
Meghívó 

Szeretettel hívjuk Önt és családját 

2022. október 21-én (pénteken) 

az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 

nagyközségi megemlékezésünkre a faddi Művelődési házba 

17:00  Koszorúzás a kopjafánál 
 (Váci utcai általános iskola előtt) 

17:30  Megemlékezés az 56-os forradalom 

 és szabadságharc évfordulójáról, 
 elismerések átadása 

Ünnepi beszédet mond: 

Bordács József polgármester 

 

  

 

 

 

Közreműködnek a Faddi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola 8. osztályos tanulói 

A megemlékezést követően Balogh Zoltánné 
fotókiállításának megnyitójára kerül sor 
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FELHÍVÁS AZ EBTARTÁS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA
Felhívom a tisztelt lakosok figyelmét, hogy minden kutya tu-
lajdonos a tulajdonában vagy a felügyeletében álló kutyát a 
közterületre kiengedi vagy kóborolni hagyja a 244/1998 (XII. 
31.) Korm. rendelet alapján

15.000-180.000 Ft-ig terjedően bírságolható.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
193. § (1) bekezdés a) pontja szerint: aki a felügyelete alatt 
álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja 
közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.

A kutya szökésének megakadályozása az 
állattartó kötelezettsége!

Felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában 
lévő kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról, kötele-
ző védőoltással és transzponderrel (chippel) való ellátásáról 
gondoskodjon. Továbbá tájékoztatom a lakosságot, hogy a 
problémás területeket heti rendszereséggel, folyamatosan el-
lenőrizni fogjuk.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásá-
ról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) be-
kezdése szerint a négyhónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel megjelölve tartható.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése értel-
mében az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudomá-

nyos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tar-
tott állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén 
az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató 
állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül, 
ac) ezt követően évenként;

b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizá-
lás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság 
felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás 
esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, 
hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő sze-
mély magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása 
céljából;

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást 
végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pót-
lását kérni;

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés 
g) pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni.

(7) *  Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel meg-
jelölt eb oltható.

Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek 
nem tesznek eleget, szabálysértési eljárás indítható.
 Bordács József polgármester

K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K
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KÉTCSOPORTOS BÖLCSŐDE LÉTESÜLT FADDON
132 millió forintos TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program) forrásnak köszönhetően már elérhető a bölcsődei szolgál-
tatás a településen.

A lakossági igények kiszolgálása érdekében Fadd Nagyközség Ön-
kormányzata támogatási kérelmet nyújtott be egy kétcsoportos böl-
csőde létrehozására vonatkozóan. A megítélt támogatás segítségével 
a település központjában található volt óvodaépület átalakításával 
készült el az új bölcsőde. 

Áthelyezésre kerültek a belső válaszfalak, megtörtént a víz-, gáz- 
és fűtéshálózat, valamint a vizesblokkok korszerűsítése, komplex 
akadálymentesítés valósult meg. Felújításra került az udvar, fedett 
babakocsi- és fedett kerékpár-tárolók létesültek, továbbá a működés-
hez szükséges fedett terasz is kialakításra került, így megoldható a 

bölcsődés korú gyermekek levegőn 
történő altatása, illetve rossz idő ese-
tén a levegőztetés is egyszerűbb. 

A modern, minden igényt kielégítő, jól 
felszerelt épületben 2021. november 2-án kezd-
te meg működését a bölcsőde, 2022. januártól folyamatosan teljes 
létszámmal üzemel mindkét csoport. Nem csak helyi családok veszik 
igénybe a szolgáltatást, Tolnáról, Dunaszentgyörgyről és Szekszárdról 
is érkeznek ide gyermekek, jelenleg több, mint tízen vannak várólis-
tán.

A TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007 azonosítószámú projekt a Széche-
nyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósult meg.

B Ö L C S Ő D E

Tisztelt Faddi Lakosok!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bordács József Pol-
gármester Úr 2022. október 10-től minden hónap második 
szerdán 14 és 16 óra között fogadóórát tart a Faddi Polgár-
mesteri Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségeken:

titkarsagfaddph@tolna.net
06-74/447-998/0

Fadd, 2022. október 10.
 Tisztelettel: Bordács József, polgármester

FADD NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE | 7133 Fadd, Dózsa György u. 12. | Tel.: 74/447-998 | Fax: 74/679-045 | e-mail: penzugyfaddph@tolna.net
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Tisztelt faddi és  
dombori polgárok, 
kedves barátaim!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni mindenkinek, aki a 
választáson szavazatával támogatott és hozzájárult a polgár-
mesterré választásomhoz!

Bízom benne, hogy a munkámmal és a személyiségemmel 
meg tudom hálálni a bizalmukat. Ezért próbálok majd napi 
szinten tenni településünkön! 

Akik nem támogattak, nekik is köszönöm, hogy eljöttek a 
választásra és éltek a szavazati jogukkal! Szeretnék nekik is 
bizonyítani, hogy a többség jó döntést hozott!

Ahogy mondani szokás: azonnal belekerültem a közepébe.
Az elmúlt néhány hét részben a személyes ismerkedéssel, 

a napi feladatok, a problémák azonnali megoldásával és a fo-
lyamatban lévő pályázatok ügyintézésével telt. Másrészt két 
bizottsági és két testületi ülést is előkészítettünk és lebonyo-
lítottunk - természetesen a hivatali kollégáim segítségével. 
Előre tekintve a következő évekre több új pályázati lehetőség 
feltérképezését is elindítottam.

Engedjék meg, hogy megosszak Önökkel néhány informá-
ciót a folyamatban lévő beruházásainkról:

– A belterületi csapadékvíz rendezés 2. ütemére – a Kos-
suth Lajos utcában – a pályáztatás megtörtént, hamarosan 
szerződést kötünk a kivitelezővel és elindulhat a munka.

– A Volent-öböl közvilágításának fejlesztésénél is megtör-
tént a pályáztatás, szintén a szerződéskötés fázisában járunk, 
rövidesen megkezdődhet a kivitelezés.

– Domboriban a Magyar Kajak-Kenu Szövetség segítségé-
vel elindultak a mobil csónakház építési munkálatai. 

– A „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex prog-
ramokkal” című felhívás keretében 5 db épületet fogunk fel-

újítani a településen – a beruházás folyamatban van és zajlik 
a küzdelem a kivitelezővel. 

– Az urnatemető kialakítása gyakorlatilag elkészült, a stá-
ciók felújítása is folyamatban van.

– Előkészítés alatt áll a Sertéstelepi út felújítása és az új 
piac kialakítása is. 

Mindezek mellett a településünkön – Faddon és Dombori-
ban is – a Fatodi Kft. folyamatosan végzi a közterületi karban-
tartó munkát és elkezdtük az utak kátyúzását is. 

Sok feladat hárul jelenleg az önkormányzatunkra, amelye-
ket nehéz komplex módon, egyszerre megoldani ilyen kevés 
létszámmal – de a munkatársak egytől egyik teszik a dolgu-
kat tisztességgel. 

Sajnos azonban nem csupán pozitív hírekről számolhatok 
be Önöknek. Nyakunkon az energiaválság és az önkormány-
zatokat is érintő irgalmatlan áremelés is. Ezért napi szinten 
dolgozunk a racionalizálási intézkedések előkészítésén. Saj-
nos összevonásokra, megszorításokra és akár néhány in-
tézmény időszakos bezárására is szükség lehet. Új energia 
és- gázbeszerzésekre is szükségünk lesz, hiszen lejárnak a ko-
rábban megkötött szerződéseink. Októberben meg kell hoz-
nunk a szükséges intézkedéseket. Természetesen a települé-
sen élőket minden esetben tájékoztatni fogjuk a döntésekről.

Új bizottsági munkát szeretnék bevezetni önkormányza-
tunk életében két új bizottsággal – humánpolitikai és telepü-
lésfejlesztési -, és a testületi munkát is hatékonyabbá kívánom 
tenni!

Elindult saját polgármesteri Facebook oldalam és megújí-
tottuk, valamint folyamatosan újítjuk az önkormányzat hon-
lapját és közösségi média felületét is. Két tehetséges fiatalem-
ber dolgozik a kommunikációnk új alapokra helyezésén.

Kérem látogassák az oldalakat rendszeresen!
Dolgozunk a testületi ülések Youtube csatornán való nyil-

vánossá tételén is.
Mindezek mellett a rendezvényeinket is tisztességesen 

meg fogjuk szervezni a jelenlegi nehéz helyzet ellenére is, 
amíg lehetőségünk lesz rá.

Kiváló hangulatban telt szüreti felvonulást tartottunk 
szeptember 24-én, soraim írása idején pedig a Szépkorúak 
Világnapjára és természetesen ezután a nemzeti ünnepünkre 
is szorgosan készülünk. Sportegyesületünk és civil szerveze-
teink is aktívan működnek, ami nagy öröm számomra!

A munka tehát elkezdődött, amelyben nagy segítséget je-
lent, hogy számíthatok településünk egykori polgármesteré-
nek, Fülöp János úrnak a tanácsaira és segítségére is.

Az előttünk álló időszakban kiemelten számítok a polgár-
mesteri hivatal és a közintézmények dolgozóira, valamint az 
egészségügyi, szociális és oktatási területen tevékenykedőkre 
és az egyházaink vezetőire is. Közös gondolkodásra, megfon-
tolt döntésekre és minden eddiginél nagyobb összetartásra 
lesz szükségünk, hogy átvészeljük az előttünk álló nehéz idő-
szakot. 

Mindenkire számítok, és Önök is számíthatnak rám!
 Tisztelettel: Bordács József polgármester
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Elment egy művésztanár
Molnár M. (Mózsi) György rajztanár, festőművész

(Fadd, 1932. április 21. - Fadd, 2022. augusztus 17.)

Általános iskolai tanulmányait Tolnán 
végezte, középiskolásként a pécsi cisz-
tercieknél tanult, majd a szekszárdi Ga-
ray János Gimnáziumban érettségizett. 
1954-ben elvégezte a pécsi Pedagógiai 
Főiskola rajz-földrajz szakát, tanárai 
Gádor Emil, Soltra Elemér voltak. Pél-
daképe Szőnyi István, aki látva munká-
it, meghívta a zebegényi művésztelepre. 
Tőle kapta a gouache-technika „re-
ceptjét”. 1965-től rendszeres kiállítója 
a Pedagógus Képzőművészek Országos 
Kiállításainak, a Képzőművészek Dél-
Dunántúli Szervezete kollektív kiállí-
tásainak, a Balatoni Nyári Tárlatnak, a 
Győri Művésztelep kiállításainak.

Faddon és Tolnán tanított, később 
megyei képzőművészeti előadóként, 
felügyelőként dolgozott. Alapító tag-
ja a Tolna megyei Képzőművészek 
Munkacsoportjának és a Győri Mű-
vésztelepnek, tagja a Magyar Vízfestők 
Társaságának és MAOE-nak. A paksi, 
dunakömlődi és dunaföldvári nyári mű-
vésztelepek egyik szervezője az 1960-
1970-es években. 1992-ben a Tolnai I. 
sz. Általános Iskolából ment nyugdíjba. 
Pályája során mindig fontosnak tartot-
ta a gyerekekkel történő foglalkozást, 
a tehetséggondozást. Emellett jelentős 
alkotói életművet hozott létre. Képei 
főleg dunántúli tájakat, falu- és város-
részleteket idéznek fel lendületes fes-
tésmóddal, a gouache anyaghatásainak 
érzékeny és változatos alkalmazásával. 
Kiegyensúlyozott kompozíció, érzékeny 
és változatos színvilág, a látvány erejét 
őrző-közvetítő megjelenítés jellemzi.

2006-ban szülőfalujában, a helyi mű-
velődési házban létrehozta állandó ki-
állítását, 2008-ban Szekszárdon, a Mű-
vészetek Házában nagyszabású életmű 
kiállítást rendezett.

Jelentősebb egyéni és csoportos ki-
állításai: Fadd (1960, 1984, 2004), 
Keszthely (1964), Szekszárd (1971-től 
sok alkalommal, több helyszínen, utol-
jára 2022-ben a Művészetek Házában 
a „Művésztanárok Tolnában” kiállítás-

sorozat keretében Kovács Ferenc festő-
művésszel közösen), Dombóvár (1971), 
Pécs (1972), Győr (1972-től több alka-
lommal), Budapest (1972, 1974, 1990, 
1997), Mosonmagyaróvár (1977), Si-
montornya, Vár (1979), Tamási (1981, 
2004), Tolna (1982, 1995, 2004), Kö-
lesd (1982, 1999), Gyönk (1990), Lugos 
(Románia, 1993), Dunaföldvár (1996), 
Hódmezővásárhely (1997), Hatvan 
(1999), Cegléd (2001), Kalocsa (2004), 
Párizs/Bezons (Franciaország, 1973, 
1976, 1991), Nemzetközi Symposion, 
Marienberg (Német Demokratikus 
Köztársaság, 1975), Moszkva, Tambov 
(Szovjetunió, 1977), Lomzsa (Lengyel-
ország, 1985), Bietigheim-Bissingen 
(Németország, 1991), Stutensee (Né-
metország, 2004).

Díjai: Szocialista kultúráért (1956, 
1974), Tolna Megyei Tanács Alkotói 
Díja (1973), Győr Városért Emlékérem 
(1975), Baranya megye díja (1977), 
Szekszárd MJV Alkotói Díja (1977), Tol-
na Megyei Művészetért plakett (2001), 
Babits-díj (2004), Fadd díszpolgára 
(2009), Elismerő oklevél a Víz’P’Art 
Közalapítványtól a Tolna megyei Téli 
Tárlathoz kapcsolódóan (2022).

Ennyi egy művészi életpálya hiva-
talos összefoglalója. Számomra Mol-
nár M. György sokkal több. Az 1960-as 
években – mint sokunknak – rajztaná-
ra, nekem még osztályfőnököm is volt 
általános iskolában. Rajzolni nem ta-
nultam meg tőle, de adott egy olyan 
alapot, amelyre vizuális területen épít-
kezhettem, megtanította ezt a nyelvet, 
megtanított „látni”, s ma, a képzőművé-
szet elkötelezett híve, támogatójaként, 
műgyűjtőként hálás szívvel köszönöm 
ezt neki. 

Az elmúlt évtizedekben talán mond-
hatom, hogy barátokká váltunk. Be-
mutattam munkásságát az induló in-
terneten, lenyűgözött az a könnyedség, 
amellyel a guache technikát művelte, a 
festményein használt színek visszafo-
gottsága, kissé letompított, de rá any-
nyira jellemző világa. Képeit órákon át 
tudom nézni, s mindig örömmel tölt el 
látásuk. Sok kiállításának megnyitóján 
vettem részt, sok kiállítására kölcsö-
nöztem festményt. Részese voltam an-
nak az ünnepségnek is, amikor Faddon 
megnyílt állandó kiállítása. Az utóbbi 
években már nem alkotott, ebben meg-
akadályozta egyre romló, gyermekkora 
óta fennálló szembetegsége. Felesége, 
Bori néni halála után a betegség egyre 

M E G E M L É K E Z É S
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jobban ágyhoz kötötte, szinte ki sem 
mozdult. 

Élete, életműve dobozokban gyűjtött 
dokumentumait időrendbe rendezve 
még jobban megismertem őt. 

Nagy boldogság volt, amikor tavaly 
szeptember elején egykori osztálya 50 
éves találkozójára – amelyet ő is na-
gyon várt, de a járvány miatt egy évvel 
később tudtunk megrendezni - mégis el 
tudott jönni. 

Idén februárban két képpel szerepelt 
a Tolna megyei Művészek Téli Tárlatán, 
ahol Elismerő oklevelet nyert. Ezt a ki-
állítást csak fotón és beszámolónk alap-
ján láthatta. 

Áprilisban ünnepeltük születésének 
90. évfordulóját családi körben, s nagy 
öröm volt számára, hogy Fülöp János 
polgármester és a jegyzőnő is felköszön-
tötték.

Májusban nyílt Szekszárdon, a Művé-
szetek Házában életmű kiállítása a régi 
művésztárssal, Kovács Ferenccel közö-
sen a „Művésztanárok Tolnában” kiállí-
tássorozat keretében. Ezen személyesen 
is részt vett, sőt még a TolnaTáj TV-nek 
is nyilatkozott. Sok-sok barát eljött, hogy 
találkozzon vele, hogy gratuláljon, hogy 
láthassa őt, hogy együtt örüljön vele.

A családdal részt vett még kerti par-
tin, esküvőn, de egészségi állapota rom-

lott, lánya, Bea odaadó, szeretetteljes 
ápolása, gondozása ellenére. Nagyon 
várta dédunokája, Róza megérkezését, 
akit még kezébe vehetett, megcsókol-
hatott. 

Utolsó találkozásunkkor azt mond-
ta: „Azt gondolom, el fogok menni!” 
De nem tiltakozva, nem megrettenve, 
pusztán tudomásul véve a tényt. Ez em-
beri nagyságra vall! 

Augusztus 17-én elment. Amit ránk 
hagyott a fájdalmon kívül, az egy szép, 
egész, kerek életmű!

Drága Mózsi bácsi! Szeretettel gon-
dolok rád mindig, nyugodj békében!

 Rühl Gizella

VA L L Á S

M E G E M L É K E Z É S

Áldás, békesség!
„Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a fel-
támadás és az élet, aki hisz énbennem, ha 
meghal is él.”(János evangéliuma 11,25)

„Temetők novemberben. Fris-
sen díszített sírok. Halottak és 
élők egy rövid ideig ugyanazon a 
helyen. Keresik egymást, ám még-
sem tudják elérni egymást. Ott 
van egy szörnyű elválás és egy 
határtalan tehetetlenség. Hirtelen 
szorongva gondolsz a saját halá-
lodra. (…)

Minden ahhoz a kérdéshez ve-
zet: A halállal mindennek vége 
van vagy sem? Ha a halállal min-
dennek vége van, akkor a halálod 
egy ijesztő megcsonkítottság ka-
rakterét kapja. Ha a halállal még-
sincs mindennek vége, akkor a 
halálod egy csodálkozást keltő új 
dimenziót kap. Ez előtt a választás 

előtt állsz: mindent vagy semmit; az élet 
értelmes vagy értelmetlen; Isten létezik, 
vagy csak a végtelen üresség van.

Az élet és a halál titkai összefüggenek 
az Isten titkával. 

Csak egyet kívánok neked, függetle-
nül attól, hogy hívő vagy-e vagy 
sem: reményt. Reményt, amely 
lehetővé teszi számodra az utolsó 
leheletedig az életörömöt, hogy 
boldog lehess.” (Ludgen Hohn – 
Morisch: Minden napra egy jó szó. 
Herder, Freiburg 2005. Fordítás: 
Csomós Balázs.)

Szeretettel hívunk mindenkit 
alkalmainkra, hogy ebben a re-
ményben megerősödjön:
november 6-án 10 órára a refor-
mátus templomba gyászolók 
vasárnapjára
vasárnaponként 10 órára a re-
formátus templomba istentisz-
teletre

 Csomós Balázs
 református lelkipásztor

2022. október 28-án (pénteken) 16 órakor a Hősök szobránál (Fadd, Dózsa u. 23., a posta mögött)

Halottak napi közös megemlékezést tartunk, 

amelyre tisztelettel meghívjuk településünk lakosságát. 
Elhelyezzük a kegyelet koszorúit, virágait, és gyertyát gyújtunk halottainkra 

emlékezve…

 Fadd Nagyközség Önkormányzata
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TEIT-nap
Ebben az évben ünnepelte alapításának 
30. évfordulóját a Társadalmi Ellenőrző, 
Információs és Településfejlesztési Tár-
sulás. A hagyományos TEIT-napot ezút-
tal Pakson rendezték szeptember 2-án. 

A programok legjava a Csengey 

Dénes Kulturális Központ parkjában 
és az ott felállított sátorban zajlott. 
Minden településről, így Faddról 

is érkeztek a felnőt-
tek mellett gyerekek 
is, akikre a programok 
szervezésekor külön is 
gondoltak. Iskolánkból 
4 alsó tagozatos gyer-
mek vehetett részt Bali 
Ervin alpolgármester 
úr meghívására a ren-
dezvényen. Az önkor-
mányzat kisbuszával 
indultunk útnak, kísé-
rőnk Gerendai Ferenc 
képviselő úr volt. 

A köszöntő meghall-
gatása után a Paksi Twirling és Bot-
forgató Kulturális és Sport Egyesület 
műsorát tekinthettük meg, majd kez-
detét vette a kincskereső játék. Egyik 
állomásról a másikra egy rejtvényt 
kellett a gyerekeknek megfejteniük, 
miközben sok érdekes informá-
ciót tudtak meg az atomerőműről és 
Paksról. A kincskeresés után a sátor-
ban lehetőségük volt rajzolni, illetve 
újabb rejtvényt megfejteni, melynek 
témája a TEIT volt. A helyes meg-
fejtők ajándékokat is bezsebelhettek, 

melyek között voltak bögrék, kulcs-
tartók, mappák…

A szellemi vetélkedés után igazán 
jól esett a finom ebéd, mely után fá-
radtan, de élményekkel gazdagodva 
tértünk haza. 

Köszönjük a meghívást Bali Ervin 
alpolgármester úrnak, és reméljük, 
hogy jövőre újra együtt indulhatunk 
meghódítani a TEIT-napot! J

 Csehák-Antus Zsuzsanna

I S K O L A

2005. óta Benedek Elek „a nagy mesemondó” szüle-
tésnapján, szeptember 30-án tartják hazánkban a 
népmese napját. Ezen a napon minden mesét szere-
tő felnőtt és gyermek megkülönböztetett figyelem-
mel fordult mind a magyar, mind más népek meséi 
felé. Iskolánkban többéves szokás, hogy ilyenkor 
a kisebbek népmesét hallgatnak, míg a nagyob-
bak népmesét olvasnak. Felelevenítjük, amit eddig 
megtanultak a magyar mesevilágról. Megismerked-
nek néhány, az életkoruknak megfelelő új tudniva-
lóval, érdekességgel. A gyerekek is nagyon élvez-
ték, hogy ezen a napon a kedvenc meséik kerültek 
előtérbe. Szívesen olvasták, hallgatták, nézték vagy 
mondták őket. Az együtt mesélés és egymástól ta-
nulás az egyik kulcsa a mesekultúránk fennmaradá-
sának, hiszen már többszáz éve is szájhagyomány 
útján terjedtek ezek az alkotások. A gyermekkorban 
hallott történetek egy életen át velünk maradnak, 
szívesen emlékezünk rájuk és a fiatalabb generá-
cióknak is továbbadjuk, ezzel is ápolva a hagyomá-
nyokat. Reméljük, hogy otthon is szívesen beszéltek 
erről a napról és a megismert mesékről!
 Nyárai Lejla, tanító

Népmese napja iskolánkban
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1 nap – 2 lábon vagy 2 keréken – Autómentes nap a suliban
2002 óta minden szeptemberben mobilitási hetet és 1998 óta 
autómentes napot tartanak Európában. A rendezvény a kör-
nyezet védelmére, a motorizált közlekedés hátrányaira hívja 
fel a figyelmet. Az autómentes nap célja nem az autóhasználat 
megakadályozása, hanem egy modern szemléletváltás elfogad-
tatása, melynek eredményeképpen, a közösségi közlekedési 
eszközök, és az azt kiegészítő kerékpározás és gyaloglás haté-
konyabbá, és egyben környezetbarátabbá teheti a közlekedést.

Szeretnénk a gyerekek és szülők figyelmét felhívni a közleke-
dés tudatos megválasztására. hogy a rendszerint autóval mun-
kába, iskolába vagy kikapcsolódni járók fenntartható közleke-
dési módokra, sétára, bringára, rollerre váltsanak. 

A mi iskolánk is, a környezetvédelem jegyében, 2022. szep-
tember 22-én csatlakozott ehhez a programhoz, az Európai 
Autómentes Naphoz. Megkértük diákjainkat és szüleiket, hogy 
ezen a napon ne érkezzenek gépjárművel, megpróbáltuk meg-
győzni az autóval iskolába érkező gyerekeket, hogy az utazás-
hoz fenntartható alternatív közlekedési módokat vegyenek 
igénybe. Aki csak tehette ,,autómentesen” érkezett az iskolába. 
Örömmel töltött el minket, hogy azon a reggelen több diákot is 

láttunk gyalog ballagni, biciklivel vagy rollerrel gurulni az iskola 
felé. Azt gondoljuk, hogy tettünk egy lépést az élhetőbb környe-
zet megteremtéséért. 

Mottónk a jövőben: Vigyázzunk együtt a bolygónkra! 
 Puskásné Dobos Nóra int.v.h.

Európai Diáksportnap a Faddi Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 
17 éve indította útjára a Magyar Diák-
sport Napját, amelyet immár hét éve 
nemzetközi színtéren is megszervez 
Európai Diáksport Napja elnevezéssel. 
A kontinens határain is túlnyúló ese-

mény nagyszerűsége az 
egyszerűségben rejlik, hi-
szen minden iskola a saját 
lehetőségeihez igazodva 
szervezheti meg program-
jait, kötöttségek nélkül. 
2022.09.30-án Magyaror-
szágon közel 1400 iskola 
regisztrált 300 ezer tanuló-
val, az európai visszajelzé-

sek szerint pedig 38 országban kétmillió 
iskolás részvételével zajlottak a sport-
programok. Iskolánk évről-évre csatla-
kozik ehhez a kezdeményezéshez. Test-
nevelő kollegák (Rábóczki Dóra, Bali 
Ervin, Bogdán György) igyekeztünk az 

alsó- és felső tagozatosok számára vál-
tozatos és ötletes állomásokat kitalálni 
sportolásképpen. 8 állomáson tehették 
próbára ügyességüket, erejüket és gyor-
saságukat a gyerekek forgószínpad sze-
rűen. Reggel 8 órától fél 2-ig folyamato-
san mozoghattak gyerekeink eleget téve 
a program kihívásának. Mindent egybe 
vetve elértük céljainkat, ugyanis a fad-
di iskolás gyerekeink örömmel vették az 
akadályokat egész délutánig. Ha lehető-
ségünk adódik, akkor biztos vagyok ab-
ban, hogy jövőre ismét csatlakozunk a 
többi iskola mellé a programban. 

 Bogdán György (testnevelő)

Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
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Ó V O D A

Őszi hírek a Kismanóknál
Augusztus utolsó heteiben élettel telivé vált 
óvodánk belső tere. Az üres, fehér falak óvó 
nénik, dadus nénik keze munkájától napról 
napra színesebbé és gyermekbaráttá változ-
tak, mire megérkezett az őszi kezdés. Szep-
tember 1-jétől újra gyerekzsivajtól hangos az 
óvoda. A nyári szünet után volt, aki öröm-
mel üdvözölte az óvó néniket, pajtásokat, de 
akadtak, akik szó szerint elsiratták a nyarat. 
A sok játék azonban hamar feledtette velük 
az otthon hiányát, és vidáman telnek azóta 
is a napjaik. Az újonnan érkező „Kismanók” 
lassan megszokják az óvodát, segítség eb-
ben, ha van ismerős, vagy nagyobb testvér 
a csoportban. A tanév során, ahogy elérik a 
gyermekek az óvodáskort, folyamatosan töl-
tődnek a csoportok, most is vegyes életkorú 
csoportokkal dolgozunk. Az idei az első év, 
amikor már a helyi bölcsődéből is érkeznek 
fel hozzánk gyermekek, melynek nagy elő-
nyét látjuk nem csak a beszoktatás lerövi-
dülésében, hanem a további óvodai napok 
során is: sokkal önállóbbak, valamint hama-
rabb magukévá fogadják az új közösség szo-
kás- és szabályrendszerét. 

Az idei tanév kezdete személyi változáso-
kat is hozott az óvoda életébe. Szilágyiné Ho-
lecz Judit, Jutka néni több évtizedes munka 
után kezdte meg megérdemelt pihenő ide-
jét. Kívánunk nyugdíjas éveidhez sok erőt, 
egészséget és a számodra erőt adó aktív pi-
henést. Helyébe a Maci csoportba Rácz–Illés 
Ivett óvó néni lépett, akinek mindannyian 
segítünk a kezdeti nehézségek legyőzésében. 

A Pillangó csoportosok Viki nénije szep-
tember végén immáron harmadszor is anyai 
örömök elé lépett, életet adott harmadik 
kislányuknak Guld Janka Sárának. A kollek-
tíva nevében kívánok az egész családnak jó 
egészséget és sok boldogságot! Viki helyébe 
Wittinger – Totola Dóra lépett, mint pedagó-
giai asszisztens. Köszöntünk közösségünk-
ben!

A tanév első napjának programját az idő-
járás már átírta, sajnos első osztályosainktól 
nem tudtunk búcsút venni. Az eddigi évek-
kel ellentétben idén az eső megakadályozta 
az óvodától való elindulást a tanévnyitó ün-
nepségre. A háttérből családjaikkal együtt mi 
is drukkolunk nekik, hogy minél hamarabb 
teljenek meg a füzetek csillagokkal, piros 
pontokkal. Hónapok múlva, ha megszokták 
az új légkört, mi is belátogatunk majd az első 

osztályokba, amikor személyesen is megnéz-
hetjük, hogy érzik magukat az iskola falai kö-
zött, ki milyen élménnyel gazdagodott, hogy 
haladnak az olvasás, írás területén.

Minden csoport tartott év eleji szülői ér-
tekezletet, melyen részletesen beszéltek a 
kollégák az első félév programjairól, a gyere-
kek fejlődéséről. Ezúton is kérem a szülőket, 
vegyenek részt az értekezleteken, hisz fontos 
információkat kaphatnak az óvodai életről, a 
szokásokról, elvárásokról, kötelezettségek-
ről.

De gondtalan, vidám órákat is lehet együtt 
tölteni, családok és pedagógusok együtt. Ezt 
bizonyítják a szeptember - október hónapok-
ban folyamatosan megszervezett, jó hangu-
latban telő „ismerkedési délutánok”, ahol 
együtt játszanak a szülők és gyerekek, majd 
egy közös estebéd közben kikapcsolódhat a 
család apraja- nagyja.

Az óvoda igyekszik minél több nyitott 
lehetőséget adni, amelyre hívjuk, várjuk a 
szülőket. Idén először, de a visszhangot hall-
ván nem utoljára egy óvodai táncos mulatság 
előzte meg a községi rendezvényt, melynek 
koreográfiája Nagy Anita óvó néni nevéhez 
köthető. A közös tánc után jól esett a meg-
vendégelés, nyugdíjas idejét sokszor még 
most is az óvodára szentelő Németh György-
né, Teca dadus által készített finom pogácsa 
és innivaló várta az ügyes gyermekeket az 
asztalnál. Az előző évekkel ellentétben na-
gyobb érdeklődést váltott ki a családok kö-
rében is a szüreti felvonulás, ezáltal nagyobb 
számban öltöttek magukra csősz ruhát a gye-
rekek is. Bízunk a hagyomány további ápolá-
sában és megtartásában.

Óvodánkba látogatást tett Bordács József 
polgármester úr is, aki a zökkenőmentes 
együttműködés további fenntartása érdeké-
ben is felajánlotta a tőle telhető legnagyobb 
segítséget. Köszönjük!

Őszi programjaink közé tartozik még az 
egészségnap, valamint az azt követő sport-
nap, ahol ügyességi játékokon, sorversenye-
ken mérhetik össze a gyerekek a tudásukat. 
Kiemelt figyelmet fordítunk az egészség 
megőrzésére, melyre felhívjuk a gyermekek 
figyelmét is.  Minden nap (kivéve, ha esik az 
eső), kint vannak óvodásaink az udvaron, 
hisz a szabad levegő elengedhetetlen a fej-
lődésükhöz. Kérem a szülőket, hogy ennek 
megfelelően, rétegesen öltöztessék a gyer-
mekeket! Az egészségmegőrzés azonban azt 
is magában foglalja, hogy a beteg gyerekek 
időben orvoshoz kerüljenek, és igazolással 
együtt jöjjenek újra közösségbe, ne fertőzzék 
meg társaikat, és az óvó néniket. Ez érdeke 
mind szülőnek, mind pedagógusnak.

Az olykor borús őszi napokat egy – egy 
programmal igyekszünk színesebbé tenni a 
gyermekek számára, így történt ez a hónap 
közepén is, amikor a Pumukli csoportosok 
Szekszárdra látogattak. A Lego fiúnak–kis-
lánynak, kicsinek nagynak hatalmas élményt 
nyújt, hát még ha több tízezer összeépített 
darabról van szó! A Lego kiállítás szó szerint 
ámulatba ejtette a gyermekeket, érdeklődés-
sel, odafigyeléssel lestek minden egyes kiállí-
tott darabot. A kirándulás a szülők számára 
nem rótt terhet, az elmúlt év adventi vásárá-
ból befolyt összegből használtunk fel erre a 
célra.

A fényképész most is ellátogatott hoz-
zánk, mosolygós arcú gyermekekből szeren-
csére idén sem volt hiány. A kesergők figyel-
mének eltereléséről pedig Komáromi Gábor 
idén is hangulatos háttérrel és eszközökkel 
gondoskodott.

A Faddi Kismanók Óvoda és Bölcsőde ne-
vében megköszönjük mindazoknak a segít-
séget, akik adójuk 1%-nak átutalásával gya-
rapították Alapítványunk számláját. 258 099 
Ft került jóváírásra ebben az évben. Köszön-
jük még egyszer, és bízunk benne, jövőre is 
számíthatunk az anyagi segítségre.

Ahogy olvashatták a Kedves olvasók, 
programokkal teli a tarka ősz, nem unatko-
zunk az ovi falai között.

 Kiss Anita (Pumukli csoport)
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IDŐSEK NAPJA
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ IDŐ-
SEK VILÁGNAPJÁvá. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti 
személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, 
éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthet-
nek – önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.

Ezzel a verssel sok szeretettel köszöntjük időseinket:

Sarmon Alajosné

Köszöntő Idősek napjára

Kedves, idős Hölgyek, Urak, köszönteni jöttünk, 
Tudják jól, hogy sok ünnepség áll már mimögöttünk. 

Az idei esztendőben úgy hozta a sorsunk, 
Nem dalolni jöttünk ide, csak egy verset hoztunk.

Csak néhány sort, hogy Önök tudják, fontosak nekünk, 
Idős barátainkról mi nem feledkezhetünk. 

Talán már 20 éve is, mikor először daloltunk, 
Nem tagadjuk, bizony akkor nagyon is izgultunk.

Híres, neves színészekkel versenyezni nem tudunk, 
De remélem, Önök tudják, tiszta szívből szól dalunk. 

Tiszta szívből, szeretettel, hisz Önök az elődeink, 
S mit a szülőktől megtanultunk, arról szólnak tetteink.

Göröngyös kis életünket szebbé tenni úgy lehet, 
Tetteinket nem vezérli más, mint szeretet és tisztelet. 

Tegnap még gyermek, ma felnőtt, holnap én is agg leszek, 
Amit adunk, azt kapjuk majd, hisz a világ így kerek.

Az idő pereg, rohan, barázdát szánt az arcra, 
De a mosoly, a kedvesség mindezt eltakarja. 

Sajog a derék, fáj a váll, bedagad a térd is, 
De mégis táncra perdül, ha unokája kéri.

Csak az tud megöregedni, kinek nincs jövője, 
Ki nem gondol előre a jövő esztendőre. 

Akkor bizony gond egy szál se, hisz ismét itt leszünk, 
És ígérjük, hogy dalolunk is, nemcsak verselünk.

Körülnézek, boldog vagyok, csillognak a szempárok, 
Kis versemért cserébe én más egyebet nem várok. 

Talán, hogyha kívánhatnék, nem kívánnék egyebet, 
Jövőre is mindannyian velünk együtt legyenek.

2022.10.02. 15 óra - AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából Faddon, a Béri 
Balogh Ádám Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében Bordács Jó-
zsef polgármester köszöntőjével kezdetét vette az ünnepség, amelyen 
az Idősek Klubja tagságából is szép számmal részt vettek. A köszöntő 
után következett Udvarhelyi Boglárka és Harsányi Gábor művészek 
fergeteges műsora. Jó érzés volt látni, hogy a meghívott vendégsereg 
mennyire felszabadultan, jól érezte magát. Rég volt már ilyen! Miután 
a műsor befejeződött, állófogadásos vendéglátásban volt része annak, 
aki eljött. Köszönjük a szervezőknek a színvonalas műsort és vendég-
látást! 
 Faddi Idősek Klubja Dolgozói

Faddi Nyugdíjas Egyesület életéből
Tagjainknak mozgalmas nyaruk volt. Sok 
rendezvény mellett az egészségmegóvás 
sem maradt el.

Július 29-én került sor a sportnap meg-
rendezésére ahol a „Tolna Megyei Életet 
az Éveknek Egyesület” csoportjaiból 16 
település nyugdíjasai vettek részt.

Bali Ervin testnevelő igen változatos, 
idősek által is teljesíthető feladatsorokat 
állított össze, és gyermeksegítőivel le is 
vezényelt, amit ezúton köszönünk.

Valamennyi csapat vidám hangulatban 
teljesítette a nem versenycélú feladatokat.

A 13 órai közös ebéd után Tausz János 
zenélésére pillanatok alatt „táncparketté „ 
vált a színházterem.

Köszönjük az Önkormányzat támoga-
tását, a Művelődési ház és a Sportcsarnok 
dolgozóinak segítségét és nem utolsó sor-
ban tagjaink aktív részvételét az egész na-
pos rendezvényen.

Augusztus 6-án a falunapi rendezvé-
nyen vettünk részt. Míg a pörkölt rotyo-
gott, addig a műsorokat megnéztük, majd 
jó étvággyal elfogyasztottuk a pörköltet.

Augusztus 27-én a Tengelic-Szölőhe-
gyi Egyesület hívta tagjainkat nosztalgia 
bulira. A 70-es évek korabeli ruhájában 
kellett megjelenni. Előkerültek a pöttyös, 
csipkés, virágos ruhák, kalapok. A kor 
zenéjére mulatott késő estig a nosztalgia-
csapat.

Szeptember 13-án gyógyfürdő látoga-
tásra utaztunk 50 fővel Magyarhertelend-
re. „Fájó csontjainknak” jól esett a me-
leg gyógyvíz, és az egész napos pihenés, 
ahonnan az esti órákban érkeztünk haza.

Szeptember 23-án a Tolna Megyei 
Életet az Éveknek szervezésében az Ireg-
szemcsei Nyugdíjas Egyesület rendezé-
sében került sor a Kulturális találkozóra. 
Igaz, egyesületünk nem lépett fel, de 9 fő-
vel részt vett a műsoron.

Novemberben közgyűlést tartunk, 
ahol tisztségmegújító választásra is sor 
kerül.

Decembertől – február 1-ig szünetel-
nek a fogadóórák.

 Ádám Imréné elnök

C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  É L E T É B Ő L
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Faddi Boróka kórus
Énekkarunk nyara próbákkal telt el.

Készültünk a „Faddi Szüret”-re, ahol a Dohànyos dalcso-
korral szerepeltünk.

A régi időkben Faddon hagyománya volt a dohányter-
mesztésnek. A mai faddiak közül sokan már nem voltak ré-
szese ennek a sokrétű fáradságos munkának, amit szüleik 
és nagyszüleik végeztek.

Hagyományőrzésként Kolbert Margit táncoktató és 
Koleszár Istvánné karnagy megírták a Dohányos jelene-
tet. Vidám dalok, vicces beszélgetések, a gyemekeknek 
mesével tarkították a dohánytermesztéssel kapcsolatos teen-
dők bemutatását. Sajnos a jelenet feledésbe merült, de a dalok 
tovább élnek.

Augusztustól heti 2 alkalommal voltak kórus próbák, mivel 
készültünk a kórus 20 éves jubileumi ünnepségére, ahol felidéz-
tük az elmúlt 20 év sikeres dalait sok vendégszereplővel együtt.

 Ádám Imréné

Tegyünk a Szívünkért Egyesület
Szeptemberben egy tartalmas, szép kirándulást tettünk Buda-
pestre. Elsőként a Városligetben található Magyar Zene Házának 
páratlan élményt nyújtó, interaktív kiállításán merülhettünk el 
a hangok világában. Ezután átmentünk a két egymásba fonó-
dó domboldalt mintázó, látványos új épület különlegességbe, 
a Néprajzi Múzeumba. Végül a Duna Korzó városnéző program 
jóvoltából a Margit híd és a Rákóczi híd között hajóról láthattuk 
Buda és Pest part menti látványosságait, emlékeit.

Azonkívül, hogy nagyon örülünk annak, hogy szerdánként 
kellemesen elfáradhatunk a gyógytornán, tervezzük még az 

őszi, téli időszakban valamilyen hasznos kézműves foglalkozás 
beindítását. Kíváncsin várjuk Csomós Balázs mint mentál higié-
nés szakember előadásait a vészterhes idők túléléséről. 

Nagyon bízunk abban, hogy bármilyen nehéz napok is jön-
nek, a művelődési ház ajtaja ezután is nyitva áll majd előttünk! 
Köszönjük, hogy eddig minden alkalommal kellemes, barátsá-
gos környezetet nyújtottak egyesületünknek!

 Pánczélné Csöndes Magdolna

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

Bemutatkozik a Paksi Szivárvány Egyesület
A Paksi Szivárvány Egyesület 2016-
ban alakult, elsődleges célként a 
fogyatékkal élő fiatalok, és az ő 
családtagjaik számára sorstársi 
közösséget nyújtani. Egyedül-
álló módon, nem speciali-
zalódtunk egy fajta fogyaté-
kosságra, van látássérült, 
hallássérült, autista, pszi-
chiátriai betegséggel küz-
dő, Williams szindrómas ta-
gunk is.

Az évek alatt kicsit bővültek az igé-
nyek, így a szolgáltatásokaink is. Most 

az élmény, információ, szociális segí-
tés hármasa határozza meg a tevé-

kenységünket.
A covid járvány kezdete 

hívta életre a szociális segí-
tést, ezt Angyalkommandó 

nevű csoportunkon keresz-
tül azóta is folytatjuk.

Faddon is vannak 
egyesületünknek tagjai. 

Az Angyalkommandónak 
faddi képviselője is van Toronyi 

Réka személyében, aki fáradhatatlanul 
gyűjti az adományokat, és szervezi azok 

kiosztását. Faddon is nagyon sok állan-
dó adományozónk van, akiknek nagyon 
hálásak vagyunk.

A jelenlegi helyzetben most a ruhá-
kon, cipőkön kívül nagyon nagy szük-
ség van tartós élelmiszerre, zöldségre, 
gyümölcsre, és ahogy közeleg a kará-
csony, ismét játékot és édességet fogunk 
gyűjteni, remélhetőleg az előző évekhez 
hasonló sikerrel! 

Tudjuk, hogy most mindenkinek ne-
héz, de a legkisebb felajánlás is jól jöhet 
valakinek.
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Néptánc a mindennapjainkban

A Faddi Néptánccsoport a nyári-
szünet kezdetével sem tétlenkedett, 
hiszen a táncpróbák a továbbiakban 
is a szokott helyen és időben zajlot-
tak. Nagy erőkkel készültünk a Béri 
Balogh Ádám Művelődési Ház és 
Könyvtár által szervezett július 2-ai 
Nyárnyitó bálra. Csoportunk görög 
(sirtaki) tánccal nyitotta meg a ren-
dezvényt nagy sikerrel. Műsorunk 
után a kedves közönséget rögtön-
zött örömtáncba hívtuk, megalapoz-
va ezzel a bál fergeteges hangulatát. 
Örömmel vettük a felkérést, hiszen 
már az előző Erzsébet-Katalin bál-
ban is nyitótáncként palotást adtunk 
elő, vastapsot kaptunk. 

Idén július 19-22-ig már 4. alkalommal szerveztük meg a 
néptánctáborunkat 20 fő részvételével. Minden évben igyek-
szünk a gyerekek számára új programokat szervezni, dalokat 
és táncokat tanítani. A négy nap alatt sikerült összekovácsol-
ni egy rendkívül jó és vidám társaságot. Külső-Sárközből sze-
remlei táncokat tanultunk. Az utolsó napon, pénteken dél-
után adtunk számot tudásunkból a szülők és az érdeklődők 
részére. A táncot megelőzően az adott tájegység dalaiból egy 
dalcsokrot állítottunk össze, színezve ezzel előadásunkat. Jó-
magam tamburán kísértem kórusunkat. Szeretném megkö-
szönni Pál Magdolnának azt a sok segítséget, amit számunkra 
nyújt évről-évre mint a művelődési ház vezetője, illetve az ott 
dolgozóknak, valamint Benczéné Valikának, aki énekhangjá-
val és segítőkészségével állandó tagja a néptánctábornak.

Ahogy véget ért a tábor, már a szüretre kezdtünk készülni. 
2022. 09. 24-én került megrendezésre a faddi szüreti felvo-
nulás és mulatság, melynek helyszíne a Bartal park volt. 15 
órakor indult a menet a művelődési ház parkolójából. A bíró-
né Baros Inez a néptánccsoportunk tagja, a bíró pedig Fehér 
Levente volt, aki a bogyiszlói egyesületben táncol. 

A felvonulás során a Dózsa György utca elején az óvodá-
sok műsorát láthattuk, majd a posta utáni kereszteződésnél 

csoportunk 4 tagja a bírói párral táncolt sárközi 
ugróst és csárdást. A fényképész saroknál a ven-
dég néptánccsoport madocsai táncokat adott 
elő. A központban szintén táncra perdültünk az 
ovisokkal, pedagógusokkal és a vendégeinkkel 
körbetáncolva bírót és a bírónét. Visszaérkezve 
a parkba a sátorban megvendégelés volt. Ezután 
a színpadi műsor a bírói pár táncával vette kez-
detét, majd fellépett a Boróka kórusa és a Mado-
csai Hagyományőrző Néptánccsoport, mi pedig 
a táborban résztvevő gyerekekkel előadtuk sze-
remlei táncunkat. 

A talpalávalót a Bogyiszlói Zenekar szolgál-

tatta. A színpadon táncosunk, Sáfrány Míra csatlakozott hoz-
zájuk hegedűjátékával, akinek előadását végig tapsolta a kö-
zönség. Ez külön öröm volt számunkra! 

Lehetőségeinkhez mérten továbbra is aktívan részt szeret-
nénk venni Fadd kulturális életében, valamint szeretettel vár-
juk a táncolni vágyó új tagjainkat!

 Bogdán György (csoportvezető)
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Karlovy Vary városa adott otthont a hétvégén 
az SKS SKDUN Világszervezet által megrendezett 

Stílus Világkupa es Világbajnokságnak.
Összesen több mint 900 versenyző vett 
részt 29 országból (4 kontinensről) ezen 
az eseményen utánpótlás – nekik Világku-
pa – és haladó – számukra Világbajnokság 
– kategóriában.

A Fadd-Tanren Karate Egyesület spor-
tolói közül 9 versenyző lépett tatamira 
egyéni és csapat formagyakorlat valamint 
küzdelemben.

Az idei év egyik fő versenyének szántuk 
a felkészülést, ennek tudatában mintegy 
9 hónapot készülve, feláldozva a nyári pi-
henőt edzettek a gyerekek.

Csütörtöki napon indult útnak a „kis 
csapat” – titkon nagy reményekkel termé-
szetesen. Itt ezúton is mondunk köszöne-
tet a labdarúgó szakosztálynak és veze-
tőjének Vida Tamás Úrnak, hogy külföldi 
utunkra ismét rendelkezésünkre bocsá-
tották az egyesület kisbuszát.

Délután 17.00 magasságában értünk a 
szállóra, kissé hosszas bejelentkezés után 
foglaltuk el szobákat, majd került sor az 
akkreditációs kártyák kiosztására, nevezé-
sek ellenőrzésére. Este természetesen idő-
ben feküdtek le a gyerekek, hiszen pénte-
ken már 3 versenyzőnk is tatamira lépett.

Veress Ádám reggel kezdett és 1. he-
lyen jutott a 8-as döntőbe, ahol egy na-
gyon erős bírói hiba miatt lepontozásra 
kerül fantasztikus formagyakorlata – ezzel 
csupán a 4. helyet sikerült megszereznie. 
Végtelenül sajnáltuk, hiszen Ádi utolsó ju-
nior korú versenye volt ez, novembertől 
már a felnőtt mezőnyben kell helyt állnia.

Kirtyán Zitus rengeteg és alázatos 
munkájában reménykedve állt tatamira 
ám nála sem értettük a bírói döntést – ő 
sajnos nem jutott a 8-as döntőbe.

Szintén ugyan ezen a napon Baros Esz-
ter egyéni küzdelemben először kissé fé-
lénken kezdve egyre nagyobb lendülettel 
vette a mérkőzéseket, míg végül a döntő-
ben szoros mérkőzésben kerekedett felül 
ellenfelén, így megszerezte a klub első ér-
mét – amely egyúttal a dobogó legfelső 
fokára állította őt!

Szombaton további 6 versenyző állt ta-
tamira, közülük elsőként Bali Anna egyé-
ni formagyakorlatban kezdett. Nagyon 
magabiztosan jutott a 8-as döntőbe, majd 
remek formagyakorlatot bemutatva végül 

holtverseny alakult ki az 1.-2. helyen, így 
új gyakorlatot mutattak be ellenfelével. A 
bírói döntés ezúttal sem felénk billentette 
a mérleget, 2-3 arányban ellenfele győ-
zött, így Anna egy gyönyörű ezüst érem-
mel zárta a VB-t.

Annát testvére Levente követte 2 ver-
senyszámban is. Az első mérkőzésben 
kissé félénken kezdett, így sajnos nem is 
sikerült a tovább jutása majd a követke-
ző versenyszámban ugyan ezen ellenfelét 
bátran és harcosan küzdve 6:0 arányban 
verve jutott tovább még 2 mérkőzésen 
keresztül a döntőig. Ott azonban bolgár 
ellenfelét nem sikerült úgy mozgatnia 
ahogy a taktikát összeegyeztettük így nő-
véréhez hasonlóan szintén ezüst érmet 
zsebelt be.

Közben sorozatosan jöttek klubtársak, 
sokszor egyszerre küzdve a 8 tatami vala-
melyikén. Vargyas Diána szintén nehézke-
sen kezdett – tegyük hozzá a nemzetközi 
verseny nyomása ilyenkor igen nagy – és 
bár első mérkőzését megnyerte, második 
ellenfelén már nem jutott túl, így a 3.he-
lyen végzett első versenyszámában.

Közben Lukács Bence népes mezőnyét 
szólították tatamira. Bence nagyon fe-
gyelmezetten, mindenféle edzői utasítást 
betartva menetelt előre. Nagyon szívósan 
és harciasan kivívta ellenfelei és a bírók 
tiszteletét, így 6 mérkőzés után a dobogó 
legfelső fokára állhatott. Sokat nem pi-
hent, hiszen azonnal következett a máso-
dik versenyszám, amiben ismét 5 meccset 
megnyerve megszerezte a 2. arany érmét 

is – így 11 nyertes mérkőzéssel a klub új 
rekordere lett!

Kirtyán Gábor szintén erős mezőnyben 
indult, sajnos az első versenyszámában 
nem is sikerült mérkőzést nyernie. Máso-
dik körben az első meccsét megnyerte, de 
a következő akcióban sajnos ő is elvérzett, 
így a 4 közé kerülés kimaradt.

Hasonló módon járt Vargyas Laci is, 
így ő is ugyan ezekkel a meccsszámokkal 
ezúttal nem sikerült dobogóra állnia.

Délután csapat versenyszámok követ-
keztek, ahol Zsiga Zina (Yama SE) valamint 
Kirtyán Zita és Bali Anna által előadott for-
magyakorlat a 2. helyre „volt elég” – így a 
csajok ezüst éremért állhattak dobogóra.

Szintén csapatban de ezúttal küzde-
lemben is érintettek voltunk, hiszen Dia és 
Gábor is helyet kaptak a magyar csapat-
ban. Diána az összes meccsét megnyer-
ve!!!!járult hozzá a lányok sikeréhez, így a 
Szlotta Blanka (Sun-Dome SE) – Horváth-
Jokus Vivien (Zalaegerszeg) Vargyas Diána 
(Fadd-Tanren SE) összeállítású női csapat 
4 kört megnyerve az 1. helyen zárt.

A fiúk szintén 2 nyertes és egy vesztes 
kör után dobogóra állhattak, ők azonban 
a 3. helyen zártak.

Egyesületünk ismét a Yama SE – Bus-
hido Viadukt SE-vel közös kooperációban 
készült és töltötte a hétvégét, akik szin-
tén remek eredményekkel hozzájárultak, 
Magyarország Világkupa 2. (utánpótlás 
korosztály) és a Világbajnokság (haladók) 
4. helyéhez!

Köszönjük a szülők anyagi áldozatvál-
lalását, a kísérő szülőknek a szurkolást!

ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEINK:
1. helyezettek
Baros Eszter
– 12-13 éves lány Ippon Shobu küzdelem 
-50kg
Lukács Bence
– 12-13 éves fiú Ippon Shobu küzdelem 
-50kg
– 12-13 éves fiú Sanbon Shobu küzdelem 
-50kg
Női 12-15 éves Ippon Shobu csapat 
küzdelem

– Szlotta Blanka(Sun-Dome SE) – Hor-
váth-Jokus Vivien (Zalaegerszeg) Vargyas 
Diána (Fadd-Tanren SE)

2. helyezettek
Bali Anna
– 14-15 éves női Kata
Bali Levente
– 10-11 éves fiú Sanbon Shobu küzdelem 
-40kg
Női 12-15 éves formagyakorlat
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– Bali Anna (Fadd-Tanren SE)- Kirtyán Zita 
(Fadd-Tanren SE) – Zsiga Zina (Yama SE) 
női

3. helyezettek
Vargyas Diána
– 12-13 éves női Ippon Shobu küzdelem 
-50kg
Férfi 12-15 éves csapat küzdelem
– Somogyi Bence (Sun-Dome SE) – Nyikos 
Zsolt (Yama SE) – Kirtyán Gábor (Fadd-
Tanren SE)

4. helyezettek
Junior férfi Kata
– Veress Ádám

A versenyt megelőzően kis csapatunk a 
szarvai SKI Open-re utazott, hogy meg-
méresse magát a nagy nemzetközi ese-
mény előtt.
Bár kevés nevező érkezett erre az ese-
ményre, ettől függetlenül, több meccsre 
is lehetőségük volt a versenyzőinknek. 
Ez a körmérkőzéses rendszernek volt kö-
szönhető.
Jól, összeszedetten, fegyelmezetten küz-
döttek sportolóink, így ez a verseny méltó 
főpróbája volt a hétvégi SKS- SKDUN stí-
lus világ Kupa és világbajnokságnak.
Köszönjük a szülőknek a lelkes szurkolást, 
a Faddi ÖTE Tűzoltó Egyesületnek vala-
mint Fadd Nagyközség Önkormányzatá-

nak az utaztatás lebonyolításában nyúj-
tott segítséget.

🥇 Aranyérmesek:
Bali Levente, Vargyas Diána, Kirtyán Gábor 
– kumite 
Kirtyán Zita, Veress Ádám – Kata

🥈 Ezüst érmesek:
Lukács Bence, Baros Eszter, Vargyas Lász-
ló – kumite

🥉 Bronz érmesek:
Tüdő Flórián, Tüdő Patrik, Varga Kolos – 
kumite

A Hold hatása a kertészkedésre
(1. rész)

Ebben a modern időkben, amikor a ké-
miai és genetikai bütykölgetések irá-
nyítanak mindent, ami a táplálkozással 
összefügg, talán értelmetlennek tűnhet, 
hogy egyre többen próbálunk termel-
ni vegyszermentesen és egyre többen 
keresgéljük a régi tudás írásos hagyaté-
kait, tanulunk meg régi-új dolgokat. A 
magyar paraszti földművelő kultúra a 
megfigyelésen, megtapasztaláson, a föld 
tiszteletén alapult és több helyen alap-
szik ma is. 

Ezt más ismeretekkel is ki lehet egé-
szíteni. Ilyen a hold hatásainak kiakná-
zása. 

Ha jól belegondolunk, a magyar pa-
raszt nem is állt ettől olyan távol.

Az utóbbi napokban egy fiatal, lelkes 
anyukával beszélgettem erről, kérésnek 
eleget téve megpróbálom egyszerűsítve, 
összefoglalva a tudás alapjait, hátha má-
sok is kedvet kapnak az alkalmazásra. 
Elsőként a hold  – föld - növények kap-
csolatáról néhány gondolat.

A hold kb. 28 napig kering a föld kö-
rül. Keringése során bejárja ugyanazokat 
az állatövi jegyeket, mint a nap, csak ő 
minden jegyben két és fél napig időzik, 
felerősítve annak hatását. Van újhold, 
növő hold, telihold, fogyó hold. 

Ha a kertművelésben ezt a 28 na-
pot szétbontjuk, az adott évszak adott 
hónapjában, minden fontosabb kerti 

munkát (trágyázás, ásás, vetés, kapálás, 
növényvédelem, betakarítás, befőzés, tá-
rolás) hatékonyabbá tehető!

Beszélhetünk a hold leszálló és felszálló 
erőiről. Ennek nincs köze a hold teltségé-
hez, hanem a holdnak az állatövben (12) 
való állásával függenek össze. Ezekhez az 
állatövi részekhez pedig egyes növényi ré-
szek tartoznak. Így beszélhetünk gyökér, 
levél, virág, termés napokról. 

Nézzük kicsit bővebben. 
Újhold – régebben „holt holdnak” hív-
ták, a föld és nap között van, 1 napig nem 
látjuk. A hold ekkor van a legközelebb a 
naphoz 2-3 éjszaka azonos csillagjegyben 
is álnak. Ezt a fázist nem keverjük a teli-
holddal! A naptárak fekete korongként 
jelzik. A föld el kezd lélegezni. Ezen a na-
pon kell vissza vágni a beteg, satnya nem 
fejlődő fát, cserjét, évelő növényt a gyó-
gyulás, hajtás megindulás reményében. 

Növő hold. Az újholdat követi, vé-
kony sarlóban. Balról jobbra vándorol, 
a növő hold megindul útjára a teliholdig 
(13 nap)

Minden, aminek az emberi és növé-
nyi szervezetbe kell jutnia, beépül. Épít, 
erősít, kéthétig kétszeresen hat. A föld 
fölött növekedő és fejlődő növényeket és 
zöldségféléket ebben az időszakban kell 
elültetni, elvetni. Pl.: karfiol, paprika, pa-
radicsom, borsó, bab. Növő holdkor gyűjt-
sünk gyógynövényeket, nemesítsünk gyü-

mölcsfát. Utóbbit közelebb a teliholdhoz. 
Telihold (holdtölte). A naptárban világos 
korong. Egy különös állapot, ember, állat 
és növény számára egyaránt. Ezen a na-
pon gyűjtött gyógynövények a príma kate-
góriába tartoznak. Ha ekkor metszünk fát, 
cserjék kipusztulhatnak, megtetvesedhet-
nek, elsatnyulhatnak. Telihold napján kell 
elkezdeni a trágyázást, ami belenyúlik a 
fogyó holdba. Főleg, ha a hold, kos vagy 
nyilas jegyben tartózkodik. 

Fogyó hold. Jobbról balra kezdi meg 
a hold a fogyást. (13 napig tart). A kerti 
munkák terén a földalatti zöldségnövé-
nyek vetését, palántázását kell végezni. 
Fontos tudni a tavaszi burgonya ültetése, 
fogyó holdra essen, ne közel az újholdhoz! 
A trágyázásnak is ez a fő időszaka, főleg, 
ha a hold kosban, nyilasban áll. A trágya-
levet, szerves trágyát telihold napjától a 
fogyó holdban jó kihordani. Az oroszlán-
ban vigyázni kell, mert a talaj szárazabb, 
égethet a trágya.

Fák, cserjék irtásai, ritkítása eredmé-
nyesebb lehet, ha április 3-ára, július 30-
ára és az akácnapra (június 22), augusztus 
15, szeptember 8-ra esik. Ekkor vetünk / 
ültetünk leveles zöldségeket. Salátát, spe-
nótot, fehér és vöröskáposztát. A hatéko-
nyabb gyomirtás (kapálás) szintén ebben 
az időszakban, főleg ha a hold bakban jár. 
A talajlakó férgek a földfeletti kártevők ir-
tása sikeresebb.  
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A téli napfordulótól –december 21.- a 
nyári napfordulóig – június 21. bejárt idő-
szakban felszálló erő lakozik. A felszálló 
hold erejét aratási időnek is nevezik.

Ide tartoznak a nyilas, bak, vízöntő, ha-
lak, kos, bika, ikrek jegyek. Felszálló hold-
kor felfelé szálnak a nedvek a gyümölcs 
és a zöldség különösen lédús a növények 
földfeletti része kedvezően fejlődik. (nyi-
lastól-ikerig) 

Leszálló holdkor a gyökérképződés 
az erősebb a nedvek leszállnak a gyökér-
zetbe. (ikertől-nyilasig) Ez a gyakorlatban 
könnyebb, gyorsabb gyökeresedét jelle-
mez. Ide tartozik iker, rák, oroszlán, szűz, 
mérleg skorpió, nyilas. Az év második fe-
lében van. Érettséget, aratást, hanyatlás, 
megnyugvást jelent. 

A körforgásban a levél, termés, gyökér 
és virágnapok váltják egymást. 

Levél vagy víz napok. Rák, skorpió, 
halak jegyekben van a hold. A kertben 
történő locsolás ilyenkor a legideálisabb 
egybekötve egy műtrágyával kevert fejtrá-
gyával. A szobanövények is ekkor örülnek 
a legjobban a víznek. Ezekben a napok-

ban a föld nedvesebb, bent tartja a vizet. 
Rákban nem vermelünk, és nem konzer-
válunk ősszel. Fogyó holdban a halakban 
vetett krumpli vetése ideális. 

Termés vagy melegnapok. Kos, 
oroszlán, nyilas. A földre szárító / égető 
hatással van. Egy erős záport a föld nehe-
zen fogad be, azt mondjuk bezárt a föld. 
A műtrágyázást oroszlánba kerüljük, 
mert égetni fog! Oroszlánba nem vetünk 
/ ültetünk paradicsomot, burgonyát. Té-
len az oroszlánba a legjobb a metszés. 

Gyökér vagy hidegnapok. Bika, 
szűz, bak. A szűz napok gyökérnapok le-
szálló erővel. Szinte minden kerti, erdei, 
mezei munkára kiváló, amihez köze van 
az ültetéshez, átültetéshez, palántázás-
hoz. Ekkor jó muskátlit, petúniát vagy 
más kerti palántát ültetni, mert a föld 
mindent megnöveszt. A gyep vetését 
növő holdban a szűz napján csak ekkor 
kellene mindenkinek vetni. A bikában 
fogyó holdban kedvező a trágya és kom-
poszt rakása májustól októberig. Bakban, 
fogyó holdban a legjobb a kapálás, gyo-
mok irtása. 

Fény vagy virágnapok. Vízöntő, ik-
rek, mérleg. Levegős jegy. A növényi rész 
a virág, amire hat. A növények több fényt 
szívnak magukba. A kerti munkára alkal-
matlanabbak. A kertben e jegyek termé-
ketlenebbek. Ha mégis ekkor kell gyom-
lálni ott, lehet hagyni a gazat rothadni. 
Ekkor ne ültessünk át se szobai, se kerti 
növényeket, mert rossz gyökeret ereszte-
nek. A mérlegben lehet vetni virágos és 
gyógynövényeket. Az ikerben lehet vetni 
/ palántázni futónövényeket. 

Ennyit feltétlen tudnunk kell az ala-
pokhoz. Napjainkra az időjárási viszo-
nyok igen megváltoztak. Az ültetési és 
vetési időpontok jó 2 hetet előre tolódtak. 
Viszont a hold hatása nem változik. 

A következő részben konkrét vetési ter-
vet mutatok be, ami segíthet a kezdő ker-
tészkedni akaróknak.

Addig is készüljön mindenki a saláta és 
spenót vetéséhez, palántázásához. A hagy-
mások duggatásához és az őszi virágzók 
(pl.: árvácska, krizantém) kiültetéséhez. 

Jó kertészkedést mindenkinek!
 Benis Brigitta  

Z Ö L D  R O VA T
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Házi készítésű, adalékanyag nélküli termékek 

Benis BrigittaBenis Brigitta  
regisztrált őstermelő kínálatából 

Lekvárok tartósítószer nélkül
(sárgabarack, szilva, szilvaalapú vegyes,  

eper, meggy)

Aszalt meggy

ErősJóska paprikakrémek

Szárított és fagyasztott csípős paprika

KAMILLA- és HÁRSFAVIRÁG teának

FAGYASZTOTT szilva, meggy

Konyhakész,  
saját nevelésű, szemes takarmányon nevelt 

tyúkok, kakasok, gyöngytyúk 
pecsenye- és tömött kacsa

HÁZI TOJÁS

Birsalmasajt, birsalmakompót

Szeretettel várom a faddi piacon, Messengeren, 
valamint a Kölcsey u. 10. szám alatt.

Telefon: 06-30-957-32-16


