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2017. március 05-én, vasárnap, 

16 órakor a faddi művelődési házban

Kovács Gergő
zenés műsora

A belépés díjtalan.

Minden kedves faddi hölgyet és párját 

szeretettel várunk.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját 
2017. március 14-én (kedden) 17 órakor
a faddi Művelődési Házban tartandó ünnepi megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond: Bényi Dávid, Fadd alpolgármestere.

Közreműködnek a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói.

A megemlékezést követően V. Kozma Simon 
festményeit bemutató kiállítás megnyitójára kerül sor.

Mindenkit szeretettel várunk!

„Szeressük egymást, 
gyerekek” 

Nőnap 2017

Meghívó ünnepségre!
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KISMANÓK-VILÁG
Kicsit mindannyian sokalljuk már ezt a hosszúra nyúlt, fog-
vacogtató időjárást. Hát szívmelengetőként olvassák el, mi-
lyen meghitt, vidám hangulatú időszakot éltek át a kis óvo-
dásaink!

Mielőtt beköszöntött a tél, az Európai Mézes Reggeli né-
ven ismert program keretében, Majsai István, helyi méhész 
látta vendégül aranyló mézzel az óvodánk apraját-nagyját. A 
gyermekek számukra könnyen befogadható módon kaptak 
információt „a barna ruhácskás” méhekről, a mézfogyasztás 
előnyeiről és az egészséges táplálkozásról. Aztán kóstolás ke-
retében a vitaminraktárainkat is feltölthettük. István rajzver-
senyre is invitálta a gyermekeket, melynek díjazottjai boldo-
gan vették át a nyeremény mézet. 

1. helyezett: Geösel Liliána – Katica csoport
2. helyezett: Sáfrány Míra – Egérke csoport
3. helyezett: Tesényi Petra és Nyerges Tifani Tímea – Sü-

nike csoport.
Közeledett a Télapó. Gyakran hallottuk a lépteit a teraszo-

kon és az ablakok alatt. A gyermekek igyekeztek is jó visel-
kedéssel, dalokkal és versekkel a házunk tájára csalogatni őt.

A felnőttek sem tétlenkedtek ám! Az épület aulájába téli 
életképet varázsoltak, ezzel is otthonosabbá téve szép óvo-
dánkat. Minden csoport igyekezett a saját háza tájékát is ün-
nepi díszbe öltöztetni és Bitay Ági néni irodája környéke is 
fényben ragyogott. Sok csoportban a szülőkkel együtt folyt a 
szorgos munka: adventi vásárra készültek az ötletesebbnél- 
ötletesebb díszek, ajándéktárgyak. Konyhás nénik segítségé-
vel sültek pirospozsgásra a kis kezek által szeretettel gyúrt és 
formázott mézeskalácsok.

A nagy igyekezet és a jó viselkedés nem is bizonyult hiá-
bavalónak, hiszen üzenetet kaptunk a Télapótól, hogy vár 
bennünket a messzi Budapesten, a Vasúttörténeti Parkban. 
Azt is hírül adta, hogy rajta kívül még a Tv Macival és Süsü 
sárkánnyal is találkozhatunk. Fel is kerekedtünk a nagy útra 

és ő meg is érkezett csodaszép mozdonyán. Nem jöhetett a 
szánján, hiszen akkor még nem hullott hó. Persze a csoma-
gokról sem feledkezett meg. Hazafele pedig mi is felszállhat-
tunk a vonatára és egészen a Nyugati pályaudvarig utazhat-
tunk vele.

Aztán december 6-án itthon vártuk a jöttét. Az óvó né-
nik vidám mesejelenete után izgatott várakozás vette kezde-
tét. Télapó be is kopogott minden csoport ajtaján. Virgonc 
krampusza segítségével meg is ajándékozta a gyermekeket- 
egyetlen kiscipő sem maradt üresen. Egy nappal később a 
helyi Művelődési Ház széksorai teltek meg mosolygós arcú 
gyermekekkel, hogy egy vidám műsor keretében versekkel 
és dalokkal köszönjünk el a Télapótól.

Néhány nap múlva újabb távoli látogatók toppantak be 
hozzánk, annyi dobozzal, hogy alig találtunk neki elég tá-
roló helyet. Kárász Andrea közreműködésével egy budaörsi 
óvoda dolgozói hozták el nekünk a náluk gyűjtött rengeteg 
adományt. A szeretetnek ez a kedves megnyilvánulása olyan 
tekintélyes mennyiségű volt, hogy minden családnak jutott 
belőle, a csoportok is kaptak jó állapotú játékokat és még a 
Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálatának is jutott 
belőle. Köszönet érte Nekik! 

Lassan elérkezett a várva- várt karácsony is ünnepi fény-
ben ragyogó és mézeskalács illatban fürdő óvodánkba. A 
családias, meghitt hangulatú eseményt a német szakkörös 
gyermekek csengettyűszavú, vidám kis műsora vezette be, 
melyet az óvó nénik bábjelenete és dalcsokra követett.

Erre az alkalomra szeretettel hívogattuk a még babát váró 
és a már dajkáló kolléganőinket, nagyközségünk vezetőit, az 
egyházak képviselőit, az iskola vezetőit, a karate edzőnket, az 
SZSZK elnökét, a Roma Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét 
és a konyhai dolgozókat is. Reméljük jövőre még többen ün-
nepelnek együtt velünk!

Mi, Sünike csoportosok, izgatottan látogattunk el az Idő-
sek Napközi Otthonába, ahol mosolygós arcú nénik, bácsik 
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vártak bennünket. Kis műsorunkat kölcsönös ajándékozás 
követte, majd meleg tea és sütemény várt ránk. Sünikék kis 
szívükben azzal a boldog érzéssel tértek haza, hogy ők ma 
nagy örömet szereztek.

Karácsony ünnepén több csoportban a szülőkkel együtt 
örültünk a gyermekek boldogságának és együtt gyönyörköd-
tünk a ragyogó gyermekszemekben, amikor a remélt ajándé-
kok is fa alá kerültek.

Az óvoda dolgozói számára az apró meglepetés mellett az 
volt az ajándék, hogy Bitay Ágota és Acsádi Sándor Istvánné 
mindenkinek személyesen köszönetet mondott az eddigi tá-
mogatásért, az elvégzett munkáért és az összefogásért.

Az ünneplés nem ért még itt véget. Hiszen a nyugdíjas és 
gyesen levő kolléganőinket régi hagyományunkhoz híven az 
idén is vendégül láttuk egy finom vacsorára, beszélgetésre. 
Ők is nagyon várják ezt az összejövetelt, hiszen elmondásuk 
szerint a környékbeli ismerős óvónők irigykedve hallgatják 
a beszámolóikat, mert máshol nem nagyon van példa arra, 
hogy miután kikerültek egy közösségből, ne feledkezzenek 

meg róluk és az együtt töltött szép időkről.
Számukra is futotta az idén is a kolléganők erejéből egy 

meghitt hangulatú és egy vidám műsorra. 
A tél örömeit is kiélveztük a gyerekekkel. Bár hó csak bo-

káig ért és így a hószobrászkodásra idén nem kerülhetett sor, 
de hógolyózás, szánkózás, hancúrozás a hóban, csúszkálás 
a jégpályává vált hátsó udvaron, hattyúetetés a Dunánál el 
nem maradhatott.

Kitűnően sikerült vizsgát is hozott az új év. Rakiczkiné 
Bali Mónika- Süni csoportos daduskánk immár hivatalosan 
is dadus néni lett. Gratulálunk neki! 

Az óvoda dolgozói már január elejétől gőzerővel készü-
lődnek az idei Jótékonysági bálunkra. Mese,  tánc és ének 
próbák, dekoráció készítése, szponzorok felkeresése és tom-
bolák csomagolása tölti ki a mindennapjainkat. Szabadidejét 
sem kímélve mindenki azon igyekszik, hogy az idei bál is fer-
getegesen sikerüljön.

Az idei év kivételes jelentőségű, hiszen már 20. alkalom-
mal kerül megrendezésre ez az esemény.

Büszkék vagyunk arra, amit évről- évre teszünk, mert sem 
a környéken, sem távolabb nincs nagyon arra példa, hogy 
ilyen hosszú időn keresztül erőfeszítéseket tegyen egy közös-
ség önzetlenül azért, hogy a gyermekek ingyen kirándulhas-
sanak és élményekkel gazdagodhassanak. Köszönjük a Faddi 
Önkormányzatnak, hogy a decemberi kirándulás megvaló-
sulását a buszköltség átvállalásával támogatta.

Az óvoda dolgozóiban az évek múltával sem csökkent a 
lendület, viszont a szülők, családok részéről már egyáltalán 
nincs meg a régi támogatás, illetve ugyanazok az arcok kö-
szönnek vissza minden alkalommal. Ahogy az egyik kolléga-
nőnk nagyon szépen megfogalmazta: nem magunk helyett, 
hanem mellénk várunk segítséget. Talán az a fél óra segítség, 
amit kérünk a szülőktől, nem olyan nagy áldozat, ha a kirán-
dulás költségeit figyelembe vesszük, melyet azok a családok 
is megspórolnak, akik még soha nem jöttek el segíteni. Saj-
nos ők vannak többen. Fogjunk össze a gyermekekért!

Lezajlottak a szülői értekezletek is, sajnos hasonló tapasz-
talatokkal. Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik 
mindig eljönnek, akikre mindig számíthatunk, akik más 
szülők helyett is helyt állnak. A többi szülőt is várjuk, hogy 
érdeklődjenek a gyermekükről és ezekre az alkalmakra eljöj-
jenek, hiszen mindez az ő gyermekekről is szól, értük is tör-
ténik. Sőt, mindez egyben minden szülő kötelessége is!

Végül beszámolunk még egy jó hírről. Elkészült a Kis-
manók új honlapja, melynek címe: faddovi.hu. Itt mindenki 
fontos, naprakész információkat talál majd rólunk.

A medve kijött a barlangjából és mivel az árnyékát nem 
látta meg, reméljük kint is marad. De ha mégsem, akkor a 
Farsangi bálon elijesztjük mi magunk a telet, maskarákkal, 
jelmezekkel, vidámsággal. 

 A biztonság kedvéért addig is majd sokat sétálunk a 
gyerekekkel, hogy rátalálhassunk mielőbb az első nyíló hó-
virágra és vele a tavasz reményére.

 Sersli Zoltánné, Sünis óvó néni
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Mikulás kupa 2016

Hagyományainknak megfelelően az idei évben is megren-
deztük a Mikulás-kupát iskolánkban 2016. december 6-án 
14 órai kezdettel. A verseny célja, mint mindig, most is az 
volt, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, hogy sportszerűen 
küzdjenek csapatukért, iskolájukért.

Ezen a rendezvényen az alsó tagozatos gyermekeink mér-
kőztek meg vidéki iskolákkal játékos sportvetélkedő formá-
jában. A verseny öt feladatból állt, amely ügyességet, gyor-
saságot, és csapatjátékot igényelt. A versenyre iskolánkon 
kívül a bogyiszlói és a gerjeni általános iskola diákjai jöttek 
el. Mindegyik csapat 12 fővel versenyzett. Zenés gimnasztika 
után kezdetét vette a játék. A lelátóról a nézőközönség lelke-
sen buzdította saját csapatát. Hosszas küzdelem után követ-

kezhetett az eredményhirdetés. A résztvevő csapatok mind-
egyike oklevelet kapott, az első három helyezett csapat tagjait 
érmekkel jutalmaztuk, a legjobb csapat pedig kupát is haza 
vihetett.

Végeredmény:

1. Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola I. számú csapata
2. Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola II. számú csapata
3. Bogyiszlói Általános Iskola
4. Gerjeni Református Általános Iskola és Óvoda

 Bogdán György

I s k o l a

BankVelem az iskolában
A PontVelem programhoz Magyarország minden általános 

iskolája csatlakozhat. Ennek részeként, a BankVelem pénzügyi 
oktató program keretében az Utazó Iskola 100 általános isko-
lába látogat el, hogy tanórai keretek között és játékos módon 
fejlessze a diákok pénzügyi ismereteit. A mi iskolánk is részese 
lehetett ennek. A 3-4. osztályosok memóriajátékot, szókeresőt, 
kirakót, célba dobást játszhattak csoportban. Bankjegy másola-
tokról a különbségkeresés volt a feladat. A 4. osztályosok a kor-
osztályuknak megfelelő előadást hallgattak végig. Interaktívan, 

csoportban a Tücsök és a hangya meséjének tanulságával a ta-
karékosság fontosságára hívta fel a figyelmet. A gyerekek végig 
aktívan részt vettek a feladatokban. Mindkét 4. osztály egy-egy 
társasjátékot, ezen felül minden résztvevő egy malacpersely 
kulcstartót kapott ajándékba. 

Reméljük, a gyerekek gyakorlatias, használható pénzügyi is-
meretekre tettek szert. 

 Oláh Magdolna, Szőke Zoltánné
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Versenyek, eredmények:
Iskolánkban kiemelt feladataink között szerepel a tehetség-
gondozás, ezért tanítványainkat folyamatosan nevezzük be, 
illetve készítjük fel különböző helyi és levelezős versenyekre, 
ahol összetettebb, nehezebb, több ötletet igénylő feladatokkal 
tehetik próbára tudásukat. Sok család számára problémát okoz 
a versenyek nevezési díját kifizetni, ezért próbálunk helyileg is 
versenyeket szervezni, lehetőséget biztosítva tehetséges tanu-
lóinknak a megmérettetésre. Ebben a tanévben is szép számmal 
jelentkeztek tanulóink a helyi versenyeinkre. A helyezést elért 
tanulók díjazásban részesültek, amelyet a közösség előtt vehet-
tek át, példaként állítva őket társaik elé. 

HELYI MATEMATIKA  VERSENY a 3-4. évfolyamos tanulók 
számára.

3. évfolyam:
1.helyezett  Vass Botond 3.a, Petróczi Nikolett 3.b
2.helyezett  Pápai Barbara 3.a, Rakiczki Ákos 3.b
3.helyezett  Szendi Ramóna 3.a, Bognár Nóra 3.a

4. évfolyam
1.helyezett  Bóvári Márk 4.a, Szili Flóra 4.b
2.helyezett  Rácz Petra 4.b
3.helyezett  Acsádi Petra 4.b, Vass László 4.b, Bedzsula Ferenc 4.a

SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY
1.helyezett  Acsádi Petra 4.b
2.helyezett  Baros Inez 4.a
3.helyezett  Lakatos Virág 4.b

KAZINCZY SZÉPKIEJTÉSI VERSENY
1.helyezett  Acsádi Petra 4.b
2.helyezett  Kiss Gréta 5.a
3.helyezett  Keserű Réka 4.b, Udovisits Andrea 4.a

ÚSZÁS
Szekszárd Városkörnyéki Úszóversenyen iskolánkat két tanuló 
képviselte.
Gyorsúszásban a következő helyezésekkel büszkélkedhetünk:
3. helyezett  Csehák Fédra 1.a
5.helyezett  Csehák Kata  1.a

Büszkék vagyunk tanulóink és a felkészítő nevelőik sikereire, gra-
tulálunk az elért szép helyezésekhez!
 Nagyné Fodor Irén

Kalandos verseny
A Szalay Könyvkiadó a 2016/2017-es tanévben több fordulós 
szövegértési versenyt hirdetett meg a 2-3. osztályos, és a 4-6. 
osztályos korcsoport tanulói számára Kalandos verseny névvel. 
A nevezés feltétele az volt, hogy a részt vevők a kiadó erre az ese-
ményre kiadott regényét megvásárolják és elolvassák.

Iskolánkból nagy volt az érdeklődés. Tíz négyfős csapat re-
gisztrált a versenyre, nyolcan az alsó tagozat 2-4. osztályaiból, 
kettő pedig a 6. évfolyamról. 

Minden csapatnak nevet kellett választania, csapat logót ter-
veznie, és egy csatakiáltást költenie. A fordulók során fejtettek 
már rejtvényt, titkosírást, illetve maguk is készítettek ilyent. Raj-
zos feladatokban is bővelkedik a verseny, hiszen a csapat logó 
mellett, térképet is kellett már rajzolniuk a gyerekeknek. A soron 
következő fordulók sikeres megoldásának már feltétele lesz a re-
gények alapos ismerete is.

A verseny április folyamán zárul, de négy csapatunk (Kék ege-
rek, Okos baglyok, AZING, Z néni pingvinjei) a lelkes szülői tábor-
nak köszönhetően már értékes könyvjutalmat kapott a kiadótól. 
Interneten lehetett a legjobb csapatnevekre szavazni, ebben a 
versenyben az első tíz közé jutottak Milka csokit és könyvet kap-
tak ajándékba.

Januárban a könyvkiadó munkatársai is ellátogattak intézmé-
nyünkbe, apró figyelmességgel köszönték meg a gyerekek és a 
patronáló pedagógusok eddig végzett munkáját.

Gyerekeink továbbra is nagy lelkesedéssel várják a verseny 
honlapján közzétett újabb fordulókat, már csak azért is, mert a 
főnyeremény kettő darab egynapos kirándulás az ausztriai Fa-
mily Kalandparkba, és egy teljes gyereknap a nyertes csapat is-
kolája számára.

 Fehér Andrea

„Tök felső”
Október 28-án ellepték az iskolát és az utcákat a boszorká-
nyok, szellemek, csontvázak és zombik a Faddi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola felsős munkaközössége által szervezett 
„Tök felső” napon. A délutáni programokon lehetett tököt fa-
ragni, rejtvényeket megoldani -idegen nyelven is-, kézműves 
foglalkozáson részt venni, ill. érdekes finomságokat kóstolni 
a halloween büfében. A folyosón a gyerekek munkáiból ké-
szült terménybáb kiállítás fogadta a vendégeket. A lámpás 
felvonulás után következett a halloween party a helyi Mű-
velődési házban, ahol a diákok és a tanárok együtt buliztak.
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Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2016. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a telepü-
lés környezetvédelmének általános szabályairól szóló 
20/2004. (XII. 3.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jog-
alkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a környezet védelmének általános sza-
bályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) 
pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésé-
ben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a település környezetvédelmének általános szabályairól 
szóló 20/2004. (XII. 3.) Kt. sz. rendelete (a továbbiakban: R.) 
10. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:

 „(10) Avar és kerti hulladék a (2) bekezdésben meghatá-
rozott időintervallumon kívüli időszakban kizárólag fertőzés 
vagy fertőzésveszély esetén égethető. A fertőzés vagy fertő-
zésveszély fennállását előzetes szakértői véleménnyel kell iga-
zolni.”

Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép 

hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző 
gondoskodik.

Fülöp János polgármester Dr. Percsi Elvira jegyző

Záradék:
A rendelet 2016. szeptember hó 10. napján a helyben szo-

kásos módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
11/2016. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek 
filmforgatási célú igénybevételéről szóló 12/2013. (VIII. 
27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekez-
désében és 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 
12/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekez-
dése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fize-
tendő díj: 

a) forgatási terület esetében: 153 Ft/m2/nap, töredéknapra 
76 Ft/m2/nap,

b) technikai terület esetében: 102 Ft/m2/nap, töredéknap-
ra 51 Ft/m2/nap,

c) stábparkolási terület esetében: 102 Ft/m2/nap, töredék-
napra 51 Ft/m2/nap,

d) kiürítési terület esetében: 102 Ft/m2/nap, töredéknapra 
51 Ft/m2/nap,

e) forgalomtechnikai biztonsági terület esetében: 10 Ft/
m2/nap, töredéknapra 5 Ft/m2/nap.” 

2. § Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba. 
Fülöp János polgármester  Dr. Percsi Elvira jegyző

Záradék:
A rendelet 2016. szeptember hó 10. napján a helyben szo-

kásos módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 
9/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Fadd Nagyköz-
ség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 4/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alap-
törvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
64. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a Fadd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (III. 24.) önkormány-
zati rendelete 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„(1) A polgármester a megbízatását társadalmi megbíza-
tásban látja el.”

Záró rendelkezések

2. § E rendelet 2016. július 1-én lép hatályba.
Fülöp János polgármester Dr. Percsi Elvira jegyző

Záradék:
E rendelet 2016. június hó 30. napján a helyben szokásos 

módon kihirdetésre került
 Dr. Percsi Elvira jegyző
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Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület Adószáma: 18861130-1-17
Fadd Polgárőr Egyesület Adószáma: 18857467-1-17 
Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület Adószáma: 18862320-1-17
Faddi Meseház Alapítvány Adószáma: 18863888-1-17
Faddi Gyermekekért Alapítvány Adószáma: 18855977-1-17 
Faddi Nyugdíjasok Egyesülete Adószáma: 18860146-1-17 
Faddi Sport Horgász Egyesület Adószáma: 19953755-1-17
Faddi Sportegyesület Adószáma: 19952840-1-17
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Adószáma: 19719548-1-41
Kismanók Óvodai Alapítvány Fadd Adószáma: 18867813-1-17
Tegyünk a Szívünkért Egyesület Adószáma: 18868285-1-17
Magyar Katolikus Egyház Technikai száma: 0011 
Református Egyház Technikai száma: 0066 

k ö z é r d e k ű

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 
12/2016. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkor-
mányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 29.) 
önkormányzati rendeletének 1. sz. módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el

1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testü-
letének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a település 2016. évi költségve-
tésének:

a) költségvetési bevételeit 709.534.000 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit 245.768.000 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait 724.501.000 Ft-ban,
d) a finanszírozási kiadásait 230.801.000 Ft-ban,
e) költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások fő-

összegét  955.302.000 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
3. § A R. 3 melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
4. § A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
5. § A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fülöp János polgármester Dr. Percsi Elvira jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2016. szeptember hó 10. napján a helyben szo-

kásos módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 
13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az Önkor-
mányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 29.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el

1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testü-
letének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II. 29.) számú rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a település 2016. évi költségve-
tésének:

a) költségvetési bevételeit 711.784.000 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit 245.768.000 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait 726.751.000 Ft-ban,
d) a finanszírozási kiadásait 230.801.000 Ft-ban,
e) költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások fő-

összegét  957.552.000 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
3. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
4. § A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
5. § A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
8. § A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fülöp János polgármester Dr. Percsi Elvira jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2016. szeptember hó 30. napján a helyben szo-

kásos módon kihirdetésre került. 
 Dr. Percsi Elvira jegyző

Közlemény
Fadd Nagyközség Önkormányzatának alábbi rendeletei terjedelmi 
okok miatt a Faddi Hírekben nem olvashatóak, azonban a rendeletek 
megtekinthetők a www.fadd.hu honlapon, a Polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján, illetve a Művelődési ház könyvtárában:

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. 
(VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsola-
tos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 14/2016. 
(IX. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 15/2016. 
(XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag-támo-
gatás szabályairól 

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 16/2016. 
(XII. 8.) önkormányzati rendelete a nagyközség Szabályozási Tervé-
nek jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról 
szóló 10/2003. (V. 13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Adója 1%-a Faddon is maradhat!
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Tisztelt Faddi Lakosok!
Az elmúlt hónapokban számtalan cikk 
jelent meg az engedély nélkül létesített 
fúrt kutak utólagos engedélyezéséről, 
amelynek hatására többen is érdek-
lődtek az eljárás iránt. Tekintettel arra, 
hogy a kérdés a lakosság széles körét 
érinti, az alábbiakban szeretnénk tájé-
koztatni Önöket a részletekről.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 29. § (7) bekezdésének 
2016. június 4-én hatályba lépett módo-
sítása értelmében a 2016. június 4. előtt 
létesített, vízkivételt biztosító víziléte-
sítmények után nem kell vízgazdálko-
dási bírságot fizetni, abban az esetben, 
ha 2018. december 31-ig a létesítő ké-
relmezi a vízjogi fennmaradási engedé-
lyezési eljárást és az engedély megadá-
sának feltételei fennállnak.

Olyan kút létesítéséhez, üzemelteté-
séhez, fennmaradásához és megszünte-
téséhez adható engedély, amely a követ-
kező feltételeket együttesen teljesíti:

a) belső, külső és hidrogeológiai vé-
dőidom, védőterület, valamint karszt- 
vagy rétegvízkészlet igénybevétele, 
érintése nélkül, és 500 m3/év vízigény-
bevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy 
parti szűrésű vízkészlet felhasználásával 
üzemel,

b) épülettel vagy annak építésére 
jogosító hatósági határozattal, egysze-
rű bejelentéssel rendelkező ingatlanon 
van, és magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény és a háztartási igények ki-
elégítését szolgálja, és

c) nem gazdasági célú vízigény kielé-
gítésére létesült.

A létesítőnek a vízügyi hatóságként 
eljáró jegyzőnél kell kérelmeznie a 
fennmaradási engedély kiadását. Ezen 
kérelmet a Polgármesteri Hivatalban 
beszerezhető, illetőleg a települési hon-
lapról (www.fadd.hu) letölthető forma-
nyomtatványon kell benyújtani.

A kérelem tartalmazza, illetőleg ah-
hoz mellékelni kell a következőket:

a) a jogosult tervező által elkészített 
engedélyezési tervek nyolc példányát,

b) ha a kúttal érintett ingatlan nem 
az engedélyes tulajdona, az ingatlan tu-
lajdonosának, állami tulajdon esetén a 
vagyonkezelőjének - a kút tulajdonjo-
gát is megjelölő, az ingatlanhasználattal 
járó jogokat és kötelezettségeket rögzítő 
- írásbeli hozzájárulását,

c) amennyiben a kút állami tulajdon-
ban lévő vízkészletet vagy vízilétesít-
ményt, felszín alatti vizek víztartó kép-
ződményeit vagy felszíni vizek medrét 
érinti, vagy arra közvetlen hatással van, 
akkor a működési területével érintett 
vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői 
hozzájárulását.

Az eljárás 5.000 forint illetékköteles, 
amelyet okmánybélyeggel kell leróni. 
Szintén a kérelmezőt terhelik az enge-
délyezési dokumentáció elkészítésének 
költségei.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy a fentiekben részletezett 

mentesség kizárólag a 2016. június 4-e 
előtt engedély nélkül létesített fúrt kút 
tekintetében alkalmazható. Amennyi-
ben ezt követően létesített/létesít valaki 
engedély nélkül fúrt kutat, azzal szem-
ben a vízgazdálkodási bírság kiszabása 
kötelező. A kérelem benyújtására 2018. 
december 31-ig van lehetőség.

Ugyancsak felhívjuk a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy fennmaradási enge-
dély csak arra a fúrt kútra adható, amely 
megfelel a jogszabályban előírt műszaki 
követelményeknek. Ezek teljesülését az 
eljáró hatóság ellenőrzi és hiányosság 
esetén kötelezi a létesítőt a kút meg-
szüntetésére (eltömedékelésére).

További információ, kérdés vagy 
esetleges segítség céljából Kovács Luca 
Kinga műszaki ügyintéző készséggel áll 
rendelkezésre személyesen, telefonon 
(74/447-998) vagy e-mail-ben (pen-
zugyfaddph@tolna.net).

 Dr. Percsi Elvira s.k. jegyző

k ö z é r d e k ű

Köszönet
Fadd Nagyközség Önkormányzata a la-
kosság nevében köszönetét fejezi ki a 
Dunahyb Kft-től Dr. Reibling Tamásnak, 
a Venyige Szövetkezettől Márkus János 
Elnök Úrnak, és a Dunagro Kft-től Czé-
gény László Elnök Úrnak a karácsonyi 
adományért, mellyel sok rászoruló csa-
ládnak tudtunk segítséget nyújtani.

Tisztelt Faddi Lakosok!
Az utóbbi időszakban számos bejelentés érkezett, hogy a tele-
pülésen több eb kóborol a közterületeken szabadon, ellenőri-
zetlenül. 

Erre tekintettel felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
(továbbiakban: Ávtv.) 5. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy az 
állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadá-
lyozásáról.

Az Ávtv. 5. §-ának (6) bekezdése értelmében a kedvtelésből 
tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolí-
tani. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet előírása szerint kutyát köz-

területen csak pórázon és szájkosárral lehet vezetni. Aki ezeket a 
szabályokat megszegi, az szabálysértést követ el.
Kérjük a Tisztelt Ebtartókat fenti előírások fokozott betar-
tására.

Egyben ugyancsak felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra, 
hogy az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet értelmében az, aki az állat biztonságos elhelyezéséről, 
szökésének megakadályozásáról és ellenőrzéséről nem gondos-
kodik állatvédelmi bírságot köteles fizetni. A bírság összege öt-
ezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Fadd, 2017. február 2. Köszönettel: Dr. Percsi Elvira sk. jegyző
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C I v I l  s z e r v e z e t e k  é l e t é b ő l

2017-től új kórusvezetője van a Borókának
Hosszú, alapos felkészülés után, 2016. december 11-én ke-
rült megrendezésre az „Adventi” műsorunk.

A Koleszár Istvánné karnagy által igényesen összeállított 
műsorban a kórus mellett felléptek hangszeres szólisták, 
próza és versmondók, és egy betlehemes játék is előadásra 
került. A kórus tagjai a gyertyagyújtásnál a hangulathoz illő 
öltözékben jelentek meg, a gyertyákat pedig a szereplő gyer-
mekek gyújtották meg: Bali Anna, Kovács Nóra, Major Erika 
és Sáth Szonja.

A „Betlehemes” játékban a kórus mellett, mint pásztorok, 
szerepeltek: Papik Sándor, Bogdán György, Palatinus János 
hitoktató és kisbojtárként Kákonyi Bálint.

Hangszeres szólistáink önálló, az ünnephez kötődő műve-
ket adtak elő. Szemerei Eszter és Major Erika zongorán, Rup-
pert Orsolya fuvolán és Major Zoltán gitáron játszott.

Kórusunk karácsonyi énekek mellett többszólamú műve-
ket adott elő.

A meghitt, ünnepélyes műsort a közönség tapssal és elis-
merő szavakkal köszönte meg.

A műsor után „fehérasztalos” összejövetelt rendeztünk. Itt 
került sor Koleszár Istvánné bejelentésére, hogy 2017-től már 
nem tudja vállalni a kórus vezetését. Éva másfél évtizednél is 
hosszabb ideje irányította, vezette a kórust, ez alatt 300-nál 
több művet, dalt tanított meg nekünk. Sok emlékezetes, szép 
műsorra, fellépésre készítette fel a kórust, amit ezúton is kö-
szönünk.

A vezetőségnek új kórusvezető után kellett nézni, akit Sze-
merei Eszter személyében meg is találtunk. Eszter elvállalta a 

felkérést, aminek a kórus nagyon örült, mivel már több éve, 
mint zongorakísérő velünk volt a próbákon és fellépéseken. 
Február 2-án volt idei első próbánk, ahol ismertette terveit.

Várunk új tagokat kórusunkba, de a kimaradt tagjainkat is 
szívesen viszontlátjuk és visszavárjuk. Próbáink csütörtökön 
este fél 6-tól 7 óráig vannak.

Köszönjük mindazon Támogatóinknak a személyi jövede-
lemadó 1%-os felajánlását, akik 2016-ban rendelkező nyilat-
kozatban, vagy az Adventi műsor megtekintése során is ado-
mányukkal segítették tevékenységünket. Kérjük mindazokat, 
akik tehetik, hogy a 2016. évi SZJA bevallásuk során adójuk 
1%-áról rendelkezzenek a Faddi Boróka Ének és Néptánc 
Egyesület javára!

Adószámunk: 18862320-1-17 Ádám Imréné titkár

A 2015-ös és 2016-os adventi időszak-
ban magánemberek felajánlásából 
megújultak az ünnepi fények a falu köz-
pontjában. KÖSZÖNJÜK!

Tisztelt Faddi Lakosok!
Percsi Petrának hívnak, Szekszárdon születtem, Faddon élek. Általános is-
kolai tanulmányaimat is Faddon végeztem. Középiskolába, a Sztárai Mi-
hály Gimnáziumba jártam. Orvosi diplomámat a Pécsi Tudományegyete-
men szereztem, majd 3 éves rezidensképzés után háziorvostanból tettem 
szakvizsgát. Ezt követően Pécsett, egy háziorvosi körzetben dolgoztam, 
ahol lehetőségem nyílt megkezdeni üzemorvosi másodszakvizsgámat. 
A faddi II-es számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi teendőit 2017. január 1-je 
óta látom el. Hivatásomban, gyógyító munkámban elsődlegesnek tartom a 
betegségek megelőzését, az egészséges életmód fontosságának a tudatosí-
tását, a páciensek szakszerű, lelkiismeretes gondozását.

Egyben tájékoztatom Tisztelt Betegeimet, hogy rendelési időm 2017. 
március 1-jétől a következőképpen módosul: 
hétfőtől péntekig 9.00-től 13.00 óra.  Dr. Percsi Petra háziorvos

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító
7133 Fadd, Etelköz u. 7.• Telefon: 74/446-516; 30/969-9854• E-mail: rozgonyi54@tolna.net
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s z ava k o n  I n n e n  é s  t ú l

FUTNAK AZ ÉVEK…
Csöngött a telefon… kedvesen meg-
kért a „Felelős Szerkesztő és Kiadó” 
egy újabb cikk megírására. Jólesően 
éltem át, hogy senki nem köti meg a 
kezem a téma megválasztásával. Csak 
a határidőt kellett betartanom.

A „Faddi Hírek” 2017. év első száma 
ad helyet írásomnak. Szinte „fejben 
csap” a gondolat, mert azt érzem, hogy 
most írtam meg a 2016-os év januári 
számában az év eleji jókívánságaimat.

FUTNAK AZ ÉVEK…
Bár igaz, hogy mindenki annyi éves, 

amennyinek érzi magát. Így vannak fi-
atal idősek és idős fiatalok is. Az biztos: 
az öregedés kikerülhetetlen. Tudom, 
hogy sokan távol tartanák maguktól 
ezt a témát, még akkor is, ha saját éle-
tükön érzik, hogy fizikailag, lelkileg 
és szellemileg is - törvényszerűen - el-
kopnak. Ez az „elhasználódás” sok fia-
tal számára idegesítő és feszültségkeltő 
tud lenni. Kapcsolatok „deformálód-
hatnak”el emiatt. Félünk tőle.

Mint ahogy nincs két egyforma em-
ber, úgy nincs két egyforma lépegetés 
sem az idősödő ember útján. Nem a 
betegségek számától függ, hogy ki érzi 
magát „szépkorúnak”.

Azt hiszem, hogy nekünk is, akik 
már megéltünk egy-két évtizedet, bir-
tokunkban áll a döntés lehetősége (a 
rossz döntés fiatalon is rajtunk állt… 
csak az erőnlétünk változott). Mit 
kezdünk az előttünk álló évekkel? Tu-
dunk-e benne örülni mindennek, ami 
körülvesz bennünket a jelenben, és a 
sok-sok apróságnak, ami körülöttünk 
és bennünk zajlik?

Mindennek kell, hogy legyen egy 
elrejtett, testreszabott, titkos üzenete, 
ami segít átminősíteni, átfogalmazni 
a bennünk élő fájdalmat, félelmet, be-
tegséget, a nehezebb órákat egyaránt. 
De jó lenne, ha „kortársként” tudnánk 
biztatni erre egymást, sokat-sokat be-
szélgetve egymással ebben a „felké-
szítő” időszakban. Mert mindig a kor-
osztály érti jobban, hogy mi is van a 
másikban!

Tegyük fel együtt (mi, hatvan-, het-
ven-, nyolcvanasok) azt a kérdést, hogy 
miért ne lehetne belső békessége az idős 
embernek? Miért is kellene mindig pa-
naszkodnunk? Miért gond, ha nem jól 
alszunk, vagy itt-ott sajog a testünk, 
vagy ha elkap a félelem, hogy „leírtak” 
bennünket??? (A mostani fiatalok is 
idősödni fognak, és megtapasztalják… 
stb. - Enikő lányom mesélte, hogy kint, 
Kanadában, az a természetes és magától 
értetődő, hogy amíg az ember mozog, 
addig nem öreg. Tervei vannak, sétál, 
kirándul, tornázik, kapcsolatokat tart 
fenn, önkéntes munkát vállal erejéhez 
mérten.)

70. évem puttonyába sok minden be-
lefért már (mint mindenkinek). Az idő-
södés „kiszolgáltatott állapotai”, nyug-
díjba menetel, betegség, a váltással járó 
„rugalmatlanságom”, stb. De belül - ke-
resve, kutatva, akarva - sok minden át-
minősült bennem. Merjünk visszaem-
lékezni utunkra! Tudjunk együtt érezve 
meggazdagodni mindabból, amit át-
éltünk..., szeressük tovább adni ezt az 
empátiát..., fogjuk meg egymás kezét, 
és most „másképp fussuk meg a pá-
lyánkat”, mint amikor még fiatalos len-
dülettel szaladtunk ide és oda. Vegyük 
komolyan a „másképp és máshogy” fo-
galmakat, hiszen „FUTNAK AZ ÉVEK”.

A „korosodást” is tanulni kell. Mint 
ahogy „egy jó éjszakához jó nappal kell” 
(az idézetet a facebookról vettem), úgy 
egy kiegyensúlyozott megöregedéshez 
is sok jó „előkészület” szükséges. Apró 
célok, karbantartások, mindennapi ör-
vendezések, (s hitem szerinti) elmélyült 
imádságok.

Az Idősek Otthonában látom, hogy 
mekkora boldogság tud lenni egy-egy 
csokor virág, közösen elkészített párna, 
együtt feldíszített, karácsonyfa.

Persze, tapasztalom, hogy a szép 
öregedés nem csupán tanulás, hanem 
küzdelem is: feledékenységünk, fára-
dékonyságunk, lehetőségeink beszűkü-
lésének küzdelme. Engem is fiatalabb 
koromban éltetett, hogy benne voltam 
a mókuskerékben. Dolgoztam, szervez-
tem, terveztem napjaimat. Akkor en-

nek volt itt az ideje. Már jobban tudok 
„repülni” gondolataimban, visszafelé 
és előre egyaránt. Már mélyebbről szár-
mazó előjellel gondolom át a múltat. S 
„repülök” előre, ahol pláne átminősül 
minden. 

Az idősödés másik ajándéka, hogy 
egyre értékesebbek lesznek az embe-
ri kapcsolatok felszín alatti rétegei is. 
A külsőségek ilyenkor már könnyen 
lepottyannak az értékesebb belsőről. 
Ingyen kaptunk az Istentől mindent - 
ajándékképpen - de lassan-lassan (jó, 
vagy rossz sáfárságunk után) vissza kell 
adni ezeket. Hálás szívvel. Azt hiszem, 
hogy ez az érzés, felemelhet mindany-
nyiónkat.  Életünk ideje Isten kezében 
van. Hogy írhatok-e a 2018-as évkezdeti 
„Faddi Hírekbe”, nem tudom. Jelenleg 
azt érzem (örömmel!), hogy még mó-
dom van kívánni boldog új esztendőt 
minden kedves Olvasómnak.  

 Deméné Miksa Zsuzsa

Meghívó
A Faddi Nyugdíjasok Egyesületének 
vezetősége értesíti tagjait, hogy 2017. 
március 11-én (szombaton) 16 órai 
kezdettel Nőnapi ünnepséget tart. Be-
lépő ára 1.500,- Ft. Jelentkezni fogadó-
napokon lehet a művelődési házban.

2017. március 17-én, 14 órakor tart-
juk az éves közgyűlést. Mivel vezető 
választás lesz, kérünk mindenkit, hogy 
jelenjen meg. 

Minden tagunk megjelenésére szá-
mítunk. Vezetőség

A Faddi Polgárőr Egyesület 
szeretne köszönetet mondani mind-
azoknak, akik segítették tevékenysé-
günket a 2015. évi adójuk 1 %-nak 
felajánlásával. 

Amennyiben személyi jövede-
lemadója 1%-ával a Fadd Polgárőr 
Egyesület tevékenységét szeretné 
támogatni a következő évben, kér-
jük, a következő adószámot jelölje 
meg adóbevallásán: Adószámunk: 
18857467-1-17



11Faddi Hírek

k a t o l I k u s  k a r I t a s z

Katolikus Karitasz Csoport 
tájékoztatója

Kedves Testvérek!
Szeretettel és tisztelettel köszönjük meg 
a Karácsonyi adománygyűjtésünkhöz 
való hozzájárulásukat, melyből 40 rá-
szoruló család számára készítettünk 
ajándékcsomagot élelmiszer tartalom-
mal csomagonként 4.000 Ft körüli ér-
tékben.

Boldogan közvetítem az adomány-
ban részesült testvéreink hálás köszöne-
tét és őszinte jókívánságait.

Aktivista társaimmal együtt ismét 
örömmel tapasztaltuk, hogy egy olyan 
közösség tagjai vagyunk, ahol jelen van 
az egymással való törődés, segítség-
nyújtás szándéka és képessége. Így vált 
a szeretet szó szerint kézzel foghatóvá.

Itt szeretném röviden összefoglalni 
az elmúlt évi egyéb adományaink sorát:

Húsvéti, októberi ruha- és eszközosz-
tás ( játék, könyv).

2016 évben 5 család számára nyújtot-
tunk 10.000 Ft rendkívüli segélyt akut 
problémáik megoldására. 3 esetben 
súlyos betegség, 1 esetben haláleset,1 
esetben tüzelő miatt.

Beiskolázáshoz 9 család számára jut-
tattunk 5.000 Ft segítséget. (5 esetben 
központi utalvánnyal.)

A Központi adomá-
nyokból 170 család 
az alma programból, 
12 család a burgonya 
programból, 25 csa-
lád a bébiétel prog-
ramból jutott ado-
mányhoz.

Téli tüzelő beszerzéséhez 2 család 
számára pályázaton nyertünk 50.000 
Ft–ot.

A Központ kandalló program pályá-
zatán részt vettünk és 1 család számára 
megnyertük. Mindezeken túl alkalmi 
felajánlásból televíziót, bútort, babako-
csit hűtőt, mosógépet tudtunk a rászo-
rulóknak adni. Ebben az évben is igyek-
szünk minden pályázati lehetőséggel 
élni, és a központi adományokban 
minél nagyobb mértékben részesülni, 
hogy egyre több nélkülöző testvérünk 
segítségére lehessünk.

Apát úr és munkatársaim nevében 
mondok köszönetet az áldozatkész 
együttműködésükért.

Kérjük, hogy a jövőben is legyenek 
ennek a szeretetfolyamnak a részesei 
imáikkal és adományaikkal.

 Beszterczán Ágota, a csoport vezetője

Esküvők a (rég)múltban  
– fotókiállítás –

Kedves olvasóink! Fotókiállítást szer-
vezünk a művelődési házban, mely-
nek témája régebbi idők esküvői. 
Kérjük Önöket, legyenek segítsé-
günkre a leendő kiállítás anyagának 
felkutatásában, összeállításában! Se-
gítségüket nagyon köszönjük.
 A Művelődési ház munkatársai

Közlemény
Fadd Nagyközség Önkormányzata 
határozata alapján a községi falu-
nap ezentúl új időpontban, augusz-
tus hónap első szombatján kerül 
megrendezésre. Idén ez az időpont 
2017. augusztus 05-én lesz.

Információval szolgálnak a 
művelődési ház munkatársai

Elismerés
A Magyar Művészeti Akadémia intézményének támogatásával a Műcsarnok létreho-
zott egy adattárat az Ipar- és Tervezőművészet terén tevékenykedő kortárs alkotóknak. 
A községünkben élő és alkotó Ódryné Horváth Krisztina is bekerülhetett az adattárba 
a design és egyéb pályázati munkáival. Ebből az anyagból virtuális tárlatot is készí-
tenek, amit tavasszal fognak bemutatni. Ez azt jelenti, hogy Krisztina munkássága az 
adatok feldolgozása után kutathatóvá válik. Szeretettel gratulálunk!  BPM
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r e n d e z v é n y e k  –  k é p e k b e n

Lencsés János HDR technikával készített fotói

Ódryné Horváth Krisztina és Lencsés János közös 
kiállítása a Mini Galériában

A Magyar Kultúra napja alkalmából Orbán György 
(egykori faddi intézeti diák) könyvbemutatója – találkozás a régi osztálytársakkal
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r e n d e z v é n y e k  –  k é p e k b e n

Alsósok farsangja

Sünifarsang a Baba-mama klubban

Farsangi buli a felsőben



14 Faddi Hírek

Cigány punya Paraszt módra
Paraszt = a magyarok megnevezése cigányul paraszt, ami 
nem megegyező a mi paraszt jelzőnkkel. 
Cigány = Roma. Roma = Cigány. Ha megengedik a faddi ro-
mák, én a cigány kisebbségi meghatározást használom tisz-
telettel, minden ideológia nélkül, azzal a természetességgel, 
ahogy ebben a faluban a születésem óta használom. Nem 
cicomázzuk, tekergetjük, csűr-
jük csavarjuk. Mert ugye a német 
svábok is svábok, és különben 
is, a faddi felmérésben 95%-ban 
a kisebbség cigánynak vallotta 
magát, nem romának! Ennyit be-
vezetésként. 
A cigányság mindennapi életé-
ben az étkezés, az étek milyen-
sége, mennyisége, a mai napig 
meghatározó. Nagyobb szerepe 
van a hétköznapokban. A napi 
koszt hűen tükrözi az aktuális 
anyagi helyzetüket, hó elejét, vé-
gét, és közepét, a jómódúaknál a 
folyamatos biztos anyagi hátte-
ret. Az első a hús, a második hús 
és a harmadik is hús! Minden ét-
kükbe beleteszik a húst. Az egy-
tálételek a jellemzők a hétközna-
pokra. Persze disznóhús legyen! 
Ha nincs, jöhet a csirkefarhát lecsósan vagy a krumpli, de 
abba is kerül egy darab füstölt-lángolt kolbászdarab, zöld-
paprika, paradicsom, vagy amire telik. 
Abban a cigány családban, ahol van havi jövedelem, ott 
rendszeresen főznek a nők, mert nagyon sok családban a fér-
fitól ez alapelvárás. Sőt, a cigány apák megkövetelik leány-
gyermekeiktől a háztartási alapok megtanulását már kicsi 
kortól!
Ha megnézünk egy 10-17 éves fiatal cigányleányt és egy ma-
gyar leányt, hogy melyik mennyire házias, tud e főzni, az 
ételhez önállóan alapanyagot vásárolni, vagy a rendelke-
zésre álló összegből egy vacsorát összeütni, akkor bizony 
meglepődnénk mi magyarok, mert egy cigányleánynak még 
most is tudnia kell boldogulnia, hogy mire hazaérnek a nap-
számból vagy más munkából a szülei, akkor legyen étel az 
asztalon. Esetleg a szennyes ruhák ki legyenek mosva a for-
gótárcsás mosógéppel.
Ezek a lányok, közülük többen is, ugyanúgy tanulnak, mint 
nem cigány társaik, tőlük mégis elvárják, megkövetelik, 
hogy a háztartás egyik alappilléréből, a főzés alapjaiból is 
elsajátítsanak. A mai fiatal lányok többsége egy rántást nem 
csinál meg (az egyre ritkább kivételektől eltekintve), mert az 
anya elvégzi a főzési feladatokat azon címszó alatt, hogy te 
csak tanulj, kislányom! Az automata mosógépbe nem képe-

sek berakni a szennyesüket. Diploma, érettségi, szakma lesz, 
az igaz, de mire saját családja is, akkorra még nem tud főzni. 
A háztartásban gazdálkodni, rendet, tisztaságot tartani. Itt 
a legalapvetőbbekről beszélek! 
A tanulás mellett meg lehet tanulni mosogatni, takarítani és 
alapdolgokat megfőzni már tizenévesen is, mi sem haltunk 

bele! Nem is szégyenültünk meg 
egy vasárnapi ebéd elkészítése-
kor. Tetszik, vagy nem tetszik, a 
cigányleányok háziasabbak. 
Igaz, azt is mondják, hogy már 
náluk is van változás, rájuk is 
jellemző a mai felfogás, a mama-
szálló intézménye. De még így is 
háziasabbak, magabiztosabbak a 
háztartásban, a háztartáshoz tar-
tozó dolgokban önállóbbak, több 
gyakorlati tapasztalattal bírnak. 
Nem csak muszájból, hanem el-
várja azt anyjuk, apjuk, nagyobb 
bátyjuk, mert szégyen, ha a lány 
nem tud főzni. 
Ünnepeiken, születésnap, házas-
ság, keresztelő, halotti tor, stb. az 
étel, annak mennyisége a tradi-
cionális cigánykonyha minden 
kritériumának meg kell felelnie. 

Státusz is, hogy mi és milyen mennyiségben kerül az asz-
talra. Kényesen ügyelnek arra, hogy a vendéget, rokont bő-
ségesen és jól tartsák! Egy családi ünnepség keretén belül 
az összes pénzüket képesek ételre költeni, hogy mutassák 
magukat.
Ha egy cigányember főz - körülményeitől függetlenül - és 
betéved hozzá bárki, azonnal invitálják, szívesen megosztják 
amijük van, és enni kell velük. Nagyon ízletes és tartalmas 
ételt főznek sokszor a semmiből. Valószínű az évszázados 
vándorlásaiknak köszönhetően alakult ki ez a leleményes,, 
mindent felhasználni tudó főzőtudományuk. 
A lecsós csirkéhez, töltött káposztájukhoz elengedhetetlen 
hozzátartozó a mai napig a punya vagy punyi. A cigány ke-
nyér.
Amit a vándorlásaikkor földbe vájt, vagy (némely kiváltsá-
gosok) a hordozható kemencéjükben sütöttek ki akár az erdő 
széleken is, ahol megállt időzni a purdé. 
Több mint 5 éve sütöm a cigánykenyeret, Fodor Ági tanított 
meg rá.
Az cigány háztartásokban az összetevők között minimális 
eltérést megfigyelhetünk. Van, aki egy kevés szódabikarbó-
nát is tesz a tésztához. A sütéshez magas tepsit használnak, 
így laposabb lesz a punya. Étkezéskor úgy tépik fel a punyát, 
ennek eredete a vándorlásaikhoz köthető. A kenyeret Jézus 

É l ő  h a g y o m á n y o k
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is úgy tépte és osztotta szét a vacsorán – nem késsel szele-
telte! Ezt ne feledjük! Így tépték az egyetlen cigány punyát, 
amit parasztként sütöttem egy falunapi – Fodor Jóska féle 
– körmös pacal ebédhez a német testvértelepülésünk ven-
dégeinek. 
A két és fél kiló 10 perc alatt eltűnt. De ne kanyarodjak el a 
lényegtől!  
Nézzük a receptúrát! Ez az én változatom, de az alapok meg-
egyeznek.
1 kg sima liszt, 20 dkg rétesliszt, 1 egész élesztő, 1 púpos evő-
kanálnyi mangalica vagy disznózsír, esetleg ennek megfelelő 
napraforgó vagy tökmagolaj. 3 kiskanálnyi só, 1 mokkáska-
nál cukor, minimum fél liter langyos víz. A hozzávalókat egy 
tálba tesszük. Annyi legyen a víz mennyisége, hogy lágy, ru-
ganyos tésztát gyúrhassunk belőle. Használhatunk egy kis 
doboz tejfölt, vagy 2 dl kefírt, tejsavót, tejet is. Ekkor keve-
sebb vizet használunk! Lehet a tetejére vagy a tésztába kever-
ni kevés mákot, len-, szezám- és tökmagot, stb. Az összeállt 
tészta picit ragadós, de elváló a táltól. Kitesszük a gyúródesz-
kára és 15-20 percig jó alaposan összegyúrjuk. Ha esetleg túl 
lágyra, ragadósra sikerült, finoman adjunk hozzá még lisz-
tet, de nem lehet kemény! Ruganyos lágyságúvá dolgozzuk a 
tésztát, mint a kalácsot. Nem dagasztom, gyúrom!
Akkor jó, amikor szépen kisimul, megvilágosodik a tészta. 
De 20 perces gyúrás után biztosan kész! Nem lehet elrontani.
Kiválasztunk egy magas falú lábast, jó alaposan kizsírozzuk, 
abba beletesszük a tésztát, majd megkereszteljük, és nagyon 
leheletnyien bezsírozzuk a tetejét. 
Később ezt a fazekat nem használom másra és nem mosom 
el! Csak kiöblítem!
A kelesztést konvektor tetején, kályha mellett, radiátoron, 
mindenképen fűtött helyen végezzük. Nyáron jó a lakás 
melege, vagy letakarva a félárnyékos udvari melegben tör-
ténhet. A kelés 25 perctől 1 óráig is tarthat. De 30 perc alatt 
átlagosan megkel a tészta. Gyönyörűen feljön. A sütőt elő-
melegítem közepes lángon. Maga a sütés kicsi vagy közepes 

lángon történik gáztűz-
helyen. Villanyon? Ott 
is közepes vagy kisebb 
hőfokon, nem szabad 
hirtelen sütni, mert a 
közepe nyers marad. 
Sütéskor az első 20 
percig nem szabad ki-
nyitni a sütőt, nehogy 
visszaessen a teteje. A 
sütési idő 50-65 perc. 
Akkor jó a kenyér, ami-
kor meg tudjuk kopog-
tatni a tetejét és szép 
szalmasárga a színe. 
Miután kivettük a sütő-
ből, tetejét, oldalát vi-
zes ecsettel megkenjük, 
majd kihűtjük. Frissen, melegen fogyasztható. Kacsazsírral 
azonnal kell enni belőle egy szeletet, mert nem lehet kibírni! 
Kiváló pirítósnak is.
Teljesen ki kell hűlnie ahhoz, hogy megfelelően tárolhassuk. 
Len konyharuhába teszem és egy nagy zacskóba. Az 1,20 kg 
kenyér nekem 1 hétig elég és nem szárad ki, olyan, mint a 
kalács. 
A fehér lisztbe tehetünk 20 dkg igazi barna lisztet is. Ekkor 
tovább tart a kelés, a kenyér úgymond vastagabb, nehezebb 
lesz. A cigányok 2-3 db kisebb főtt, tört krumplit is szoktak 
beletenni. 
Remélem, többen kedvet kapnak hozzá! Tanulhatunk egy-
mástól. Az alap punya megvan 180-250 Ft-ból! Van különb-
ség árban, ugye? 
Remélem, hogy a jövőben más cigányételeket is megosztha-
tunk majd az olvasóval, bízom benne, hogy meg tudok győz-
ni néhány háziasszonyt, akiket évek óta nyaggatok már, hogy 
elmondják receptjeiket. Ezzel is tanulhatunk egymástól, leg-
alább a főzés terén.
Jó étvágyat a kakaspörkölt mellé felszolgált punyához, ami 
cigány alapokon, de parasztosan készült!
 Benis Brigitta
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Egy kiállítás képei  
Itthon mutatkozott be Csillag Orsolya
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Gyógynövényekből ülőfürdő
Aranyér, felfázás, petefészek gyulladás, hasi görcsök ese-
tén használhatunk a vadon termő és helyben is gyűjthető 
gyógynövényekből. Több növényből is készíthetünk ülőfür-
dőt. 

Annak, aki korai menopauzás tünetekkel, vagy már vál-
tozókori tünetekkel küszködik, esetleg van aranyér problé-
mája, a következő füveket, illetve azok keverékét ajánlom 
kipróbálásra. Évek óta, minden februárban tartok 2 hetes 
tea és ülőfürdő kúrát egyszerre.

Achilea millefolium (lásd a képen) az egyik legalapvetőbb 
teaalap a nőknek. 

Évelő, vadon könnyen felismerhető fészkes virágzatú nö-
vény. Az Achillea nevet a trójai csata nyomán kapta, mert 
Achilleus vele csillapította a sebesült harcostársainak vér-
zését. A cickafark tüdő, végbél, gyulladt aranyér, méh, hó-
lyag és orrvérzés régi bevált gyógynövénye. Jó hatással van 
a női medence szerveire. A cickafark főzetével végzett le-
mosások és ülőfürdők segítségével megszüntethetjük, eny-
híthetjük, kiegészítésként használhatjuk az igen kellemetlen 
hüvelyviszketést, fehérfolyást, petefészek gyulladást. Válto-

zókori erős vérzések csillapí-
tására is alkalmazhatunk 5 na-
pos ülőfürdő kúrát 1-2 csésze 
teafogyasztással együtt. Az 
ösztrogénszintnek jót tesz. A 
cickafarkot május végétől akár 
októberig gyűjthetjük. Bizony 
kell is, mert egy-egy fürdő-
höz nagyobb mennyiségre van 
szükségünk. Mindig nyílott vi-
rágokat szedünk szárastól, le-
véllel. Legjobb napsütésben, a 
déli órákban. Meleg padláson, 
felkötve szárítjuk, száradás 
után vászonzsákban szárazon 
tároljuk télre. 

A cickafark teát forrázzuk, 
vagy éjszakára hidegvízbe tesszük, és reggel felmelegítjük 
forrásig majd leszűrve magában fogyasztjuk. A nőknek min-
dig kellene ebből fogyasztani.

Ülőfürdő, ahogy én készítem, alkalmazom: 
Egy 15 literes fazék-
ba 3-5 cm darabok-
ra felvagdosom té-
len a szárított (lásd 
a képet), nyáron a 
zöld száras-leve-
ses-virágos cickafar-
kot. Nyers fűből kb. 
800 gramm, szárí-
tottból 400 gramm 
kell. Ehhez a fűhöz 
teszek 250 gramm 
citromfüvet (Melissa 
officinalis) ami más 
néven orvosi méh-
fű. Kerül még bele 250 gramm zsurlófű (Equisetum arvense), 
majd 150 gramm kamillavirág és 200 gramm körömvirág. De 
ha csak cickafarkfüvet tud valaki szerezni, az is jó!

A 15 literes fazékra 10-12 liternyi vizet öntök. Mindkét 
esetben egy éjszakán át áztatom a füveket hideg vízben, majd 
következő reggel felteszem a gázra és közepes lángon forrásig 
melegítem. Néha megkevergethetem. Nem gyorsan melegí-
tem fel, nem lobogtatom forrásban. Most jön a legfontosabb. 
Ahhoz, hogy megvalósuljon az ülőfürdés és a víz elérjen a 
köldök alá és a vese alsó tájékát is súrolja a derékaljban, ah-
hoz egy jó műanyag lavór kell. Higgyék el, ez nem is egyszerű. 
Van egyszer a fenék és csípő körméretünk, nekünk, nőknek. 
Aztán a vízbemártott test térfogata – rögtön beugrik a fizi-
kaórán tanult szabály. Ha bepréseltük magunkat a lavórba, a 

vízszínt emelkedik, de meddig és hová? A víz nagyon forró, 
kapaszkodni meg hová? Nagy dolgok ezek! Ezért fel kell jól 
készülni. Tesztülés a lavórban. Ki kell próbálni még a für-
dő előtt, hogy belefér-e a fenék, elég e 13 liter víz? Valamint 
mindent oda kell készíteni elérhető távolságba, és a ki- és be-
szállást, kapaszkodást is kigondolni, főleg aki idősebb, derék-
fájósabb. Higgyék el, ez alatt a pár év alatt történtek velem 
is mókás dolgok! És mire megtaláltam az ideális lavórt! De 
megérte, megéri! Egy 90 kilós ember számára elég a 10-13 
liter víz, csak megfelelő mélységű és szélességű műanyag la-
vór legyen, teknő, kád nem jó, 
mert még több fű kell! A víz 
jó forró legyen, amit bírunk, 
de legalább 35-40 fokos. 30-
40 percig üljünk benne. Majd 
a vizet hagyjuk a műanyagla-
vórban és a következő napon 
testmelegre melegítve újra fel-
használható, vagy az esti kád-
fürdővízhez hozzáönthető. 
Lehet egy 5-7 napos kúrát csi-
nálni, vagy gyulladás esetén 
tüneti kezelésként. Ha aranyere 
van, ne legyen égetően forró a víz! Fürdőkúra esetén párhu-
zamosan legalább félliternyi teát is készítsen a cickafarkból, 
és fogyassza el! A zsurlót nedves réteken, Duna parton gyűjt-
hetjük, kamillát, körömvirágot, citromfüvet termeszthetünk! 
Sok sikert a termesztéshez, gyűjtéshez, a fürdőhöz! 

 Benis Brigitta
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Új kihívások, új szemlélet
Lezárult a Faddi SE egyik 
ismét hosszúra nyúlott és 
küzdelmekkel teli éve.

Karatésainkkal de-
cember 16-án ismét bú-
csúztattuk az óévet a 
hagyományos évzáró ün-
nepségükkel.

Ahogy a tavalyi évben 
elkezdődött, és szándé-
kunk szerint hagyomány-
teremtő céllal folytatjuk 
is, minden csoportunk 
pár perc erejéig bemutat-
kozott a színpadon.

A legkisebb ovisok 
fegyelmezett magatar-
tásukról és a pár hónap 
alatt megszerzett tudá-
sukból adtak egy kis íze-
lítőt, a jelen lévő szülők, 
nagyszülők legnagyobb 
büszkeségére.

Kezdő csoportunk alig 
fért el a színpadon, így 
az ő produkciójukat mi-
nimális mozgásra kellett 
koreografálni.

Utánpótlás versenyzőink az egész év-
ben fenntartott formájukkal, lendületes, 
mindent leküzdeni akaró műsorukkal 
hengerelték le nézőközönségüket.

Versenyzőink már külön, több cso-
portban léptek tatamira, szinte filmbe 
illő mutatványokkal, különleges össze-
állításokkal. Volt benne magas szakmai 
tartalommal bővelkedő küzdelem, a 
japán metódust és karate-világot meg-
jelenítő csapat szinkron formagyakorlat 
páros küzdelemmel összekapcsolva, és a 
legvégén kabaré-jelenettel összevetített 
páros produkció. 

Aki nem hiszi, járjon utána, köszönhe-
tően Ódry Károly úr által felkért Fodor-
né Ivók Heninek, aki mindezt kamerával 
rögzítette és youtube csatornán köz-
szemlére tette Fadd Nagyközség oldalon.

Bemutató után kis technikai szünetet 
követően folytatódott az ünnepség éves 
beszámolóval, valamint díjátadóval!

Erre az ünnepségre Baliné Romsics 
Edit keze munkájának nyomán 104 db 
mikuláscsomag készült, valamint felnőt-
tek és versenyzők külön díjazásban ré-
szesültek.

A hivatalos ünnepi hangulat után, szo-
kásainknak megfelelően, a 2016. évben 
készült fotókból álló filmet vetítettük le, 
majd a szülők által szervírozott sütemé-
nyekkel és innivalóval zártuk évünket.

Természetesen idén sem maradt el a 
szokásos szilveszteri FutaFadd, melynek 
kivitelezésében a Művelődési Ház dol-
gozóitól maximális segítséget kaptunk – 
ezúton IS köszönjük áldozatvállalásukat!

Január beköszöntével megkezdődött a 
szisztematikus munka, mert az éves ese-
ménynaptár igen sok teendőt rejt magá-
ban, fűszerezve sok-sok eseménnyel.

Örvendetes, hogy létszámunk tovább-
ra is növekszik, sikerült elérnünk a 10 
évvel ez előtti állapotot. Ebben nagy sze-
repe van az óvoda által biztosított foglal-
kozásnak, melyre immáron 23 pici jelent-
kezett és járnak folyamatosan!

A Karate töretlenül fejlődik Magyar-
országon! Ma mintegy 40-50 000 tagot 
számlálva a legnépszerűbb sportágak 
közé tartozik!

Már biztos a 2020-as olimpiai rész-
vétel is a magyar karatés társadalom 
számára, ez új utakat nyit meg nekünk. 

Reméljük, hogy ezáltal egy elismertebb 
sportággá fogunk fejlődni, mind erköl-
csi, mind anyagi oldalról nézve. Sajnos, 
főként az utóbbival van probléma, de a 
szülők áldozatvállalása, az Önkormány-
zatok támogatása példaértékű! 

Szeretnénk kis csoportunk számára is 
egy stabil anyagi forrást előteremteni, és 
ehhez már elkészült egy pályázati anyag, 
amitől sokat remélünk!

Addig is, kérem engedjék meg, hogy 
szeretettel meghívjak minden kedves bá-
lozni vágyót április 8-án a faddi Művelő-
dési Házba, ahol hosszú-hosszú évek óta 
szervezzük meg Jótékonysági rendezvé-
nyünket. A bál nyitott, így természetesen 
nem csak karatés berkekből várunk szó-
rakozni vágyókat. További részletekért fi-
gyeljék március közepétől plakátjainkat!

Köszönjük, hogy elolvasták kis beszá-
molónkat, köszönjük, hogy gyermekü-
ket hozzánk íratták – íratják, igyekszünk 
eredményeinkkel tovább öregbíteni köz-
ségünk és egyesületünk hírnevét!

 Bali Ervin
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Házi készítésű, adalékanyag 

nélküli termékek!

Birsalmakompót

Aszalt meggy, sárgabarack, szilva

Birsalmasajtok
(natúr, diós, aszaltmeggyes-diós, minimum 4 hetes érleléssel)

Házi lekvárok
(sárgabarack, 7 vegyes, bodzavirágos, bodzabogyós,  

almavariációk, eper, szilvavariációk)

Hársfavirág teának, kamillavirág

11 féle csípős paprika

Sajátkészítésű termékeimet, köszönhetően 
a hagyományos ízvilágnak és készítési 
technikámnak, 5. éve készítem sikerrel.  

A feldolgozás során tartósítószert,  
egyéb adalékanyagot NEM használok! 

Termékeimet különböző kiszerelésben, súlyban 
árulom! 

Szeretettel várom!

Benis Brigitta: 06-30-957-32-16-os telefonon

vagy a szombati helyi piacon!
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