diákjaink.

 ■ A délelőtt második felében osztályok 
közötti focimeccs zajlott a sportcsarnok-
ban.

A különböző próbatételek alkalmával az 
állomásokon a gyerekek matricákat gyűjt-
hettek, amelyet ha egy lapra felragasztottak, 
akkor Gárdonyi Géza arcképét kapták. Azok 
a gyerekek, akik az összeset összegyűjtötték, 
egy jutalom ötöst is kaptak, valamint az osz-
tályuk ajándék órákat kapott, amit szabadon 
eltölthetnek majd.

Felsősök szintén változatos helyszíneken 
érdekes és hasznos feladatokat oldhattak 
meg. A labdarúgó és csocsóversenyen kívül 
logikai feladatok, kvíz, vicces játékok, kerék-
páros ügyességi pálya és kézműves foglalko-
zás várta őket.

Az osztályok közötti versenyt a helyszíne-
ken való részvételi arány döntötte el, a legak-
tívabb a 6.a osztály volt 65%-os részvétellel, 
az 5.a a programok felét teljesítette, míg a 7.b 
a feladatok 46%-ban vett részt.

Amíg a gyerekek önfeledten játszottak, 
addig a bográcsokban már készült a finom 
paprikáskrumpli. 

Már második alkalommal hirdettük meg 
a főzőversenyt, amelynek első díja az Arany 
fakanál díj. A szülők lelkesen segítették az 
osztályfőnökök munkáját, melyet ezúton is 
szeretnénk megköszönni.

A díj odaítélésében nagyszerű zsűri vett 
részt. Tagjai: Fülöp János polgármester úr, 
Márkus Tiborné intézményvezető asszony, 
Fodor József az FRNÖ elnöke, Geösel Ferenc-
né, Klári néni, a konyhás nénik gyöngye, va-
lamint Bali Ervin alpolgármester úr. A díjat 
végül az 5.a és a 7.b osztály közös alkotása 
kapta. Gratulálunk nekik!

Igazán tartalmas, szórakoztató és fárasztó 
napot töltöttünk együtt. A közösséghez való 
tartozás tudatának megerősítésén és az alap-
vető ismeretterjesztésen túl a nap különlege-
sen értékes vonása, hogy a gyermekek alkotó 
módon, változatos tevékenységformákon ke-
resztül, kreativitásukat és készségeiket moz-
gósították. 

Puskásné Dobos Nóra
Rábóczki Dóra
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Versenyeredményeink
Helyi matek verseny
3. évfolyam

I. Tóth Jázmin 3.a
II. Kiss Emma 3.b

III. Bereczki Karmen 3.a
 Horváth Barna 3.b
4. évfolyam

I. Farkas Balázs 4.a
II. Keserű Balázs 4.a

III. Miszlai Réka 4.b
 Kiss Márk László 4.a

Szövegértés
2. évfolyam

I. Stocker Soma 2.b
II. Farkas Sándor 2.a

III. Fáth Bence 2.a
3. évfolyam

I. Tóth Jázmin 3.a
II. Peresics Bálint 3.b

III. Horváth Barna 3.b
 Berecki Karmen 3.a

4. évfolyam
I. Farkas Balázs 4.a

II. Bognár Nóra 4.b
 Kirtyán Zita 4.b
III. Németh Zsófia 4.a

Szavalóverseny
1. évfolyam

I. Guld Adél 1.a
II. Stefán Lilien Zselyke 1.a

III. Bognár Adél 1.a

2. évfolyam
I. Deli Zoé 2.b

II. Stocker Soma 2.b
III. Böckenheuer Olaf 2.a

3. évfolyam
I. Berecki Karmen 3.a

II. Boros Viola Maja 3.a
III. Orsós Bernadett 3.a

4. évfolyam
I. Kirtyán Zita 4.b

II. Németh Zsófia 4.a
III. Farkas Balázs 4.a
 Puskásné Dobos Nóra
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A hagyományokhoz híven, az idei tanév-
ben újra megrendezésre került iskolánk 
felső tagozatán a Magyar nyelv hete és 
a Könyv hete programsorozat. Tanulóink 
helyesírásban és versmondásban méret-
tették meg magukat. A versmondó ver-
senyünk helyi szinten zajlott, illetve az 
országos Simonyi Zsigmond Helyesírási 
Versenyre neveztük tanulóinkat.
A Simonyi Zsigmond helyesírási verse-
nyen megyei fordulóba továbbjutott 
tanulók:
Papp Júlia 5.b osztály
Geösel Liliána 5.b osztály
Prisztacs Gerda 7.b osztály

A helyesírási verseny helyi szinten 
díjazott legjobb tanulói:
Papp Júlia 5.b osztály 1. helyezés
Geösel Liliána 5.b osztály 2. helyezés
Sáfrány Míra 5.b osztály 3. helyezés
Tóth Napsugár 6.b osztály 1. helyezés
Schaffler Dóra 6.b osztály 2. helyezés
Csehák Fédra 6.a osztály 3. helyezés
Prisztacs Gerda 7.b osztály 1. helyezés
Gangl Liza 7.a osztály 2. helyezés
Kirtyán Gábor 7.b osztály 3. helyezés
Szendi Ramóna 8.a osztály 1. helyezés
Mácsik Fédra 8.a osztály 2. helyezés
Pápai Barbara 8.a osztály 3. helyezés
A versmondó verseny helyezettjei:
Papp Júlia 5.b osztály 1. helyezés
Budai Gréta 5.a osztály 2. helyezés

Novák Dorina 5.a osztály 3. helyezés
Orsós Mirabella különdíjban részesült
Bányai Lilla 7.b osztály 1. helyezés
Prisztacs Gerda 7.b osztály 2. helyezés
Nagy Dzsesszika 6.b osztály 3. helyezés
Tóth Zita Anna
Kaán Károly környezet-és természet-
ismeret verseny megyei forduló
Ötödik évfolyamos kategóriában:
Papp Júlia 5.b 
Sáfrány Míra 5.b.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a 
Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat által meghirdetett rajzpályáza-
ton: Karaszi Mária 5.a osztályos tanulónk 
különdíjat kapott.

Programozd a jövőd!
2021. novemberében több kolléga végez-
te el a „Robotika a mindennapi pedagógiai 
gyakorlatban” című pedagógus továbbkép-
zést. Ennek sikerén felbuzdulva úgy gon-
doltuk, belevágunk a Programozd a jövőd! 
projekt iskolák számára kiírt pályázatába. A 
pályázatban vállaltuk, hogy indítunk egy 5 
hetes, minimum 10 alkalmas foglalkozás-
sorozatot, ahol a gyerekek inspiráló esz-
közökkel, és kihívást jelentő feladatokkal 
fejleszthetik kompetenciáikat. Ennek meg-
valósítása érdekében eszközöket is kaptunk, 
és online felkészítésen is részt vehettünk. 

A foglalkozássorozatba 3. és 5. évfolya-
mos, az informatika iránt érdeklődő tanuló-
kat vontunk be. Célunk volt megismertetni a 
gyerekekkel a programozás alapjait játékos 
formában. Szerettük volna kibontakoztat-
ni a gyerekek kreativitását, és ezzel elérni, 
hogy ők maguk fedezzék fel ezt a világot, a 
felfedezéseiket meg is tudják fogalmazni, és 
azok alapján következtetéseket tudjanak le-

vonni. Az így szerzett tudás nagyon mélyen 
bevésődik, és más típusú feladatoknál is 
előhívható. Az együttműködés gyakorlására 
is nagy hangsúlyt fektettünk, ezért csapat-
munkában összetett projektek megépítése 
is szerepelt terveink között. A szakköri mun-
ka során főként párosan dolgoztak a gyere-
kek. Érdeklődésük az előzetes várakozásain-
kat is felülmúlta. Nagy örömmel töltött el 
bennünket, hogy a kezdeti lelkesedés a pro-
jekt végéig kitartott. A megszerzett ismere-
teket sikerült a gyakorlatba átültetve a saját 
elképzeléseikkel is kiegészíteni. Néhány ta-
nuló a Micro:bit oldalon otthon is próbálko-
zott programozással, melynek működését a 
szimulátor segítségével tudták ellenőrizni. 
Bízunk abban, hogy a jövő tanévben lehe-
tőségünk lesz robotika szakkör keretében a 
tanulók megszerzett tudását tovább fejlesz-
teni. 

Csehák-Antus Zsuzsanna,
Sándor Gábor Pál
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Lencsésné Lehőcz Orsolya

Nyolcadikosok emlékfa 
ültetése

Iskolánkban már régóta hagyomány, 
hogy a ballagás előtt 1-1 díszfát ültet-
nek el végzős diákjaink az iskola udva-
rán. Az idei évben  két gyönyörű hárs-
fa őrzi az itt töltött nyolc év emlékét. 

Köszönjük Fülöp János Polgármester 
Úrnak, hogy ismét lehetőségünk volt 
az emlékfák elültetésére.

Lázár Ervin program
Iskolánk tanulói a Lázár Ervin program keretén belül Budapestre látogattak 
a  Kincsem Parkba, ahol Szent László a lovagkirály című népi rockoperát néz-
hették meg. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. 

Kaán Károly környezet- és 
természetismeret verseny

Az iskolai fordulót követően két tanulónk vállalta a megyei döntőben való 
részvételt, melyet április 22-én, a Föld napján rendeztek. Ötödik évfolya-
mos kategóriában Papp Júlia 1., míg minimális pontszám különbséggel 
Sáfrány Míra 2. helyezést ért el. Papp Júlia így indulhatott a verseny orszá-
gos döntőjében, melyet Mezőtúron rendeznek május 20-22. között. Bízunk 
a sikeres szereplésben! A versenyre tanulóinkat Rábóczki Dóra készítette 
fel. Gratulálunk diákjainknak és a felkészítő pedagógusnak.
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Fenntarthatósági témahét az iskolában
Globális felmelegedés, vízhiány, csökke-
nő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek 
a veszélyek fenyegetik Földünket, ha 
gyorsan nem változtatunk szemléletün-
kön és magatartásunkon. A szemlélet-
váltásra a gyermekek a legfogékonyab-
bak, épp ezért fontos, hogy már iskolás 
korban megismerjék a téma jelentő-
ségét és tudatában legyenek személyes 
érintettségüknek, hiszen kis odafigye-
léssel ők is sokat tehetnek a Föld védel-
méért. Iskolánk az idei tanévben csatla-
kozott a Fenntarthatósági Témahéttel az 
országhatáron innen és túl több olyan 
iskolához, ahol erőfeszítéseket tesznek 
azért, hogy a fiatalabb generációk tag-
jai hiánypótló, hasznos tudással gazda-
godjanak. Április 25-től 29-ig a kiemelt 
témáink a víz, az egészségvédelem és a 
felelős fogyasztás. Ezek mellett a hulla-
dék, mint visszatérő téma is megjelent. 
A hét folyamán az alsó tagozaton a tan-
órákon a témához kapcsolódóan sokat 
beszélgettünk, feladatlapokat oldottunk 
meg, online tankockákkal ismerked-
tünk, videókat néztünk, történeteket, 
meséket dolgoztunk fel, rejtvényeket 
oldottunk meg. Minden alsós osztály 
péntek délutánra hulladékokból (újság-
papírból, kartondobozból, PET palac-
kokból, kupakokból) készített ügyessé-
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gi játékokat. Játszottunk mocsárjárást, 
horgászatot, lengőtekét, célba dobást, 
Ki nevet a végén?-t, gombfocit. Újdon-
ság volt a gyerekeknek az ilyen felhasz-
nálási lehetőség. Szívesen játszottak 
velük, és sokat tanultak a hulladékok 
újrahasznosíthatóságáról is.

A felső tagozat is bekapcsolódott a 
Fenntarthatósági témahét program-
jaiba. Természetismeret, valamint 
biológia órákon az egész héten a vizes 
élőhelyek védelmével, valamint a víz 
életünkben betöltött  szerepével ismer-
kedtek a tanulók. A többi tantárgyból 
is egy tanórán a héten a fenntartható-
ság témakörében hallgathattak órát, 
ill. kaptak feladatokat tanulóink. Idén 
a kiemelt témakörök a víz mellett az 
egészségvédelem, a felelős fogyasztás, 
valamint a hulladékok adták a tanórák 
témáit, feladatait. Ezen a héten tartot-
tuk a Madarak és fák napi vetélkedőt is, 
a hét zárásaként pénteken reggel a víz-
parton takarítottunk, ezután pedig az 
előzetesen megtervezett osztálykerteket 
virágosítottuk. 

Szőke Zoltánné
Rábóczki Dóra

Madarak és 
Fák Napja

Április 27-én a Fenntarthatósági téma-
héthez kapcsolódóan szerveztük meg 
idén a Madarak és fák napi vetélkedőt 
a felső tagozaton. Az osztályokat négy-
fős csapatok képviselték, az előzetes 
feladatuk az volt a csapattagoknak, 
hogy tájékozódjanak a 2022-es év élő-
lényeiről. A vetélkedőn négy kategóriá-
ban-madár, fa, környezetvédelem, ter-
mészetvédelem-összesen 16 kérdésre 
kellett válaszolni, a helyes válaszokkal 
az osztályok játékpénzt gyűjthettek. A 
megszerzett pénzösszeg rangsorolta a 
csapatokat. Az első helyen a 7.b vég-
zett (Bányai Lilla, Deli Kíra, Mánn Anna-
mária, Orsós Noémi), második lett a 6.a 
(Bedzsula Eszter, Csehák Fédra, Csehák 
Kata, Fanta Máté), a harmadik helyet az 
5. a (Budai Gréta, Budai Noémi, Karaszi 
Mária, Novák Dorina) szerezte meg.

Rábóczki Dóra 
mk.vez.
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Beszámoló a digitális témahétről
A Digitális Témahét Magyarország leg-
nagyobb digitális pedagógiai eseménye. 
2016-ban indult útjára, az Emberi Erő-
források Minisztériumának kezdemé-
nyezésére. Iskolánk már 2. alkalommal 
csatlakozott az eseményhez. A digitális 
témahét fő célja a digitális pedagógia 
módszertanának népszerűsítése. A di-
gitális technológiával támogatott tanu-
lás nagymértékben segítheti az anyag 
hatékony elsajátítását és a diákok moti-
váltságának mértékét. 

Az alsó tagozaton ezen alkalomból 
lovagi játékok témahetet terveztünk. 
Bár kollégáink egyébként is rendsze-
resen használnak digitális eszközöket, 
ezt az időszakot úgy terveztük, hogy a 
témával foglalkozó tanórák mindegyi-
kén használjanak digitális eszközöket. 
A tanulókat könnyen lehetett motiválni, 
nagy érdeklődést mutattak a téma iránt. 
A digitalizált feladatok, és a tanulók ön-
álló feladatai jól szolgálták a kitűzött 
célokat, amiket sikerült megvalósítani. 
Ismereteik bővültek, gyakorolhatták az 
önálló ismeretszerzést. A tanítók által 
készített, a gyerekek életkori sajátossá-
gainak megfelelő digitális feladatokkal, 
többféle feladattípussal mélyítettük el, 
bővítettük és rendszereztük a koráb-
ban megszerzett ismereteket. A tanulók 
kreatív ötleteikkel és munkáikkal járul-
tak hozzá a projekt sikerességéhez. A 
megvalósítás az előzetes szervezésnek 
köszönhetően zökkenőmentesen zaj-
lott. A hét programjai során a tanulók 
digitális, szociális, érzelmi és kommu-
nikációs kompetenciája komplex for-
mában fejlődött. Nagy előnye a digitális 
feladatoknak, hogy a tanulók számára is 
lehetővé tette az azonnali önellenőrzést 
és a hibák javítását. 

Tanulóink a hét folyamán szinte min-
den órán foglalkoztak a lovagokkal, éle-
tükkel, erényeikkel, a középkori várak-
kal, címerekkel. A középkori magyar 
királyokkal kapcsolatos történeteket 
dolgoztak fel digitális módon. Megírták 
és megtanulták az esküjük szövegét. A 
készségtárgyakat közvetítő órákon kö-
zépkori várat és címert készítettek, il-
letve reneszánsz zenéket hallgattak. A 

4. évfolyamosok pedig Bogdán György 
vezetésével tánckoreográfiát is készí-

tettek ezekhez. Testnevelés órán lovagi 
erőpróbán vettek részt.
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Pál Magdolna könyvkiállítást ren-
dezett be gyermekeinknek az iskolai 
könyvtárban, ahol minden korosztály 
megtalálta a neki való könyveket a té-
mában. Segítségét ezúton is nagyon kö-
szönjük!

A hetet a lovaggá avatással zártuk, 
melyre a szülőket is elhívtuk. Itt első-
ként a 4. évfolyamosok táncát tekinthet-
ték meg az érdeklődők, majd a lovaggá 
avatás szertartása következett. Intéz-
ményvezetőnk, Márkus Tiborné által 
írt eskü szövegével fogadták meg leen-
dő lovagjaink többek között azt is, hogy 
mindig a házirendnek megfelelően cse-
lekszenek. Melinda néni stílusosan egy 
méterrúddal ütötte lovaggá tanulóinkat, 
akik ezután elmondták a saját maguk 
költött esküjüket is. A hét folyamán szü-
letett alkotások a művelődési házban is 
kiállításra kerültek. 

Köszönjük kollégáink rengeteg mun-
káját, kitartását és kreativitását, mellyel 
a hetet igyekeztek igazán sikeressé ten-
ni!

Felső tagozaton Hősök és újságírók 
kerestettek. 5-6. osztályosok A hős ke-
restetik téma keretében kaptak külön-
böző feladatokat. A 7-8. osztályosok 
újságot írtak és szerkesztettek az iskola 
történetéről, életéről.

Az ötödikeseknek történelem óra ke-
retében múzeumpedagógiai órát tartott 
Bogdán Ferenc, a Paksi Városi Múzeum 

munkatársa a 1848. március 15-i forra-
dalom hőseiről. A bátor jelentkezők hu-
szárnak is beöltözhettek. A gyerekekkel 
közösen szerkesztettünk társasjátékot a 
János vitézhez, illetve a Toldihoz, digitá-
lis kollázst készítettünk, valamint szuper-
hősöket “reptettünk” informatikaórán.

A 7-8. osztályos tanulók ellátogattak 
április 4-én a Tolna Megyei Levéltárba, 
Szekszárdra. A lelkes diákoknak Hecker 
Henrietta tartott előadást a digitalizá-
lásról és levéltári adatbázisokról, ezután 
a faddi iskola életével kapcsolatos doku-
mentumok beszkennelt és nyomtatott 
másolataival foglalkozhattak a gyere-
kek. A négy osztály négy különböző 

újságot készített saját logóval. Születtek 
írások az álomiskoláról, a régi iskola 
életéről, valamint angol illetve német 
nyelvű cikkeket, vicceket, rejtvényeket 
és fotókollázst is készítettek a diákok. 
Tanulhattak a diákok Klebelsberg Ku-
nóról és az iskolánk történetéről is. Csü-
törtökön nyugdíjas kollégák látogattak 
el hozzánk, velük készítettünk interjút. 
Ezúton is köszönjük nekik, hogy elfo-
gadták a meghívást.

A gyerekek, visszajelzéseik alapján, 
szívesen vettek részt a feladatokban. 
Színes, mozgalmas hetet zártunk. Akit 
érdekel, az elkészült újságok megtekint-
hetők a Qr-kódra kattintva.

Csehák-Antus Zsuzsanna
Hartmann Zsófia
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A tűzoltók és a Mikulás
2021. december 5-én, vasárnap, és 6-án, 
hétfőn, sötétedés után a Mikulás eleget 
tett a tűzoltók felkérésének, és velük kar-
öltve, közreműködve, szánját lecserélve, 
egy másik járművel már-már rendhagyó 
módon idén is tűzoltóautóval indult út-
nak, hogy a Faddot és Gerjent bejárva 
eleget tegyen az ilyenkor szokásos kö-
telezettségének, és személyesen is talál-
kozzon a gyerekekkel.

A nem mindennapi, és nem megszo-
kott, de erre az alkalomra kölcsön kapott 
járműve pont ellenkező tulajdonságok-
kal rendelkezett, mint a régi járműve, 
hiszen jóval hangosabb és fényesebb, 
feltűnőbb jelenség volt, na és persze a 
„lóerők” számában is nagy eltérés mutatkozott. Persze iga-
zi tűzoltóautó lévén a sziréna sem maradhatott ki a buliból, 
melynek hangja az egész települést megtöltötte, beterítette. 
Így Télapónkról egyáltalán nem mondható el, hogy csönd-
ben, feltűnés nélkül tette volna meg a több órás utat, mert 
mindenhogy jelezte, tudtára adta a gyerekeknek, hogy már 
úton van, és hamarosan érkezik hozzájuk.

Kedves Télapónk ezzel a csodás járművel előre meghatá-
rozott útvonalon, és az ugyancsak előre kijelölt találkozási 
pontokon megállt, hogy az ott összegyűlt gyerekeknek és fel-
nőtteknek egyaránt szaloncukrot osztogasson, és ezáltal egy 
kicsit ünnepélyessé, hangulatossá varázsolja a lakosság han-
gulatát, még a karácsonyi ünnepek előtt.

Önkéntes tűzoltóink már kora délután szolgálatba helyez-
ték magukat, és nekiláttak a munkának, hogy a tűzoltóautót a 
hangulathoz, és az alkalomhoz méltó ünnepi díszekbe öltöz-
tessék. Idén újdonságot jelentett, és az önkénteseink részéről 
nagyon jó ötlet volt, hogy a tűzoltókocsira egy hangfalat is 
rögzítettek a kollégák, melyből a mikulásjárat során végig fo-
lyamatosan karácsonyi zene szólt. A kocsi elejére pedig egy 
csodaszarvas került, amely szintén ki volt világítva, utat mu-
tatva ezzel a sötétben, és már messziről odavonzva, felhívva a 
gyerekek figyelmét, hogy most érkezik a Mikulás.

A kijelölt megállóhelyekre nem csak a szülők gyermekeik-
kel, hanem itt-ott az idősebb korosztály, nagyszülők, dédik 
is képviseltették magukat, nagy örömünkre. Ezáltal nyugod-
tan elmondhatjuk, hogy a mikulásjárat kortalan érdeklődést 
nyújt, kicsiknek és nagyoknak, időseknek és fiataloknak egy-
aránt.

A tűzoltós Mikulás járattal tűzoltóink ismét (be)bizonyí-
tották, hogy nemcsak a bajban, de a jótékonykodásban is az 
élen járnak, és erőn felül teljesítenek szolgálatot, hogy a fad-
di és gerjeni lakosoknak, és gyermekeiknek a szívében örö-
met és melegséget gyújtsanak. De ugyanakkor a Mikulásnak 
is okoztak meglepetést a gyerekek. Útja során néhány gyer-
mek ajándékkal is készült- így kedveskedve a Mikulásnak-, 

egy-egy csoki, vagy aranyos rajz által, aminek persze a Tél-
apó is nagyon-nagyon örült. A Télapó miden megállóhelynél 
bőkezűen osztogatta a szaloncukrokat, és szinte mindenkivel 
kedvesen elbeszélgetett. Szerencsére az égiek is kegyükbe fo-
gadták a Télapó ezen cselekedetét, mert az eső sem eredt el, 
amíg a Télapó úton volt.

Köszönetet szeretnék mondani a Mikulásnak, aki vállalta a 
megerőltető munkát, a tűzoltókocsiról való fel-leszállást min-
den megállónál, a krampuszoknak, akik nem csak a télapót 
kísérték, és vigyáztak rá, hanem arra is vigyáztak, hogy má-
soknak se essen bajuk, vagy ne történjen baj (baleset). Továb-
bá köszönetet mondok a fegyelmezett faddi és gerjeni lako-
soknak, akik vették a fáradtságot, és elsétáltak a gyerekekkel 
a kijelölt megállóhelyekre, segítve ezzel a télapó munkáját, 
hogy minél több gyerekkel személyesen is találkozhasson.

 Kovács Klára
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Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
2021. évi tevékenysége

2021 évben a Covid 19 világjárvány miatt a 2020-as évhez ha-
sonlóan a habpartik és bemutatók száma nem volt kiemelkedő. 
A beavatkozások száma azonban nem emelkedett a karantén 
és Home Office okozta többlet otthon tartózkodások miatt. A 
katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeletétől 23 riasztás 
érkezett Fadd és Dombori területére, melyeken 100 százalékos 
arányban vettünk részt és segítettük a kiérkező önkormányzati 
és/vagy hivatásos tűzoltókat. 

 
Viharkár felszámolása

Az esetek jellegét tekintve:

 » Tűzeset: 7

 » Műszaki mentés: 14

 » Téves jelzés: 2

Területi lebontásban:

 » Fadd: 16

 » Dombori: 6

 » Gerjen: 1 (kistöltés melletti erdős részen volt tűz)

Az év első eseménye a sertéstelepi jeges úton megcsúszott és 
felborult kisbusz mentése volt. Néhány kiemelkedőbb eset volt, 
mint például a Deák utcában egy melléképület tetejének szige-
telésekor a tető héjazat begyulladt. Nem sokkal később a Sport 
utcában melléképület tüzénél avatkoztunk be, valamint a ben-
zinkúttal szemben történt gázvezeték átvágásnál segítettünk. 

A legmegrázóbb és egyben legfelkavaróbb eset azonban egy 
októberben történt baleset volt a gerjeni elágazótól nem mesz-
sze, ahol anya és lánya vesztették életüket a tragikus esemény 
következtében. Sajnos az a látvány életük végéig el fogja kísérni 
a helyszínen jelen volt beavatkozóinkat.

Az év folyamán több gyakorlatot is szerveztünk, melyek közül 
kiemelkedő volt a vízbőlmentési gyakorlat, melyen a hivatásos 
és önkormányzati tűzoltók is részt vettek mind a három alkalom-
mal. 

 
Vízbőlmentési gyakorlat

Valószínűleg idén is megrendezzük, hiszen a közelben mi ren-
delkezünk könnyen telepíthető motorcsónakkal, így bármikor 
kérhetik a segítségünket. 

A szakmai fejlődésünket az oktatások, gyakorlatok és beavat-
kozások segítik. Azonban, hogy kiaknázhassuk tudásunk, szük-
ség van megfelelő eszközökre is. Az eszközeink terén ismét óriási 
fejlődés történt. Pályázat útján sikeresen beszerzésre került egy 
akkumulátoros feszítő-vágó berendezés, mely sok szempontból 
kiemelkedő, hiszen a legtöbb hivatásos tűzoltóságnak sincs még 
ilyen eszköze. 

A beavatkozásokon és gyakorlatokon túl, a vírushelyzet ak-
tuális állapotától függően tartottunk bemutatókat, habpartikat, 
valamint szervezetten vettünk részt véradásokon a művelődési 
házban.

 
Habparti

Szervezett véradásainkhoz tolnai és bajai tűzoltók is csatla-
koztak. A tűzoltó ott segít, ahol tud, tartja a mondás. 

Mindezeken túl a mondhatni már hagyománnyá váló tűzoltó 
mikulásjáratunk ismét sokaknak szerzett örömöt, most már nem 
csak Faddon, hanem Domboriban és Gerjenben is. Az útvonal és 
megállóhelyek előre meghirdetésre kerültek, így a gyerekek és 
felnőttek tervezhették érkezésüket. 

 „A mi szabadidőnk, az Önök biztonságáért!”
Kovács Zoltán

parancsnok
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A FADDI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE 
2022. február elején tartotta első fogadó-
óráját, amelyet sok tagunk meglátogatott. 
Hiányoztak már a heti rendszeres találko-
zások. Megbeszéltük az éves programot, 
és hogy a fogadó óra ismét hetente, szer-
dán, 14-16 óráig az irodánkban lesz.

Terveink alapján részt veszünk két regi-
onális nyugdíjas találkozón, így május 27-
én az igali gyógyfürdőben és július 30-án 
a kiskunmajsai gyógyfürdőben. Mindkét 
helyen sokszínű, vidám kultúrműsor mel-
lett fellépnek Soltész Rezső, illetve Kacor 
Feri művészek is.

A Tolna Megyei Életet az Éveknek Egye-
sület szervezésében részt vettünk Bátán 
tartott regionális versmondó versenyen, 
ahol 4 megye képviseltette magát. Hor-
váth Istvánné Gubatovics Ágnes nagy 
sikerrel szerepelt. Egy szívhez szóló ver-

set művészien adott elő. Így lehetőséget 
nyert az országos versmondó versenyen 
való részvételre. GRATULÁLUNK, ÁGI!!!!!

Dalos találkozóra kaptunk meghívást 
Tamásiba, ahol szintén Ági képviseli egye-
sületünket. Természetesen tagjaink is ott 
lesznek, igaz csak kis létszámmal.

Nagy feladatra kaptunk felkérést. Jú-
liusban Faddon kerül megrendezésre a 
nyugdíjasok megyei Sport napja. Közel 
200 fő részére kell sportversenyt rendezni, 
és megvendégelni a résztvevőket. Bízunk 
abban, hogy támogatóink, mint eddig is, 
segítenek a rendezvény tartalmas és sike-
res lebonyolításában.

A tavaszi időszakban három alka-
lommal vettünk részt a Nemzeti Színház 
Déryné program előadásain Mözsön a 
Művelődési Házban, igen mérsékelt áru 
belépővel.  Ádám Imréné elnök

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről 

szóló 15/2020. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, valamint a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 8.  § 
(2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva következőket 
rendeli el:

1. §
(1) Fadd Nagyközség Önkormányzata 

képviselő-testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól 
és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló 
15/2020. (X. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. 
§-ának (3) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

 „(3) Az e rendeletben 
meghatározott, a közösségi 
együttélés alapvető szabályaival 
ellentétes magatartás 
megvalósítójával szemben a jegyző 
közigazgatási bírságot és kétezer 
forinttól ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírságot szabhat ki, 

amennyiben az ügyfél a jogsértést 
a helyszíni intézkedés alkalmával 
teljes mértékben elismeri.” 

2. §
A R. 6. § a) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„A közösségi együttélés alapvető 
szabályaival ellentétes magatartást 
valósít meg, aki: 

a) a közterületre az Önkormányzat 
előzetes engedélye nélkül vagy 
az engedélytől eltérően fát, 
cserjét (a továbbiakban együtt: 
fás szárú növény) ültet.”

Záró rendelkezések
3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályban lépésével 
egyidejűleg a R. 1. § (1) bekezdése, 
7. § b) pontja, 8. § c) és e) pontja, 
9. §-a, 10. § a) és c) pontja, 11. § 
a) pontja, 13. § a), c) és d) pontja, 
valamint 14. § b), c) és d) pontja 
hatályát veszti.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira 
 polgármester jegyző

Záradék:
E rendelet 2022. január hó 28. napján a 
helyben szokásos módon kihirdetésre 
került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Közlemény:

Nyári játszóházba
hívjuk a gyermekeket 

2022. június 20-23. 
közötti napokon. 

Figyeljétek a hirdetéseket!

A FALUNAP 
Faddon idén 

augusztus 6-án, 

szombaton kerül 

megszervezésre a 

Bartal-parkban.

K Ö Z É R D E K Ű
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Tegyünk a Szívünkért Egyesület
Nemrég tartotta közgyűlését egyesüle-
tünk, ahol új vezetőséget választottunk. 
Maradt vezetőségi tag Erős Józsefné. 
Ám a nagyon régóta irányító szerepet és 
vele együtt a rengeteg tennivalót vállaló 
Laczkóné Volent Anna szeretne vég-
re egyszerűen csak tag lenni, az ő helyé-
be Palcsó Gáborné alapító tag lépett. 
Az alapítás óta elnökségi tag Antusné 
Mácsik Edit és a pénzügyeink eddigi 
hűséges kezelője Szeri Mihályné nem sze-
retnének erejükön felül dolgozni, ezért át-
adták helyüket a „zöldfülűeknek”: Baros 
Gézánénak és jómagamnak.

Hálásak vagyunk a régi vezetőség lelki-
ismeretes munkájáért, nagyon szépen kö-
szönjük, és örömteli, békés klubtagságot 
kívánunk, továbbra is számítva jótanácsa-
ikra, ötleteikre és segítségükre! 

Reméljük, mi, újak, rászolgálunk a bi-
zalomra!

Szomorúan vettük tudomásul, hogy 
több tagunk nem lehet már közöt-
tünk. Hiányoztok: Bitterné Szeri 
Ildi, Kimiti Jánosné (Csöre), Dobos 

Ferencné (Caca), Deméné Miksa 
Zsuzsi! A napokban hagyott itt bennün-
ket Schiffler Györgyné (Maca). Ők iga-
zán meghatározó, szeretetreméltó tagjai 
voltak egyesületünknek.

A pandémia alatt nem tudtunk találkoz-
ni, összejöveteleket szervezni, de nagyon 
bízunk abban, hogy végre elcsitul a jár-
vány, és beindulhatnak a várva várt prog-
ramok. Május 11-től minden szerdán 16 
órai kezdettel tornát tart a tagoknak 
Sziliné Mosonyi Judit gyógytornász. 
Részt vettünk a Vitamin Tanya szervezé-
sében lebonyolított egészségnapon, kirán-

dulni voltunk Révbérpusztán, de több utat 
tervezünk még, szívesen szervezünk majd 
az egészség megőrzéssel kapcsolatos elő-
adásokat, összejöveteleket, és igyekszünk 
a községi rendezvényeken is minél na-
gyobb számban ott lenni.

Nagy szeretettel várjuk azokat, akiknek 
fontos a lelkük és a testük „karbantartása”, 
szeretnének is ezért minél többet tenni és 
közösségbe vágynak! Tegyünk a szívün-
kért együtt!

Pánczélné Csöndes Magdolna
elnök

Ismét indulhatott!!!

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
foglalkozás minden hétfőn  

a faddi művelődési házban 15 órától.

Minden egészséges mozgásra vágyó
érdeklődőt szeretettel vár:

Kákonyiné Zsuzsa Szenior Tánc Oktató

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

Szentháromság Római Katolikus templom

Fadd, Mátyás király utca 22.

2022. június 12. (vasárnap) 11:00
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Karate beszámoló

Karate szakosztályunk utolsó híradása 
óta jelentős események következtek be 
sportolóink pályafutásában. 

A covid által bekövetkezett létszám-
beli csökkenés megállni látszik a tanév 
kezdete óta. Folyamatos feltöltődésnek 
indult utánpótlás csoportunk, mára ez a 
létszáma elérte a 22-23 főt.

A munka folyamatos, a gyerekek 
szorgalmasan dolgoznak és megjöttek 
az első versenyzői sikerek is.

Bátaszéken a 2022. évi Tavaszváró Baj-
nokságon mintegy 14 fő lépett tatamira. 
Hatalmas küzdési vágy, bizonyítási lázzal 
álltak fel a küzdelmekre, ahol – sok spor-
tolónk mindössze fél éves karate múlt-
tal rendelkezik – a kezdők csoportjában 
tisztességesen helyt álltak. Nagy büszke-
ség volt szülőnek, edzőnek látni a fényes 
medálokat gyerekek nyakában, bizoda-
lommal várjuk a következő lehetőséget.

Eredmények:
Alap-formagyakorlat
I. helyezettek: Bognár Ádám, Kákonyi Mi-
léna, Tüdő Patrik, Baros Eszter
II. helyezettek: Papp Bálint, Bereczki Kár-
men, Bognár Nóra
III. helyezettek: Orsós Izabella, Deli Zoé, 
Keserű Bella, Berki Alíz, Tüdő Flórián

Küzdelem:
I. helyezettek: Bognár Ádám, Papp Bálint, 
Varga Kolos, Keserű Bella, Berki Alíz
II. helyezettek: Baros Eszter, Bognár Nóra, 
Bereczki Kármen, Orsós Izabella, Tüdő Patrik
III. helyezettek: Kákonyi Miléna, Tüdő Fló-
rián, Deli Zoé

2 éve tart a vírus pusztítása. Nagyon 
sok káros hatása érte az emberiséget, 
a sportot sem kímélte. Rendezvények, 
versenyek maradtak el, melyek szakmai 
szempontból és csapatösszetartás te-
kintetében is hátrányba sodorta a civil 
szervezetek működését.

2 év után szakosztályunk ismét Ka-
rate-bált tudott szervezni és rendez-
ni, melyre mintegy 180 fő jelezte aktív 
részvételét. 

Azt éreztük, végre kiszabadultunk a 
két éve tartó zárt világból, és végre, régi 
kerékvágásba terelve életünk újra abba 
a mederbe fut, mint azelőtt.

Nagyon jó volt újra együtt kikapcso-
lódni azokkal az emberekkel, akikkel 

a sport szeretete, a karate szellemisége 
összeköt minket.

Aktív versenyzői életet él a közép és 
haladó csoportunk. Sok eseményen vet-
tek részt sportolóink és végre sikerült 
nemzetközi színtéren is megmérettetni 
magunkat.

Január közepén Sasha Lendel egykori 
ukrán válogatott edző, professzionális 
tréner látogatott el Faddra, ahol 2 napos 
edzésmunka során avatta be egyesüle-

S P O R T
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tünk versenyzőit és az idelátogató közel 
80 érdeklődőt a profi versenykarate rej-
telmeibe.

Sokat lendített a csapat felkészülésé-
ben a 2 napos edzéssorozat, a megtanult 
információk sokáig alapul szolgálnak a 
felkészülésben.

Tovább folytatva lelkesedésünk a tol-
nai Lovarda sportcsarnokába február 
végén hirdettünk Ippon Shobu Works-
hopot. 72 sportoló és edzőjük, 4 óra 
edzés anyagával gyarapíthatta tudását 
Schvarcz Péter egykori szövetségi ka-
pitány, Ruip Zsófia volt válogatott edző, 
Gyimesi Balázs es Bali Ervin edzők ve-
zetésével.

Ennek a rendezvénynek a következő 
állomása május elején került megszer-
vezésre a faddi sportcsarnokban. Itt már 
80 aktív sportoló, versenyző tréningezett 
együtt az ország minden területéről.

Természetesen versenyeken való 
részvételben és ott elért sikerekben is 
bővelkedtek sportolóink.

Kisebb-nagyobb és még annál na-
gyobb versenyekről is szép eredmé-
nyekkel tértek haza versenyzőink. 

Első nekifutásra a Happy-kids ver-
senyen álltak tatamira sportolóink. 
11 versenyzőnk nagyon nagy elánnal 
küzdve szépen teljesítve 7 arany,4 ezüst 
és 3 bronzéremmel gazdagították az 
éremgyűjteményt.

Következő nagyobb megmozdulás és 
komoly verseny a szekszárdi Széki-kupa 
volt, melyen több mint 400 versenyző 
állt fel küzdeni. Kemény meccseket vív-
tak a faddi, tolnai és dunaszentgyörgyi 
karatékák.

Végre sikerült a 2 éves vírusos idő-
szak után külföldi szereplést is beiktatni 
naptárba. Már nagyon várták verseny-
zőink, hogy nemzetközi helyszínen is 
megméressék magukat, és ez a győzni 
akarásukon erőteljesen kiütközött.

Szabadkai helyszínen az SKS_
SKDUN szervezet Európa-bajnokságán 
mintegy 800 versenyző lépett tatamira, 
köztük a klub 8 fője is. Ezúton is sze-
retnénk köszönetet mondani Vida Ta-
másnak és a labdarúgó szakosztálynak, 
hogy az egyesület kisbuszát rendelke-
zésünkre bocsátották és kényelemben, 
biztonsággal tudtunk utazni.

Sportolóink az alábbi eredményekkel 
zártak:
Kirtyán Zita 10-11 éves női formagyakor-
latban a 7.-6. kyu-s mezőnyben 1. hely

Bali Anna 12-13 éves lány kataban 3. he-
lyezés

11-13 éves mix csapat kataban Kirtyán 
Zita–Bali Anna–Lukács Bence 1. helyezés

Vargyas Diána 10-11 éves sanbon Shobu 
kumiteben 3. helyezés

Bali Levente a 10-11 éves fiú sanbon Sho-
bu kumiteben 3. helyezés

Vargyas Diána 10-11 éves lány Ippon Sho-
bu kumiteben 1. helyezés

Kirtyán Gábor 12-13 éves sannbon Shobu 
kumiteben 1. helyezés

Kirtyán Gábor 12-13 éves Ippon Shobu 
kumiteben 3. helyezés

14-15 éves lány csapat kumite-
ben Acsádi Petra magyar csa-
pattal 3. helyezés

Vargyas László–Acsádi Petra–
Kirtyán Gábor a 12-15 éves mix 
csapat kumiteben 3. helyezés

Acsádi Petra 14-15 éves női 
sanbon Shobu kumiteben 3. 
helyezés

Az EB nagy lendületével me-
neteltünk tovább és vettünk 
részt a WKF Magyar Bajnok-
ságon. Nagyon népes me-
zőnyben, jó színvonalú és erős mér-
kőzések közepette nehéz dolguk volt 
egyesület versenyzőinek. Ugyan Magyar 
Bajnokunk nem lett, ettől függetlenül a 
teljesítmény kimagasló volt. 

Eredményeink:
10-11 éves lány Kata B csoport: 
 Kirtyan Zita

12-13 éves lány Kata B csoport: 
 Baros Eszter

12-13 éves lány Kata A csoport: 
 Bali Anna

10-11 éves lány kumite B csoport +40kg: 
 Vargyas Diána

12-13 éves fiú kumite C csoport +55kg:  
 Varga Kolos

12-13 éves fiu kumite B csoport -50kg:  
 Lukács Bence 

14-15 éves női kumite +54kg: 
 Acsádi Petra

2 év után újra diákolimpia is megrende-
zésre került, természetesen nem marad-
hattunk ki a részvételből. Sajnos a bírás-
kodásban találtunk némi kivetnivalót, a 
verseny eredeti időterve is megcsúszott, 
de ettől függetlenül elégedettek lehe-
tünk az eredményekkel. 

Eredmények:
Kirtyán Zita 10 éves küzdelem 1. hely

Kirtyán Zita  10 éves formagyak. 3. hely

Bali Levente  10 éves formagyak. 2. hely

Bali Levente  10 éves küzdelem  3. hely

Vargyas Diána  11 éves küzdelem  1. hely

Vargyas Diána  11 éves formagyak.  1. hely

Baros Eszter  13 éves küzdelem  1. hely

Bali Anna  13 éves formagyak.  1. hely

Lukács Bence  13 éves formagyak.  1. hely

Lukács Bence  13 éves küzdelem  2. hely

Kirtyán Gábor  13 éves küzdelem  1. hely

Vargyas László  15 éves küzdelem  2. hely

Összeségében egy igen eredményes idő-
szakon vagyunk túl és egyúttal nyugtáz-
hatjuk: jó úton haladnak karatésaink, 
hogy a kitűzött célok, mint válogatott 
tagságot, nemzetközi szereplést ismét 
tényként tudjuk kezelni!

S P O R T
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 6/2022. (III. 4.) önkormányzati 
rendelete a nagyközség szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 12/2017. 

(VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. Törvény 13. 
§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejleszté-
si koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) kormányrendelet 9. mellékletében biztosított véle-
ményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kiké-
résével a következőket rendeli el:

1. §
Fadd Nagyközség szabályozási tervéről és helyi építési sza-
bályzatáról szóló 12/2017. (VIII. 29.) önkormányzati ren-
delet (továbbiakban Rendelet) 11. §-a az alábbiak szerint 
módosul:

„11. §
(1) A terület Km jelű mezőgazdasági üzemi és Ki jelű ide-

genforgalmi célú építési övezetre oszlik. 
(2) A Ki jelű idegenfogalmi célú területen szállásadó, ven-

déglátó, sportolási célú és rehabilitációs épületek, vala-
mint ezek működéséhez kapcsolódó rendeltetésű épü-

letek helyezhetők el. Lakás, lakóépület nem helyezhető 
el.” 

2. §
A Rendelet 1. mellékletének „Beépítésre szánt építési öve-
zetek paramétereinek összefoglaló táblázata” a következő 
13. sorral egészül ki:

3. §
A Rendelet 2. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint 
módosul.

Záró rendelkezések
4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A hatálybalépést megelőzően érkezett és jogerősen még 

el nem bírált ügyekben jelen rendelet akkor alkalmaz-
ható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan ked-
vezőbb elbírálásokat tartalmaz.

 Fülöp János Dr. Percsi Elvira 
 polgármester jegyző

Záradék:
E rendelet 2022. március hó 4. napján a helyben szokásos 
módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

K Ö Z É R D E K Ű

13 Idegenforgalmi célú övezet Ki 1 2000 SZ 30 40 6,5

1. melléklet a 6/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 12/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
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Házi készítésű, adalékanyag nélküli termékek 

Benis BrigittaBenis Brigitta  
regisztrált őstermelő kínálatából 

Még kapható fokhagyma
Étkezési célokra, disznóvágáshoz is tökéletes.

Darálva, üvegbe kiszerelve.
TOVÁBBÁ

SZÁRAZBAB a készlet erejéig

LEKVÁROK (kajszi, szilva, birs, eper, vegyes)

ErősJóska paprikakrémek

Erőspaprika hűtött és felfűzve

FAGYASZTOTT szilva, meggy süteményhez, főzéshez

Sárgabarack kompót
Házi paradicsom ivólé, üveges lecsó

Házi torma céklával
Kiskerti termesztésű  

KAMILLAVIRÁG 
(kismamáknak, arclemosáshoz, teának

HÁZI SAVANYÚ hagyma erőspaprikával

HÁZI TOJÁS
TYÚKOK konyhakészen

Szeretettel várom a faddi piacon, Messengeren, 
telefonon: 06-30-957-32-16
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KÖNYVELÉS 
FADDON

Több mint 10 éves 
tapasztalattal, regisztrált 
mérlegképes könyvelői 
végzettséggel vállalom 
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők 
teljes körű könyvelését, bérszámfejtését; visszamenőleg is; 
valamint magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának 
elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!

Kvandukné Gracsik Judit

telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu

Schmelcz TÜZÉP
Tüzelő- és építőanyag 

Kereskedés

7133 Fadd,  

Táncsics M. u. 8.

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

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig:

730-1600

Szombaton:

730-1100

SCHULLER termékek:

• ecsetek, festőhengerek
• ragasztószalagok, takaró-

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

(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 SZÁLLÍTÁS INGYENES


