
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. augusztus

Délután
14.00  Roma nemzetiségi program ven-

dég fellépőkkel és a faddi hagyo-
mányőrző csoporttal

15.00 Aerobik, modern tánc, karate:
 helyi csoportok bemutatója
15.30 Zenés, jelmezes gyermekműsor,
 nem csak gyerekeknek: 
 VÁSÁRFIA – A Holló Együttes műsora

16.30 Polgármesteri köszöntő, 
 eredményhirdetések
17.00 Bemutatkozik:
 A Duna-Rock Acoustic együttes
18.00 Bátor Zoltán motoros show-ja
19.00 A Szekszárdi Gitárkvartett műsora
20.00–01.00 Disco és falunapi bál:

 Horváth Tamás(Tosi) és a

 PartyCafé közös műsora

Délelőtt
Főzőprogram: Családok, baráti társasá-
gok, civil szervezetek és vendégeik közös 
programja
Gyermekeknek: aszfaltverseny, kézműves-
ség, rodeó bika, ugrálóvár, habparty,
és még néhány meglepetés…
12.00–14.00 EBÉD (Mindenkinek a maga 
főztjéből.)

7.00–9.00 Gyermek horgászverseny
8.00-tól Focikupa a focipályán
10.00 Ünnepi szentmise kenyérszenteléssel

Helyszín: Bartal park

FADDI FALUNAP

2015. AUGUSZTUS 20.
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2015. augusztus 22. (szombat)
Egynapos zarándoklat az egységért

Gerjen:  7.30 órakor indulás Faddra kerékpárral, gyalogosan

Fadd:   10.00 órakor Ökumenikus Istentisztelet, ezen alkalom-

mal hitvallónk Bogdán László, Cserdi polgármestere

Szekszárd:   Szentmise a Remete kápolnánál (szervezés alatt, dél-

után 16 vagy 17 órakor)

Együtt az úton katolikusok, reformátusok, baptisták.

Mottó: „A szeretet nem toboroz híveket, inkább 

 szétszóródva szaporodik.”

További információ: http://1uton.mariaut.hu

Miserend a 
faddi katolikus 
templomban:

Hétfő:  18 óra

Kedd: 18 óra

Csütörtök: 18 óra

Péntek: 18 óra

Vasárnap: 10 óra

Fotók a Templom napjáról

e g y h á z a k

1ÚTON NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP
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Kedves Faddiak! 
2006-ban kezdődött, amikor is néhány 
civil ember a polgármester úrral össze-
fogva elhatározta, hogy a Római Katoli-
kus Templom tatarozási munkálatait el-
kezdi. Templomunk kívülről rendezetlen 
volt, a tető több helyen beázott, a belső 
vakolat emiatt hullott, a gyönyörű ólom-
betétes ablakaink kívülről nem voltak 
védettek, a külső festetlen vakolat om-
lott. 

Minden évben a támogatójegyekből 
befolyt összeg a Plébánia Hivatal temp-
lomi felújítási számlájára került. Az idei 
évben a támogatójegyekből 272 500,- Ft 
gyűlt össze. 

Isten dicsőségére a templomunk kül-
ső tatarozási munkálatai lényegében be-
fejeződtek, a belső restaurálás azonban 
még várat magára. Nagyon sok ember 
összekapaszkodása, összefogása ered-
ménye, hogy nem csupán kívül szépült 
meg templomunk, hanem egy szoro-
sabb, összetartozóbb lelki egység is ki-
alakult a faddi emberek, a faddi keresz-
tények, a faddi katolikusok között. 

A kezdeti munkálatoknál segítsé-
günkre volt a Pécsi Püspökség és mind-
végig jóakaratú segítőkészséggel, nem 
kevés tettel a Paksi Atomerőmű is. 

Zarándok testvéreink (Tolna, Paks, 
Dunaszentgyörgy, Gerjen, Szekszárd), az 
évről-évre idelátogató neves művészek 
- Gulyás Dénes, Pitti Katalin, Sebestyén 
Márta, Galambos Lilla, Eperjes Károly, 
Varga Miklós, Bolyki Balázs, a Honvé-
delmi Minisztérium Katonazenekara – , 
tanúságtevőink – Papp Lajos professzor, 
Csókay András professzor, Jókai Anna, 
Czakó Gábor – sokat tettek mindezért, 
hogy életükkel, művészetükkel, a tu-
domány erejével igazolják, bizonyítsák 
Faddon az Istenbe vetett hit és a Krisztu-
si Út kizárólagos igazságát. 

Köszönjük Rostás Jenő apát-plébános 
urunknak, hogy ideérkezése óta mind-
végig részese volt a szervezésnek, segí-
tett, irányított bennünket, imádkozott 
értünk és házigazdája volt e napnak. 

Sokat köszönhetünk községünk elöl-
járóinak, Fülöp János polgármesternek 
és Tóth Ferenc volt országgyűlési kép-
viselőnknek is. 

Megkülönböztetett köszönet illeti a 
Faddért dolgozó közmunkásokat, akik 
nagy figyelemmel igazgatták, szépítet-
ték templomunk környékét. 

Fadd összes civil szervezetének és 
vezetőinek, minden tagjának, a Szív 
Klubosoknak, a Nyugdíjas Egyesület-
nek, a tűzoltóknak, a borászoknak, a 
horgászoknak, a Roma Kisebbségi Ön-
kormányzatnak, a polgárőreinknek és a 
kézimunka szakköröseinknek, akik ösz-
szefogással idejüket, erejüket áldozták 
ezen ügyért. 

Köszönet Gáti Mariannak és Ódryné 
Horváth Krisztinának, hogy ezen ünnepi 
alkalommal ismét megnyitották kapui-
kat vendégeink előtt.

A faddi vállalkozók – akik számosak 
– mindvégig adományaikkal, termé-
keikkel, munkájukkal segítették templo-
munkat. 

Köszönjük az Assisi Szent Ferenc Leá-
nyai Kongregáció imáit és jelenlétét a 
templomunkban. 

Köszönet illeti a falu minden hivatali 
egységét, így a művelődési ház vezetőit 
és dolgozóit, az orvosokat, a pedagógu-
sokat, az óvoda vezetőjét és dolgozóit. 
Minden jóindulatú gondolatért, szóért, 
segítségért, köszönet. 

Nem különben szeretettel köszönjük 
meg a református és baptista testvérek-
nek, Fadd minden jószándékú polgárá-
nak, szeretett katolikus közösségünknek 
minden imáját, jóindulatát, adományát. 

Köszönettel tartozunk a Templom 
Napja számos szervezőjének, annak a 
széles körű stábnak, akik a civil szerveze-
tekkel együtt évről-évre nagy gonddal, 
időt, türelmet nem kímélve szervezi és 
rendezi az egyházzal, a polgármesteri 
hivatal együttműködésével e hálaadó 
napot. 

A legkisebb imádság, a legkisebb 
adomány, amelyet adtak és adni tudtak, 
drága nyugdíjasaink, a sokcsaládosok, 
az özvegyek, mind-mind nagyon fontos 
része annak, hogy templomunk ilyen ál-
lapotban állhat. 

A templomi ünnepek szervezőit és 
résztvevőit is köszöntés illeti, a kánto-
runkat, a sekrestyést, a virágozókat, a 
takarítókat.

Koleszár Istvánné Rencz Éva vezeté-
sével a Boróka együttesnek, Bali Ervin-
né vezetésével a Tátika Gyermek Tánc-
csoportnak, Szemerei Eszternek hála és 
köszönet. 

A ministránsok kitartása példa lehet 
minden felnőtt számára, az a gyermeki 

odaadás, amellyel a Jóisten felé fordul-
va idejüket áldozzák, s a mai szórakozást 
félretéve, választják a Krisztusi Út ösvé-
nyét. 

Áldja az ég mindazokat, akik jó szóval, 
tettel, imádsággal, adományokkal, me-
leg szeretettel velünk voltak 2006-tól, 
hogy a Római Katolikus Templom külső 
megjelenésében újjászületett és ezzel 
remélhetőleg Faddon új közösségi, lelki 
újjászületés is megkezdődhetett. 

Sok-sok ember összefogása, együtt-
működése soha nem lehet nézetkü-
lönbség nélküli, teljesen problémamen-
tes, hiszen sokfélék vagyunk. Gyakorta 
hiányzik a teljes információ, s nem vi-
tathatóan az ördög is néha működik. 
Ugyanakkor minden probléma, minden 
konfliktus újabb kezdet lehet, de csak 
akkor, ha cselekedeteinket mindannyian 
kizárólag Isten dicsőségére, az emberek 
örömére, egymás felé bizalommal, nyi-
tottsággal végezzük. 

Ne feledjük Jókai Annát: „A szeretet 
nem toboroz híveket, inkább szétszó-
ródva szaporodik.” 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Himmelné dr. Ökrös Magdolna,  
Fülöpné Zemkó Mária,  

Bedekovityné Pál Magdolna 

e g y h á z a k
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Lelkészi beiktatás Faddon
2015. október 03-án, szombaton, 10 órakor a református 
templomban

Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egy-
házkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház 
Zsinatának lelkészi elnöke iktatja be faddi szolgálattételre 
Csomós Balázs református lelkészt.

Mindenkit szeretettel várunk!
Faddi Református Egyházközség Presbitériuma

Áldás, békesség!
Istennek legyen hála, hogy 2015. június 25-28-ig megrendezhettük im-
máron második alkalommal a református hittantábort Faddon. Örömmel 
számolunk be arról, hogy naponta közel harminc gyermekkel lehettünk 
együtt szeretetben és örömben. 

A táborban megismerhettük Isten minden ember iránt való szeretetét 
és jóságát Jónás próféta történetén keresztül. Ahogyan a Szentírás mondja: 
„Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (103. Zsol-
tár 8. vers)

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki munkájá-
val, adományával vagy imádságaival segített a tábor megrendezésében.

Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit hétközi alkalmainkra is:

Hétfő 18:00 imaóra a gyülekezeti teremben
Csütörtök 18:00  bibliaóra a gyülekezeti teremben
Vasárnap 10:00 istentisztelet a templomban 

Isten áldja a kedves Olvasókat!

Csomós Balázs református lelkipásztor

Fotók: Nyári tábor

e g y h á z a k
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k ö z é r d e k ű  i n f o r m á c i ó k

Domboriból jelentjük
Az idei nyáron a strandolni vágyók nem 
panaszkodhatnak, hiszen rekordokat 
döntögető melegben van részünk. Volt, 
hogy a déli órákban a felszíni vízhő-
mérséklet elérte a 29 Celsius fokot, és a 
strandon árnyékban 35 Celsius fok volt 
a levegő hőmérséklete. Az extrém hőfo-
kok ellenére szerencsére a víz minősége 
és tisztasága nem romlott. Az  ÁNTSZ 
rendszeresen ellenőrzést végez a nyár 
folyamán. A  vizsgálati eredmények 
alapján továbbra is kiváló a vízminőség, 
az átláthatóság 80 cm. Bizonyára a víz-
állást figyelő horgászok, fürdőzők észre-
vették, hogy a megszokottnál magasabb 
a vízszint. Ez  annak a következménye, 
hogy tavasszal, 10 cm-rel magasabb víz-
szintet hagytunk, hogy az ilyenkor kb. 
napi 1 cm-es párolgás ne okozzon prob-
lémát, valamint ha szükséges, a tolnai 
holtágba is tudjunk vizet pótolni. A fad-
di holtág vízbepótlása a Paks-Faddi Fő-
csatornán biztosított, az Atomerőmű 
technológiai hűtővizével. A  holtágban 
élő hínár mennyisége visszaállt a nor-
mális szintre a 2013-as túlburjánzás 
után. Ezt a folyamatot a zöld, ill. barna 
algák elszaporodása valamint az öko-
lógiai egyensúly helyreállása eredmé-
nyezte. Ez  a folyamat vízminőségbeli 
romlást nem eredményez, csak az átlát-
hatóságot befolyásolja. (2013-ban 1,9 m 
jelenleg 0,8 m az átláthatóság) 

A kiváló vízminőség és a nagy hőség 
természetesen rengeteg embert vonz a 
strandokra. Az  idei évben a fürdőzők 
létszáma igen jelentős.

A jelentősebb rendezvények alkalmá-
val, az idegenforgalom, a szálláshelyek 
kihasználtsága is megnő. 

A megélénkült vízi életnek köszönhe-
tően az idei évben eddig már 2 sárkány-
hajó bajnokságot rendeztek, a harma-
dikra, a Magyar Bajnokságra, augusztus 
9-én kerül sor. A  felújított kajakpályán 
mindennaposak a kajak-kenu edzések, 
jelentős számban érkeznek az ország 
több pontjáról edzőtáborozók is. Július 
31. és augusztus 2. között rendezik a 
Triatlon bajnokságot, mely országos je-
lentőséggel bíró, több száz versenyzőt 
megmozgató esemény.

A nyár egyik fontos eseménye az 
üdülőfaluban a Dombori Nyári Feszti-
vál, mely július 17-18-19 között zajlott. 
Ilyenkor megtelnek az üdülők, a szállás-
helyek és esténként a színpad környékén 
is megpezsdül az élet. Az  idei fesztivál 
a 60-as, 70-es évek hangulatát idézte, 
környékbeli, ill. megyén belüli zene-
karok közreműködésével, a „Keresd a 
helyit” kezdeményezéshez kapcsolód-
va. A  rendezvényen többek között fel-
lépett a 70-es évek egyik legismertebb 
környékbeli rock zenekara, a Merrys is, 
de helyet kapott a beat ill. a blues zene 
is a repertoárban. A vérpezsdítő Rolling 
Stones és Beatles slágerekre a tánc is 
beindult a kellemes vízparti környezet-
ben. A  rendezvény zárónapján a Retro 
5 zenekar Máté Péter emlékestje aratott 
nagy sikert. A vérszívó szúnyogok heves 
támadásai ellenére is elmondható, hogy 
akik kilátogattak a fesztiválra, azok nem 
bánták meg, jól érezték magukat, annak 

ellenére is, hogy nem Celebek, hanem a 
környezetünkben élő, kiváló zenészek 
álltak a színpadon.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az 
idén is próbálunk fejlesztéseket megva-
lósítani az üdülőhelyen. A strandok és a 
járdák felújítása után az idei évben a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
vány 10 millió forintos támogatásával 
egy új nyilvános, mozgáskorlátozottak 
számára is használható WC-t  építünk 
a kajakpályán, mely megfelel a mai kor 
követelményeinek és képes a sportver-
senyek és más, nagyobb rendezvénye-
ken felmerülő igényeket biztosítani. 
Ez  a beruházás a régi, közel 40 éves, 
igen rossz állapotú, konténeres WC-ket 
váltja le. 

A Domboriban működő Együtt 
Domboriért Egyesület is folyamatosan 
törekszik az üdülőhely fejlesztésére. 
A központi strandon megépült új játszó-
tér után, a „Borok-Vizek-Kúriák” Zöld-
út fejlesztéshez kapcsolódva, egy túra-
út kijelölésére, valamint információs 
táblák és térképek kihelyezésére nyert 
pályázatot. A zöldúthálózat összeköti a 
kistérség településeit olyan utakon, ahol 
elsősorban kerékpárral és gyalog lehet 
közlekedni. Ez  a zöldút szakasz, jelen-
leg Gerjent, Faddot, a nemrégiben elké-
szült, a holtág partján vezető túraúton, 
és Bartal Hídon keresztül Domborit köti 
össze Bogyiszlóval és a gemenci töltésen 
keresztül Pörböllyel.

Wusching Gábor ügyvezető igazgató, 
Fatodi Kommunális Szolgáltató Kft.

Életképek a Fadd SE Sárkányhajó Szakosztály eseményeiről

2015. 06. 13-14. Dombori

Mix 200 m – 3. hely
2015. 06. 21. Szálka

Mix 200 m – 3. hely
2015. 06. 27. Dombori

Open 200 m – 3. hely
Mix 200 m – 1. hely
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k u l t ú r a

Nyári játszó a művelődési házban
Idén nyáron is megszerveztük július első hetében 4 napos nyári 

játszóházunkat közösen a Gyermekjóléti Szolgálat családgondo-

zóival.

Minden meghirdetett napon vetélkedővel és különböző kéz-

műves foglalkozásokkal vártuk a kisebbeket - nagyobbakat, akik 

láthatóan nagyon jól érezték magukat nálunk. Kézműveskedtek, 

játszottak, vetélkedtek, de a pingpong és a csocsó is igen köz-

kedvelt volt!

Az első nap sóliszt figurák készültek Schmiedné Erzsi óvó néni 

segítségével.

A második napon origami és gyöngyfűzés következett a já-

tékfoglalkozás után.

A harmadik napon sem maradhatott el a játék, a székfoglaló 

és a twisterezés ez alkalommal is nagyon kedvelt volt! A kéz-

művezésen újdonságként kipróbálhatták a jelen lévők a viasz-

vasalást. A gyermekek nagyon érdekes, színes színfoltokból álló 

képekkel tértek haza a foglalkozásról. Köszönjük Schrempf Judit-

nak, hogy megtanította nekünk ezt a nagyon érdekes technikát!

Nyári játszónk záró napján Dursztné Gabi néni irányításával 

sok-sok érdekes és játékos kísérletet próbálhattunk ki, amit fel-

nőttek és gyermekek egyaránt nagyon élveztek. Élményekben 

teli 4 napot töltöttünk el együtt!

Kedves gyermekek! Szeretettel várunk Benneteket továbbra 

is intézményünk rendezvényeire: 

 a művelődési ház és könyvtár dolgozói

Fotók: Nyári játszó



7Faddi Hírek

k u l t ú r a

Egy negyvenes nő már il-
lik, hogy mindent tudjon 
a nemére jellemző nőgyó-
gyászati betegségekről, 
egyéb állapotokról. 

Én azt hittem rendel-
kezem e képességekkel, 
hát… ez után a könyv után majd Ön is másként látja is-
mereteit!

Van egy könyv, ami csajos, nős, anyás, nagymamás, ami 
alapjaiban változtatja meg a nő tudását a hormonjairól, 
petefészkének működéséről, annak lehetséges zavarairól, 
ami miatt például nem esik teherbe. Végre egy könyv, ami 
tabukat dönget a meddőségről, termékenységről, felesle-
ges drága vizsgálatokról, a kiszolgáltatott, gyermeket aka-
ró nők kínjairól. A hormonjainkkal foglalkozik, a lelkünk 
és a hormonjaink, a táplálkozásunk összefüggéséről, azok 
hatásáról a lehetséges terhesség reményében. 

Ennek a könyvnek kötelezően forognia kellene a 14 
évesnél idősebbek körében.

A nőgyógyásznak, védőnőnek, háziorvosnak, iskolai 
felvilágosítónak ajánlania kellene!

A serdülő lány mindent megtudhat a ciklusáról, a fiatal 
felnőtt a fogamzásról, hormonokról, aztán a menopauzá-
ról, annak kezdetéről, hatásairól és mindenről, amelyek 
mi nők vagyunk életünk végéig. Felkészít, megerősít, in-
formál és reményt adhat.

… a női létet legérzékenyebben befolyásoló tényezők 
egyike a hormonális egyensúlyunk. Ma egyre több nő 

szenved olyan panaszoktól, 
amelyek nem csak egész-
ségünket, de nőiességünk 
megélését is csorbítják…
Tartalomból a teljesség igé-
nye nélkül: Petefészekcisz-
ták és PCOS = policisztás 

petefészek szindróma. Endometriózis (rendellenes méh-
vérzés) megszüntetése. 

Tüszőrepedés elmaradása. Korai menopauza, hőhullám 
és társai. FSH, LH, TSH, pajzsmirigy hormonok egyéb tü-
netek, panaszok orvos és beteg szemszögéből naprakész 
tudományos adatokkal, eredményekkel, lehetséges meg-
oldások keresésével. 

Kedves nő társam! 
Szerezze be ezt a könyvet, ha tini; ha fiatal feleség, és 

nem esik teherbe. Vagy ha már anyuka, és rendellenes a 
ciklusa; ha még nem nagymama, de változókor tünetei 
gyötrik. Rengeteg segítséget és információt kaphat ettől az 
igazán nőies könyvtől. 

Remélhetőleg a helyi könyvtárunk is beszerzi majd a 
polcaira azok számára, akik nem tudnak 3900,- forintot 
kiadni a könyvért, de érdekli őket, hogy miként is műkö-
dik a testünk.

Keresse a könyvesboltokban, interneten a Dr. Csiszár 
Miklós – Nora Igloi Syversen: Női igazságok című könyvét!

Ajándéknak is hasznos.
Jó ismeretszerzést! 
 Benis Brigitta 

Könyvajánló
Női igazságok

Tények, összefüggések, megoldások.

Fotók: Nyári játszó
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A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Faddi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola tanulói részére rajzpályázatot hirdetett „Eredetmonda cigány 
népköltés” témában.

Nagyon sok pályamunka érkezett be, melyről háromtagú zsűri döntött (Bedeko-
vityné Pál Magdolna művelődési ház vezető, Bencze Józsefné nyugdíjas pedagó-
gus, valamint Ódryné Horváth Krisztina keramikus művésznő).

Bizony nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen gyönyörű alkotások készül-
tek. Az első 5 évfolyamon beérkezett műveket két kategóriában díjaztuk, az 1-2 év-
folyamon, és a 3-4-5. évfolyamon. A magas színvonalú munkák dupla elismerések 
kiadására sarkallta a zsűrit, melynek eredményeként az alábbi helyezések születtek:

1. Lakatos Virág 2.b, Bogdán Nóra 1.a
2. Vass Botond 1.a,  Abonyi Szabina 2.a
3. Szendi Ramóna 1.a, Miskolczi Virág 2.b

1. Benke Emilia 5.b
2. Fonyódi Kata 4.b, Fodor Jázmin Marianna 4.b
3. Ignácz Zsuzsanna 5.b, Kiss Eszter 4.b

Lencsés Noémi és Kurucz Boglárka 4.a osztályos tanulók rajzát a nemzetiségi ön-
kormányzat képviselő-testülete külön díjjal ismerte el.  A különdíj tárgyjutalmát Ód-
ryné Horváth Krisztina ajánlotta fel.

A pályázat eredményhirdetésére 2015. június 15-én került sor az iskolában. Min-
den pályázónak jutalom csokival köszöntük meg munkáját, míg a helyezettek „Na-
si-energia csomaggal” pótolhatták befektetett energiájukat. Az elismerő oklevelet 
Bedekovityné Pál Magdolna, a zsűri elnöke adta át, míg a jól megérdemelt finomsá-
gokat Fodor József elnök úrtól vehették kézhez a jövő nagy rajzmesterei.

Minden pályázónak és felkészítő pedagógusnak köszönjük értékteremtő, hagyo-
mányőrző munkáját, a zsűrinek segítő közreműködését.

Önkormányzatunk a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén 
az osztályfőnökök javaslata alapján „Romadíj” elismeréssel és könyvjutalomban ré-
szesítette:

Csonka Nikolett, Kolompár Zsüliett Ivett 1.a, Kanalas Mónika, Nyerges Tünde, 
Nyerges Diána, Orsós Kevin és Orsós Krisztina 1.b, Nyárai Alexa Éva és Novák Ramó-
na 2.a, Bücs Henrietta, Fodor Ádám Ferenc, Fodor Annamária, Lakatos Virág Hajnal-
ka, Orsós Dzsenifer, Orsós Rajmund és Orsós Zoltán 2.b, Fodor Dzsenifer Petra 3.a, 
Farkas Renáta és Kecskeméti Renátó 3.b, Boros Rajmund és Farkas Arnold 4.a, Novák 
Máté Szabolcs és Patai Erzsébet Katalin 4.b, Kolompár Valentina 5.a, Alföldi Ádám 
5.b, Kolompár Martina Veronika 6.a, Kovács Dóra Erzsébet 6.b, Petrovics Vanessza 
és Orsós Tímea Julianna 7.a, Farkas Kevin János, Fodor Nóra és Lepp Szintia 7.b osz-
tályos tanulókat, tanulmányi- vagy sport eredményükért, közösségi munkájukért, 
versenyeken való részvételükért. 

Önkormányzatunk a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola ballagási ünnepélyen 
Fodor Dzsenifer 8.b osztályos tanuló részére Romadíjat adományozott. Dzseni a 
Faddi Roma Hagyományőrző Cigány Néptánccsoport aktív tagja. A csoport megala-
kulása óta (2011-től) valamennyi települési és nemzetiségi programon részt vesz; a 
Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kulturális és hagyományőrző tevékenysé-
gét mindenben támogatja. Dzseni példamutató közösségi tevékenységéhez szívből 
gratulálunk, tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

Az idei évben is nagy sikere volt a siófoki fürdőútnak. Soponyai Mihály Misi bácsi 
és felesége, Erzsike, Szőke Zoltánné Márti néni, Orsós László, Száraz Mihály és felesé-
ge Julis voltak segítségünkre a nap folyamán a 40 gyermek felügyeletében. A forró 
nyári napon mindenki élvezte a Balaton hűsítő vizét, szinte az egész napot a vízben 
töltöttük. Ódryné Horváth Krisztina által felajánlott nutellának óriási sikere volt, és 
most sem maradt el a vízi csúszda és a hazaút előtti fagylaltozás.

 Fodor Ágnes
  elnökhelyettes

Vendégünk volt Tomán Edina

Romadíj

Rajzverseny

Siófok
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Ezúton szeretnénk köszönteni 
nagyközségünk szépkorú lakosait, 
akik 2015. első félévében betöltöt-
ték 90. életévüket.

Szeretettel gratulálunk Nekik!

Bóvári Istvánné, január 13-án, 

Guelminó Lászlóné január 16-án, 

Márki Jánosné május 13-án,

Vadász Jánosné, június 17-én,

Kovács Imre június 25-én.

Kívánunk Nekik  
további 

jó egészséget!

Időskorúak gondozása
Ezúton is szeretném megragadni az al-
kalmat, hogy köszönetet mondjak Erős 
Józsefné Évának, az idősek klubjában 
végzett hét éves vezetői munkájáért. 

Az alábbiakban tájékoztatni kívánjuk 
Fadd lakosságát az ellátásokban történt 
változásokról.

Fadd Nagyközség Önkormányzata 
úgy döntött, hogy a szociális étkeztetés 
és az időskorúak nappali ellátása tekin-
tetében a jövőben a tolnai Családsegítő 
Központon keresztül látja el feladatát. 

Ezzel a döntéssel a működésben vál-
tozás nem történt. Az ebéd kiszállítás, 
elvitel és az idősek klubjába való jelent-
kezés továbbra is a Mátyás király utcai 
épületben történik.

Személyi változásként megemlíten-
dő, hogy a továbbiakban Márkusné Ti-
bai Márta látja el az idősek klubjában 
a gondozói feladatokat, így a felvétel és 
egyéb ügyek intézése nála történik.

Szolgáltatásaink: szociális étkezte-
tés, házhoz szállítás - elvitel, klubtagság 
- ahol színes programok és helyben fo-

gyasztható ebéd várják a jelentkezőket, 
és a házi gondozás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás.

Munkatársaink az idősek klubjában: 
Márkusné Tibai Márta, Póti Miklósné, 
Gálfi Sándorné, házi segítségnyújtás-
ban: Rácz Ildikó, Soponyai Tiborné.

Telefonszámunk: 74/672-347
Szeretettel várjuk mindazokat, akik 

a szolgáltatásainkat igénybe szeretnék 
venni!

 Márkusné Tibai Márta

Köszönetnyilvánítás
A Faddi Hírek hasábjain szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 

akik a Coop ABC előtt történt balesetemkor segí-

teni igyekeztek. Köszönöm továbbá, hogy csalá-

domnál állapotomról érdeklődtek, és jobbulást 

kívántak.

Bali Mihályné Juci néni
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Gárdonyi nap
Már régi, szép hagyomány iskolánkban, hogy minden év-
ben május elején, iskolánk névadójának tiszteletére Gár-
donyi napot szervezünk. Az idei évben május 8-án, új 
helyszínen, az iskola melletti Bartal parkban került meg-
rendezésre ez az esemény. 

Tanulóink ezen a délelőttön vidám, élményekben gaz-
dag programok közül válogathattak. A kézműves aszta-
loknál makramé kulcstartókat, karkötőket készíthettek. 
A legnagyobb sikert ebben az évben is az arcfestés aratta. 
Itt szinte egész délelőtt sorban álltak a gyerekek, hogy mi-
nél érdekesebb, vidámabb minták kerüljenek az arcukra. 
Kicsik és nagyok egyaránt szívesen vettek részt az aszfalt-
rajz készítésében, ahol egy előzetesen megismert meséhez 
kellett illusztrációt készíteniük. Az alkotások a művelődé-
si ház parkolójában készültek, melyeket az arra járó néze-
lődők is megcsodálhattak. Akik a játékos, gondolkodtató 
feladatokat, a nyelvi vetélkedőt kedvelték, ők is találhattak 
maguknak hasznos elfoglaltságot. Közben a sportcsarnok-

ban zajlottak a különböző ügyességi versenyek, valamint 
az előre kialakított csapatokkal a focimérkőzések.  A válto-
zatos programok között mindenki megtalálhatta a kedvére 
valót, hamar elrepült ez a délelőtt.

Míg a gyerekek jól érezték magukat, a lelkes szülőknek, 
nagyszülőknek köszönhetően a bográcsokban főtt a finom 
paprikás krumpli. Jó hangulatban, közös ebéddel fejező-
dött be a program, melyen gyerekek, pedagógusok, szü-
lők, nagyszülők kötetlenül beszélgetve, jól érezték magu-
kat egymás társaságában. Fontos számunkra a szülőkkel, 
a családokkal való jó kapcsolat ápolása, a hatékony együtt-
működés kialakítása, mert a tanulás, a problémák megol-
dása terén közösen sokkal jobb eredményeket érhetünk el. 
Köszönjük minden lelkes, érdeklődő szülőnek az önzetlen 
segítségét, támogatását a rendezvény sikeressé tételében. 

 Nagyné Fodor Irén
 mk.vez.

Igazgatói kinevezés
Az idei tanévben lejárt a mandátuma Papp Ernő-
nek, a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola igazga-
tójának. A KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ) pályázatot írt ki, melyre az igazgató úron 
kívül még két jelentkező is beadta a programját. A 
tolnai tankerület segítségével lebonyolítottuk a vé-
leményezési eljárást, majd türelmesen vártuk a ki-
nevezést.

A 2015-2016. tanévtől 5 évre az iskola igazgatója 
újra Papp Ernő lett.

Sok sikert, eredményes munkát kívánunk neki!
 Pánczélné Csöndes Magdolna
 az előkészítő bizottság elnöke

Drogmentes maratonfutás
Idén ismét bekapcsolódtunk a Drogmentes maratonfutás 
sok-sok évvel ezelőtt kezdődött drogprevenciós program-
jába. Szinte a kezdetektől részt veszünk az egész országon 
áthaladó, a kábítószer használat káros következményeit 

hatásosan bemutató előadáson. 
Neves sportolók álltak a progra-
mot működtető alapítvány mellé, 
hangsúlyozva a sportolás nyújtotta 
értelmes életcélok elérésének lehe-
tőségét. Az előadás meghallgatása 
után közösen, kiváló hangulatban 
futottunk pár kilométert. 

Játékos sportvetélkedő
Iskolánkban hagyomány, hogy az óvoda-iskola átmenetet 
segítő programok keretében az első osztályosoknak és a 
nagycsoportos óvodásoknak játékos sportvetélkedőt szer-
vezünk az iskolában. A táncos, zenés bemelegítés után ve-
gyes csapatokba szerveződve együtt versenyeztek a gyere-
kek.  Vidám, játékos feladatokat állítottunk össze, melyeket 
ügyesen, lelkesen teljesítettek. A gyerekek segítői az óvó 
nénik, a jelenlegi és a leendő első osztályos tanító nénik 
voltak. Nagyon jó hangulatban telt el a közös versengés, 
mellyel szerettük volna megmutatni a leendő első osztályo-
sainknak az iskolai élet egy kis szeletét.

 Nagyné Fodor Irén
 mk.vez.

Óvoda-iskola 
átmenetet 

segítő 
programjaink
Május hónapban a leendő 
első osztályos tanító nénik 
ellátogattak az óvodai cso-
portokba, hogy ismerked-
hessenek leendő kis tanít-
ványaikkal.
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Horgászhírek
A Faddi Sporthorgász Egyesület 2015.03.14-én tartotta meg a 
tisztújítással is párosuló közgyűlését. A beszámolók elhang-
zását követően került sor a lemondott egyesületi vezetőség 
helyett új vezetőség megválasztására.

Az egyesület 5 év időtartamra megválasztott új irá-
nyítói a következők:

Elnök: Schmelcz Lajos, 

Titkár: Rábóczki József, Gazdasági vezető: Németh Magdolna

 A vezetőség tagjai:  
Acsádi Sándor, Horváth István, Katz Lajos, Mihálovics 
István, Nagy Sándor

Póttagok: Bali András, Kiss Gábor

A felügyelő bizottság tagjai:
-Hum Tamás, Nyúl András, Szabó Béla

A fegyelmi bizottság tagja:
-Kovács Imre, Soponyai Mihály, Soponyai Tibor

A 2015. április 11-én, a Polgármesteri Hivatallal közös 
szervezésű Környezetvédelmi napon is részt vett az egye-
sület. Az április 19-én lebonyolításra került Országos Ra-
pala Pergető Verseny megtartásához az egyesületünk az 
engedélyt megadta. Fülöp János polgármester Úr egy ván-
dorserleget ajánlott fel erre az alkalomra, melyet Bényi Dá-
vid alpolgármester Úr adott át a győztesnek. Az egyesületi 
horgászversenyre május 16-án került sor, melyre 30 kedves 
horgásztársunk nevezett be. A versenyre a szokásos vízsza-
kaszon került sor. 

Első helyezést ért el Acsádi Sándor, második Tóth György 
lett, a harmadik helyezést pedig Kiss Gábor érte el. Az ered-
ményhirdetést követően jóízűen elfogyasztott halászlével zár-
tuk a programot. 

És befejezésül a halasításról: 2015-ben eddig 60 mázsa és 
91kg III. nyaras piaci minőségű ponty került telepítésre már-
cius 06-án, július hónapban pedig újabb 20 mázsa háromnya-
ras ponty telepítésére került sor.

Sok sikert kívánunk horgásztársainknak!
Az egyesület vezetősége nevében:  Rábóczki József titkár

Az iskola felső tagozata a „Tavasz” projekt lezárá-
saként egy kerékpártúrával összekötött számhá-
borúzást szervezett Domboriba. A  programot az 
esős időjárás miatt többszöri halasztás után június 
elsején tudtuk megtartani. Tizenhét vállalkozó ked-
vű tanulóval két pedagógus biciklizett le a Holt-ág 
partján a nagy strandig, -majd az egyfordulós 
számháború után- vissza Faddra. A nagy melegben 
kellemesen elfáradtunk és egy közös élménnyel 
gazdagodtunk.

Pályázati hírek
2015. márciusában intézményünk a Faddi Gárdonyi Géza Általános 

Iskola sikeres pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadal-

mi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez a „XIX. 

század iskolája”címmel. Az elnyert támogatási összeg: 11 548 286 

Ft.

Az elnyert összegből megvalósítandó projekt célja, hogy az in-

tézmény Mátyás király utcai feladatellátási helyén olyan progra-

mok valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak az  országos kom-

petenciamérés eredményeinek javulásához, hosszú távon pedig 

elősegítik a diákok továbbtanulási és munkaerőpiaci esélyeinek 

javulását. Célja továbbá a szakmai munkát támogató pedagógus 

továbbképzések megvalósítása. 

Ezen célok elérése érdekében a projekt keretében megvaló-

sításra kerül egy nyelvi témahét, amelyen a diákok Anglia és Né-

metország történelmével, hagyományaival, kultúrájával, gaszt-

ronómiájával ismerkednek meg, valamint egy ehhez kapcsolódó 

idegennyelvi vetélkedő. 

Megvalósítunk egy számítástechnika szakkört, amelyen tanu-

lóink az újságszerkesztést fogják elsajátítani.

Továbbá egy sporttábor és egy erdei iskola megvalósításával a 

diákok környezettudatos gondolkodását kívánjuk elősegíteni.

 Márkus Tiborné
 igazgatóhelyettes

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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BORÓKA HÍREK
Részt vettünk a katolikus rádió Fadd-
ról közvetített miséjén, ahol a mise 
liturgiájába kapcsolódtunk be a meg-
jelent hívekkel együtt. 

A 2015-ös év fellépései a katolikus 
egyház húsvéti ünnepköréhez kapcso-
lódtak. Virágvasárnap és nagypénte-
ken passiót énekeltünk, amelyekben 
Rostás Jenő apát-plébános úr is szere-
pet vállalt.

A Templom napja rendezvényén 
szép számmal vettek részt tagjaink a 
szentmisén.

Önálló kórusműveket adtunk elő 
a református egyház által rendezett 
Trianoni emlékünnepségen. Koleszár 
Istvánné kórusvezetőnk alaposan fel-
készítette a kórust a megemlékezésre, 
amit kiegészített versekkel, melyet Bi-
hari Istvánné és Ruppert Józsefné ad-
tak elő, a kórust zongorán kísérte Sze-
merei Eszter.

Hosszú, igényes felkészülés előzte 
meg a jótékonysági hangversenyün-
ket. Koleszár Istvánné sok új kórus-
művet tanított nekünk, de emellett 
felelevenítettünk régebbi műveket is 
így : Ave Maria,Panis Angelicus, Békét 
és reménységet , amelyekben  szólót 
énekeltek: Klopcsik Jennifer, Horváth 
Istvánné Ági, Sólyáné Dávid Krisz-
tina. Önálló műsorszámot adott elő 
zongorán Szemerei Eszter és Klopcsik 
Jennifer, verset mondott Beszterczán 
Ágota és Ruppert Józsefné. A Boróka 

egyesület pénzadománnyal is hozzá-
járult a rendezvény sikeréhez.

Ahhoz, hogy a kórust kísérő hang-
szer hibátlanul szóljon, javíttatnunk 
kellett az iskola tulajdonát képező 
elektromos zongorát, mivel 
egy évben két-három alka-
lommal mi is igénybe vesz-
szük. Így 26.000.- forintot 
költöttünk a javításra, mely 
összeget a tagság egyénileg 
adott össze.

Egy hónapos szünet után 
megkezdjük a felkészülést 
a Tolnai Búcsúnapi meg-
hívásra, majd pedig a faddi 
szüret következik.

Örömmel vettük, hogy 
tagtoborzó felhívásunkra 
bővült taglétszámunk, de 

ennek ellenére szívesen várunk min-
den énekelni szerető, másoknak ezzel 
örömöt szerző új tagok jelentkezését.

 Ádámné Irén titkár

A nyugdíjasok háza-táján az előző félévben 
sok minden történt. 

A falunk hagyományossá vált „Templom nap-
jára”, a Búcsúra készült. Nyugdíjas szervezetünk 
is részt vállalt ennek lebonyolításában. Kedves 
tagtársaink a szeretetlakomára süteményeket 
sütöttek és szendvicseket készítettek a megven-
dégeléshez.

Jún.4-én „Trianonról” emlékeztünk meg a re-
formátus templomban. 

A katolikus templom helyet adott egy jóté-
konysági hangversenynek is. A  nyugdíjasok is 
részt vettek az énekkarban való szerepléssel. 
A cél: adomány gyűjtése volt egy beteg fiatalem-
ber részére. A gyógyulását segíti az itt összegyűlt 
összeg. A nyugdíjas szervezetünk pénzösszeggel 
is hozzájárult ehhez a nemes célhoz.

Az eddig elmondottak csupa komoly felada-
tokat takarnak. A  végére maradt egy kedves, 
vidám történet. Bátaszéken május 26-án volt 
az „Életet az éveknek” sportnapja. Csapatunk 
9 főből állt: 7 nő és 2 férfi tagból. Ügyességi és 
szellemi feladatokat kellett megoldani. A csapat-
munka volt a fő irányadó. A hangulat kellemes, 
az ebéd finom volt. Tömegközlekedést vettünk 
igénybe, de ennek ellenére nem volt fárasztó az 
utazás. Az  autóbuszok csatlakozása számunkra 
igen kedvező volt.

Szervezés alatt áll az unokatúra, ahol a móra-
halmi gyógyfürdő a célpont.

A következő összejövetelünk augusztus 20-
án a Falunap lesz. Jelentkezni a legközelebbi fo-
gadónapokon: augusztus 5-én és 12-én lehet a 
székházunkban. Vezetőség

Talpas Gábor falugazdász 
keddenként 8:30–tól 11:30–ig 

tartja fogadóóráját 
Faddon a művelődési házban.
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Tegyünk a Szívünkért Egyesület 
Májusban megtartottuk taggyűlésünket, melynek a 2014-es év 
beszámolója volt a témája. Az elmúlt évi programok és a pénz-
ügyi beszámoló után a jövőbeni programok megbeszélése tör-
tént. Az előző évi előadásokon, kézműves foglalkozásokon, a 
tagság nagy létszámban vett részt. Az előadásaink, kézműves 
foglalkozásaink nyilvánosak, így minden érdeklődőt szívesen 
várunk továbbra is. A gyógytorna továbbra is csak a tagok szá-
mára lehetséges. Szeretnék köszönetünket, hálánkat kifejezni 
azoknak, akik az egyesületet támogatják. Nagyra értékeljük bár-
milyen formában történő segítségüket és érdeklődésüket.

Júniusban Soponyai Mihály ismét előadást tartott nekünk. 
Előadásában bemutatott alternatív gyógyászati célt szolgáló 
eszközöket, eljárások alkalmazását. Az előadását és a gyakorlati 
bemutatót mindenki nagy érdeklődéssel hallgatta, nézte végig. 
Köszönet érte!

Július 22-ére Egyesületünk meghívást kapott Tomán Edináról 
készült dokumentumfilm vetítésére. 

Mindenkinek jó pihenést, nyaralást kívánok. Találkozunk 
szeptemberben! 

 Antusné Mácsik Edit

s z o m s z é d u n k  a z  a t o m e r ő m ű

A Turboatom korszerűsíti a turbinákat 

Az ukrajnai Harkovban működő ne-
hézipari részvénytársaság és az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. szerződése ér-
telmében a négy reaktorblokk mind a 
nyolc – 1978-1983 között ugyancsak 
az ukrajnai cég által gyártott – tur-
bináját érintik majd a munkálatok 
– adta hírül a nuclear.ru atomenerge-
tikai hírportál. A modernizáció ered-
ményeként nagyobb teljesítménnyel 
és – a csökkentett karbantartási igény 
miatt – hosszabb ideig működnek 
majd a berendezések – jelentette be 
közleményében az erőművi turbinák 

gyártására szakosodott, 1934 óta mű-
ködő társaság. Az  egyik fő változást 
az jelenti, hogy az eddigi hatfokoza-
tú helyett hétfokozatúak lesznek a 
paksi turbinák magasnyomású házai. 
A  berendezést a már meglévő ala-
pokra, az épületszerkezet módosítása 
nélkül szerelik be. – Az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. tevékenységének 
immáron három évtizede szerves ré-
sze – a nukleáris biztonság minden-
kori elsődlegessége mellett – a mű-
ködés hatékonyságának folyamatos 
fejlesztése. Ennek szellemében való-

sult meg, illetve zárult le 2009-ben 
a teljesítmény-növelés is, amelynek 
mintegy folytatása lesz a most meg-
kezdett együttműködés során meg-
valósuló fejlesztés – mondta el az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műsza-
ki igazgatója az atomenergiainfo.hu 
megkeresésére. Pekárik Géza szavai 
szerint a Turboatom által gyártott 
turbinák korszerűsítésének eredmé-
nyeként éves szinten összesen 35-40 
MW-tal fog növekedni a négy paksi 
blokk jelenlegi 2000 MW-os névleges 
villamos teljesítménye. Hozzátette, 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ez-
zel is a Nemzeti Energiastratégiában 
megfogalmazott célkitűzések meg-
valósulását támogatja, vagyis olcsón, 
folyamatosan és nagy mennyiségben, 
környezetkímélő módon termel villa-
mos energiát, az üzemidő-hosszabbí-
tásnak köszönhetően – még további 
20 évig.

Forrás: PAKS-PRESS 2015. július 23.
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Hogyan „emelhetünk” a havi  
nettó jövedelmünkön?

I. Személyi 
jövedelemadóból levonható 
személyi kedvezmény 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja 
tv.) 40.§ (1) bekezdése alapján az ösz-
szevont adóalap adóját csökkenti a sú-
lyosan fogyatékos magánszemélynél az 
erről szóló igazolás, határozat alapján a 
fogyatékos állapot kezdő napjának hó-
napjától ezen állapot fennállása idején 
havonta az adóév első napján érvényes 
havi minimálbér 5 százalékának meg-
felelő összeg. Ennek megfelelően 2015 
évben a személyi jövedelemadóból le-
vonható személyi kedvezmény összege 
havonta 5 250 forint.

A kedvezmény az összevont adóalap-
ba tartozó jövedelmek adóját csökken-
ti, melyek közé az önálló, a nem önálló 
tevékenységből származó jövedelmek, 
az egyéb bevételből megállapított jöve-
delmek, továbbá átalányadózás esetén 
az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági 
kistermelői bevételből az átalányban 
megállapított jövedelmek tartoznak. 

A kedvezmény igénybevételének 
nincs felső jövedelemkorlátja, de leg-
feljebb a megállapított és megfizetett 
személyi jövedelemadó összegéig érvé-
nyesíthető.

Súlyosan fogyatékos személynek az 
Szja tv. 40.§ (2) bekezdés alapján azt 
kell tekinteni, aki az összevont adóalap 
adóját csökkentő kedvezmény igény-
bevétele szempontjából súlyos fogya-
tékosságnak minősülő betegségekről 
szóló 335/2009. (XII.29.) számú 
Kormányrendeletben említett beteg-
ségben szenved, továbbá, aki rokkant-
sági járadékban vagy fogyatékossági 
támogatásban részesül. A személyi ked-
vezményt mindazok igénybe vehetik, 
akik a rendelet mellékletében meghatá-
rozott betegségek valamelyikében szen-
vednek vagy valamely fogyatékosság-
gal élnek, és ez a külön jogszabályban 
foglaltak szerint (a súlyos fogyatékos-
ság minősítéséről és igazolásáról szóló 

49/2009. (XII.29) számú EüM ren-
delet alapján) megállapításra került.

A személyi kedvezmény igénybevé-
teléhez le kell adnia egy nyilatkozatot 
a munkáltatónak vagy a kifizetőnek.

II. Az első házasok 
kedvezménye 

2015. január 1-jétől a 2014. december 
31-e után házasságot kötött minden 
olyan házaspár, amely esetében leg-
alább az egyik házastárs első házasságát 
köti, jogosult az első házasok kedvez-
ményére. E kedvezmény a családi ked-
vezményt megelőző sorrendben érvé-
nyesíthető.

A házastársak együttesen jogosult-
sági hónaponként 5000 forint adónak 
megfelelő mértékben csökkenthetik 
az egyébként fizetendő adójukat. Adó-
alapban kifejezve ez azt jelenti, hogy az 
összevont adóalapba tartozó jövedelem 
havi 31 250 forinttal csökkenthető. 

A kedvezmény érvényesíthetősége 
szempontjából jogosultsági hónapként 
a házassági életközösség fennállása alatt 
a házasságkötést követő hónaptól (azt 
első jogosultsági hónapnak tekintve) 
legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe, 
de az említett időtartamon belül utol-
jára az a hónap, amelyet 
követően a magánszemély 
magzatra vagy gyermek-
re (ide nem értve a nevelt 
gyermeket) tekintettel 
családi kedvezményre vá-
lik jogosulttá.

A kedvezményt a házas-
társak – döntésük szerint 
– az összeg megosztásával 
közösen érvényesíthetik, 
ideértve azt az esetet is, 
ha a kedvezményt kizáró-
lag egyikük veszi igény-
be. A kedvezmény közös 
igénybevétele az adóbeval-
lásban, munkáltatói adó-
megállapításban független 

attól, hogy az adóelőleg megállapításá-
nál mely házastársnál történt annak fi-
gyelembevétele.

A kedvezmény igénybevételének 
feltétele a házastársak – adóbevallás-
ban, munkáltatói adómegállapításban 
közösen tett, egymás adóazonosító je-
lét is feltüntető – nyilatkozata, amely 
tartalmazza, hogy a kedvezményt me-
lyikük veszi igénybe, vagy tartalmazza a 
kedvezmény összegének megosztására 
vonatkozó döntésüket.

III. A családi kedvezmény 

A családi kedvezmény – az eltartottak 
lélekszámától függően – kedvezménye-
zett eltartottanként és jogosultsági hó-
naponként egy és kettő eltartott esetén 
62 500 forint, három vagy annál több 
eltartott esetén 206 250 forint. 

A családi kedvezmény a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy egy vagy két eltar-
tott esetén havonta és kedvezményezett 
eltartottanként 10 ezer forinttal, há-
rom vagy több eltartott esetén havonta 
és kedvezményezett eltartottanként 33 
ezer forinttal magasabb összegű nettó 
kereset áll a családok rendelkezésére. 

A családi kedvezmény érvényesítésé-
re jogosult:

K ö z é r d E K ű  I n f o r M á c I ó K
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−az a magánszemély, aki jogosult a 
családi pótlékra. A családok támogatá-
sáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
alapján családi pótlékra 50-50 százalék-
ban jogosultak a gyermeküket bírósági 
ítélet alapján felváltva gondozó szülők 
(közös felügyelet), így őket is megilleti a 
családi kedvezmény. A közös felügyelet 
alatt álló gyermekre tekintettel a szülők 
a családi kedvezményre is 50-50 száza-
lékos arányban jogosultak, tehát saját 
eltartottjaik számától függően 31 250 
(a 62 500 fele) vagy 103 125 (a 206 250 
fele) forintot érvényesíthetnek a közö-
sen felügyelt gyermek után. Egymás 
között azonban nem érvényesíthetik a 
kedvezményt közösen. Annak ellenben 
nincs akadálya, hogy (jelenlegi) házas-
társukkal a rájuk vonatkozó kedvez-
ményt közösen vegyék igénybe,

− a várandós nő és a vele közös ház-
tartásban élő házastársa,

− a családi pótlékra saját jogán jogo-
sult gyermek, továbbá a rokkantsá-
gi járadékban részesülő magánsze-
mély. Esetükben saját maga vagy a 
vele közös háztartásban élő hozzá-
tartozói közül közös döntéssel ki-
választott magánszemély minősül 
jogosultnak,

− az a magánszemély is, aki bármely 
külföldi állam jogszabálya alapján 
családi pótlékra, rokkantsági jára-
dékra, vagy más hasonló ellátásra 
jogosult. Természetesen a többi fel-
tételnek ilyenkor is teljesülnie kell. 

Amennyiben a családi kedvezmény-
re több magánszemély jogosult, akkor 

közös nyilatkozatot kell tenniük. Igaz ez 
abban az esetben is, ha azt teljes egészé-
ben kizárólag a jogosultak egyike 

érvényesíti. Nem vonatko-
zik ez a fent említett, bíró-
ság döntése alapján közö-
sen felügyelt gyermek vér 
szerinti szüleire, mert ők a 
kedvezmény 50-50 százalé-
kát a másik szülőtől függetle-
nül érvényesíthetik. Amennyiben 
a rájuk eső kedvezményt jelenlegi 
házastársukkal közösen érvénye-
sítik, úgy természetesen nekik kö-
zös nyilatkozatot kell tenniük.

IV. A családi 
járulékkedvezmény 

2014. január 1-vel hatályba lépett a csa-
ládi járulékkedvezmény intézménye. A 
változás lehetővé teszi a családi adóked-
vezmény érvényesítésére jogosult biz-
tosított személynek, hogy az igénybe 
nem vett családi kedvezmény sze-
mélyi jövedelemadó tartalmának 
megfelelő összegét (16 %), levon-
hassák a 7 %-os egészségbiztosítási já-
rulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból. 
Kedvezményezett eltartottanként és jo-
gosultsági hónaponként:
•	 egy	eltartott	esetén:	62	500	Ft,	
•	 kettő	eltartott	esetén:	2×62	500=	
125	000	Ft,	

•	 három	és	minden	további	eltartott	
esetén:	206	250	Ft	levonást	jelent	az	
összevont adóalapból. 

A családi adókedvezményt és a já-
rulékkedvezményt egyedül, vagy meg-
osztással is lehet érvényesíteni, erről 
nyilatkozni kell. Amennyiben a járulék-
kedvezményre több jogosult is van, csak 
egyszer lehet érvényesíteni a nyilatko-
zatnak megfelelően. 

A kedvezmények elszámolásakor fo-
kozott figyelemmel kell eljárni! Ha a ma-
gánszemély jogosulatlanul vesz igénybe 
kedvezményt, akkor felmerülhet a 12 
százalékos különbözeti bírság fizetési kö-
telezettség. 

 Bán Klaudia

K ö z é r d E K ű  I n f o r M á c I ó K
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Nyár a Faddi labdarúgóknál
A bajnoki évet egy mindenki számára kellemes családi sport-
nappal zárta Szakosztályunk. Ahol nem csak a labdarúgók, 
hanem a család többi tagja is kipróbálhatta magát kicsiktől a 
nagyokig. A nap indításaként Gerendai Mariann vezetésével 
reggeli tornáztak a résztvevők. 

Utána a lábteniszben, sorversenyekben, zsákban futásban, 
a lányok és asszonyok fakanál-hajításban, kispályás labda-
rúgásban, és nem utolsó sorban lekváros fánk evésben (kö-
szönet a Papp Janika anyukájának a rengeteg finom forró 
fánkért) mérkőztek meg egymással a résztvevők, miközben 
az öltöző épület mellett készültek a pörköltek az üstökben a 
fáradt és éhes családoknak.

A kicsiknek kézműves foglalkozásokat szerveztünk, többek 
között kukoricacsuhé figura készítést, gyöngyfűzést (ezúton 
köszönjük a segítséget és a türelmet Dohóczki Istvánnénak 
és Soponyai Mihálynénak), rajzolást, arcfestést, a Tűzoltók ál-
tal előkészített habpartyt. Tosi (Horváth Tamás) jobbnál-jobb 
zenékkel és a programok ismertetésé-
vel tette felejthetetlenné ezt a napot. 

Délután megjutalmaztuk minden korosztályban az idei év-
ben legjobb teljesítményt nyújtó játékosokat.

A díjazottak:
U9-es csapat: Vass Botond, Mosonyi Dániel
U11-es csapat: Hostyánszki Márk, Kiss Martin 
U13-as	csapat:	Fodor	Zoltán
U21-es csapat:  Gász Balázs, legjobb góllövők: Sallai Péter, 

Orsós György
Felnőtt	női	csapat:	Nyirati	Kinga
Felnőtt	férfi	csapat:	Asztalos	Attila,	Udovisits	Gábor,	legjobb	
góllövők:	Gáncs	Gábor,	Fazekas	Róbert

A nap zárásaként pedig a felnőtt csapatunk játszott gála-
mérkőzést a Megye II. Keleti csoportjának válogatottjával. 
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A	Faddi	csapat	tagjaként	részt	vett	
a gálamérkőzésen a többszörös vá-
logatott, friss Magyar Kupa győztes 
Böde Dániel is, akitől a gyerekek ren-
geteg autogramot gyűjthettek be. 

Időközben csapataink 
megkezdték a felkészülést 
a 2015/2016-os évre. 
A	 célunk,	 miszerint	 „Faddi	 játéko-
sok	 játszanak	 Faddon”	megvalósulni	
látszik, ugyanis a felnőtt csapatban 
erősítésként nálunk kezdi a bajnoksá-
got Szalai Ákos (Tengelic) a kapuban. 
Szatmári Péter (Gerjen) a támadó 
szekciót	 erősíti.	 Szűcs	 Richárd	 (Tol-
na) középpályán és a csapat góljai-
nak számát gyarapítja. És nem utolsó 
sorban nagyon vártuk vissza Geren-
dai Gábort (Gerjen), hogy a védelem 
egyik bástyája legyen, amint felépül 
az első faddi edzésen bekövetkezett 
achilles-ín sérüléséből. Az együttes-
ből egy játékos távozik, a Pakson lakó 
Sági	 Roland	 kapus,	 aki	 Németkérre	
igazolt. 

Az U21-es csapatunk változatlan 
„legénységgel”	vág	neki	a	könnyűnek	
nem nevezhető bajnoki szezonnak, 
amire heti 3-4 edzéssel készülnek a fiúk.

A télen összeállt serdülő csapatunk is elindul az U16-os 
bajnokságban, ahol nálunk magasabb osztályban játszó egye-
sületek csapataival találkoznak majd. Nagyon szorgalmas és 
lelkes gyerekekből álló csapat, akik sokat dolgoznak a nyáron, 
hogy a bajnokságban minél jobban szerepeljenek.

Játékosok:
Berta	Patrik,	Schmelcz	Zoltán,	Manfredi	Richárd,	Nagy	Já-

nos, Sipos Bence, Ambrózi Adrián, Szabó Gábor, Hosnyánszki 
Gábor,	Keresztes	Gábor,	Hostyánszki	Erik,	Orsós	Márton,	Fo-
dor	Zoltán,	Kalmár	Levente,	Máté	Péter,	Tüdő	Roland,	Sulák	
Dániel, Szuprics Márk, Kuti Ádám, Oláh Bence, Sára Patrik.

Edző: Gerendai Gábor. A csapat téli-tavaszi felkészülését 
Nyirati	Kinga	és	Fehér	Károly	irányította,	köszönet	jár	az	el-
végzett áldozatos munkájukért.

A felkészülési időszak edzőmérkőzései:

2015.	07.	22-én	lejátszott	Fadd	–	Gerjen	ifi	mérkőzés	4:3	
2015.	07.	22-én	lejátszott	Fadd	–	Gerjen	felnőtt	mérkőzés	4:2	

2015.07.	25-én	Fadd	–	Dunaszentgyörgy	felnőtt	10.00
2015.07.26-án	Fadd	–	Dunaszentgyörgy	U21	17.00
2015.07.27-én	Dunaszentgyörgy	–	Fadd	U16	17.30
2015.08.02-án	Dunaszentgyörgy	–	Fadd	16.00	U21,	18.00	fel-
nőtt
2015.08.03-án	Fadd-Dunaszentgyörgy	U16	1800
2015.08.05-én	Gerjen	–	Fadd	felnőtt	18	00
2015.08.06-án	Gerjen	–	Fadd	Ifi	18	00
2015.08.13-án	Fadd	–	ASE	U16		17	00
2015.08.09-án (vasárnap) Magyar Kupa mérkőzés:  17.00-kor 
Fadd	–	Bátaapáti

A bajnokság 2015.08.16-án kezdődik.

Célkitűzések: 

U16: mivel először indulnak a bajnokságban, ezért a játéko-
sok egyéni fejlődése a legfontosabb.
U21: erős középcsapat, 4-6. helyezés
Felnőtt:	erős	középcsapat,	4-6.	helyezés

Mérkőzéseinkre sok szeretettel várjuk a nézőket!

HAJRÁ FADD!!!

Fadd Se – Megye II. kelet válogatott 6:4 (4:2)

Fadd SE: 
Kapu:	Sági	R.,	(Honti	P.,	Csősz	Gy.),	Udovisits	G.,	(Csibi	F.),	Kőrösi	Z.	(Pál	M.)	
Tóth	A.	(Mihó	J.)	Csányi	O.,	(Knittel	N.)	Asztalos	A.,	Fehér	K.,	(Papp	J.)	H.	Szabó	
T.,	(Szatmári	P.)	Kneller	B.,	(Szűcs	R.),	Gáncs	G.	(Fazekas	R.)	Böde	D.	(Ferenc-
város)
Edző: Vida Tamás

Megye II. kelet válogatott:
Kapu: Licker A. Németkér (Kollár E. Dunaszentgyörgy), Varga L. (Kajdacs), Bíró 
S.	(Gerjen)	Lestár	Gy.	(Mórágy),	Horváth	G.	(Fadd),	Gerendai	Z.	(Gerjen),	Hor-
váth P. (Sióagárd), Lakatos G. (Dunaszentgyörgy), Tolnai L. (Tengelic), Hoós Dá-
vid (Dunakömlőd), Böde I. (Madocsa), Babanics Gy. (Bátaapáti) 
Edző: Lakatos János Dunaszentgyörgy

Góllövők:	Fazekas	R.	2;	Gáncs	G.;Fehér	K.;	Csányi	O.;	Böde	D.	illetve	Tolnai	L.	2;	
Böde	I.;	Babanics	Gy.
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Eredményes tavaszt  
zártak karatékáink

Szép eredményekkel, izgalmas pillanatok-
kal, gazdag élménnyel zárták karatékáink 
ezt a tavaszi idényt. 

Utolsó beszámolónk óta két hazai és 
egy nemzetközi versenyen szerepeltek si-
keresen versenyzőink.

Április végén a mogyoródi Diákolim-
pián az Ippon Shobu versenyszabály kö-
vetői mérték össze tudásukat. Minden 
magyarországi shotokan szervezet kép-
viseltette magát az eseményen, így több 
mint 400 versenyző indult egyéni forma-
gyakorlat és küzdelem versenyszámban!

Klubjaink versenyzői ezzel pedig ismét 
jogosultak lesznek az év végi Diákolimpiai 
díjazottak díjátadó ünnepségre.

Eredmények:
Bátori Kamilla, kumite 1., kata 2.
Kaiser Anna, kumite 2.
Kósa Evelin, kata 1.
Feidt Roland, kata 1.

Versenyzőinknek nem sok idejük ma-
radt pihenésre, hiszen a hétvégi válo-
gatott edzések valamint a JKA OB felké-
szülés rengeteg szabadidőt és energiát 
kívánt tőlük.

A 2015. évi Törökbálinti JKA OB-n csak 
a Stílus Szövetség tagjai vehettek részt, de 
így is 187 egyéni nevezés érkezett. Ver-
senyzőink az alábbi eredményekkel zár-
tak:
Kruller Norbert, kumite 3.
Feidt Roland, kata 2.
Kósa Evelin, kata 2.
Bátori Kamilla, kumite 3., kata 1.
Kaiser Anna, kumite 2.
Szászi Kata, kumite 3.

Az OB-t követően már csak 1 nagy ver-
seny várt csapatunkra a Korosztályos JKA 
EB Németország, Bochumban.

Sportolóink sokat és nagyon kemé-
nyen készültek erre a megmérettetésre is. 
A hosszú, 17 órás fárasztó útra azonban 
nem lehet tréningezni, rengeteg energiát 
kivett belőlük, mely a másnapi átmozgató 
edzésen nagyon látszott rajtuk. Szeren-
csére az idő kedvezett nekünk, Bochum 
– nem túl jelentős – nevezetességeit sike-
rült megnézni.

A másnapi versenyre szerencsére gyor-
san regenerálódtak a gyerekek, így 100%-
osan álltak fel a küzdő-
terek szélére.

Veress Ádám kata-
ban és kumiteben is saj-
nos első körben búcsú-
zott, teljesítménye ettől 
függetlenül remek volt.

Feidt Roland katá-
ban szintén első kör-
ben kiesett, igaz előtte 
döntetlent játszott- ed-
dig teljesen érthetetlen 
okokból hozták ki ellen-
felét.

Kósa Evelin első kört 
nyerte, majd második 
fordulóban Rolandhoz 
hasonlóan váratlanul kikapott egy dön-
tetlen meccs után.

Bátori Kamilla kataban bejutott a leg-
jobb 4-be, ahol 4. helyen zárt. Kumiteben 
szépen menetelt előre, csak cseh ellenfele 
tudta megállítani, igaz, már a döntőben - 
így 2. lett.

Kaiser Anna első kört nyerte kataban, 
majd a 4 közé jutásért kikapott.

Kumiteben szintén kiválóan haladt elő-
re, döntőbe jutásért kapott ki, így 3.lett.

Másnap csapat versenyszámok követ-
keztek, itt Kaiser-Báto-
ri-Varga összeállítású 
csapat kata formagya-
korlatban 4. helyen ju-
tottak be a 4-es döntő-
be, és végül a 4. helyen 
zártak.

Ugyanez a felállá-
sú csapat kumiteben 3 
nemzet csapatain ke-
resztül verekedték be 
magukat a döntőbe, 
itt pedig a szerbektől 

elszenvedett 1:2-es vereség után a 2. he-
lyen végzett.

Köszönöm a versenyzők türelmét és a 
felkészülés alatt nyújtott teljesítményü-
ket, kemény és hosszú ciklus volt ez a 
mostani. Sokat segítettek csapattársak, 
hiszen nélkülük a felkészülés nem lehet-
séges – ahogy szoktam mondani ez team 
munka mindig.

Köszönöm az itthoniak szurkolását, 
segítő közvetítését, és természetesen az 

egész félév alatt nyújtott támogatást az 
utaztatás, szervezés terén, vagy csak az iz-
gulást eredményekért. 

Köszönetet mondunk Önkormányza-
tunknak és vele együtt Egyesületünknek 
anyagi támogatásért, hiszen ismét nagy 
terhet vettek le szülők válláról.

Remélem, a következő felkészülési cik-
lus is hasonló szép eredményeket hoz, 
mert higgyétek el, a befektetett munka 
– előbb vagy utóbb – mindig megtérül!

Versenyt követően kicsit fellélegezhe-
tünk, az aktív és intenzív edzések után 
átváltottunk egy hosszabb intervallumú, 
de kevésbé intenzív edzésmunkába, mely 
már az idei vizsga felkészítő tréningekre 
voltak kiélezve.

Június végén került sor az övvizsgára, 
ahol minden tanítványunk sikeres övvizs-
gát tett, sőt többen egyszerre két fokoza-
tot is szereztek.

Ez után csak a nyári Budapest Gasshu-
ku és a klub edzőtábor maradt vissza, így 
pihenésre nem sok idejük maradt sporto-
lóinknak.

 Köszönettel: Bali Ervin
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Az ország baracklekvár és pálinká-
nak való cefregőzben izzad / kábul 
ebben a meleg júniusban. Mind friss 
fogyasztásra, mind pálinka és lekvár 
alapanyagként mára igen sokat fo-
gyasztunk ebből a gyümölcsből.

A kajszi elsődleges géncentru-
ma Kína területén található! Az 
Armeniaca nemzetségbe tartozik. 
Rovarmegporzású	 növény.	 Legfőbb	
megporzói a mézelő méhek. Ültet-
vényekben javasolt a méhcsaládok 
kihelyezése vagy egy méhésszel tör-
ténő együttműködés.

Most a szezonban, amikor 400-
500	 Ft/kg	 a	 gyümölcs	 ára,	 sokan	
fogadkoztak magukban, hogy fát ül-
tetnek ősszel. 

Egy gyökeres csemete 1200-1800 
Ft/db.	

Már létezik konténerben előne-
velt	 is,	 ami	 2200-4500	 Ft/db	 áron	
kapható. 

Valamikor már írtam a fajtákról, 
hogy melyiket milyen célra (felhasz-
nálás) kell telepíteni.

Most inkább arra hívnám fel a 
kertészkedő figyelmét, hogy a meg-

felelő termésmennyiség eléréséhez 
a virágok több mint minimum 20%-
ának kell kötődnie. Ezért nagyon 
fontos, hogy úgy válasszuk meg a 
fánkat, hogy előtte tájékozódjunk, 
miként termékenyül. 

Vagyis önmeddő, részben önter-
mékenyülő, öntermékenyülő fajta-
körbe tartozik a leendő gyümölcsfa. 
Férj	és	feleség	kell	a	kajszi	nászhoz.	

A megfelelő pollenadó fajták ki-
választásakor tudnunk kell, hogy 
mely fajták pollenje mely fajták vi-
rágait termékenyítik meg!

Erről írnék a sikeres telepítést 
követő gyümölcsszüret érdekében.

Önmeddő: Ceglédi óriás, Ceg-
lédi Piroska, Harcot, Ligeti óriás, 
Priboto, Toyesi

Részben önmeddő: Korai pi-
ros,	Mandulakajszi,	Roxana.

Öntermékenyülő: Berge-
ron, Borsi-féle kései rózsa, Bayoto, 

Budapest, Ceglédi arany, Ceglédi 
bíborkajszi, Ceglédi kedves, Ma-
gyar	 kajszi,	 Pannónia,	 Rakovszky,	
H-II25/65,	Rózsakajszi	C	1406.	

Önmeddő kajszifajták részére ja-
vasolt pollenadók: 

Ceglédi óriás mellé ültessünk, 
Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi 
C. 235, Ceglédi bíbor kajszit.

Ceglédi Piroska mellé ültes-
sünk, Gönci magyar kajszit, magyar 
kajszi C. 235, Ceglédi bíborkajszi, 
Pannónia, Bergeron fajtákat.

Ligeti óriás mellé ültessünk, 
Magyar kajszi C.235, Gönci magyar 
kajszi, Ceglédi bíborkajszi fajtákat. 

Harcot mellé ültessünk, Gönci 
magyar kajszit. Az önmeddő meg-
porzandó fajtáktól a pollenadó ne 
legyen 25 méternél távolabb! 

Részben	 öntermékenyülő	 fajták	
mellé javasolt pollenadók:

Mandulakajszi mellé ültes-
sünk, Ceglédi arany, Magyar kajszi 
C.235, Bergeron fajtákat.

Korai piros mellé ültessünk, 
Magyar kajszi C. 235 fajtát.

Roxana mellé ültessünk, Ma-
gyar kajszi C. 235 fajtát.  

Ha betartjuk ezt a szakmai taná-
csot biztosak lehetünk a termésben. 
Biztosak, ha nem fagy, ha nincs jég, 
ha nem fertőz a monília. Egyszóval 
a fajták helyes megválasztásának ez 
az első lépése. 

Apropó monília. Sajnos az idei 
évben igen elterjedt. Nem elég az 
egyszeri kezelés a télvégi és kora 
tavaszi lemosó permetezés (rézszul-
fát,	 rézoxiklorid	 vagy	 rézhidroxid	
hatóanyagú szerrel)

A virágzás idejében is kell per-
metezni, ha nem teszi, a teljes ter-
més lerohad. Ekkor kontakthatású 
kaptán, mélyhatású iprodion vagy 
vinklozin szerekkel valamint szisz-
témikus hatású penkonzol, miklo-
butanil, triforin stb. szerekkel per-
metezzünk. Jó kertészkedést!

 Benis Brigitta

z ö l d r o va t

Kajszi



20 Faddi Hírek

Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Fülöp János polgármester

Szerkesztőség címe: Művelődési Ház

7133 Fadd, Béke u. 1. Tel.: (74) 447-460

Szerkesztő: Bedekovityné Pál Magdolna

E-mail: kulturfa@tolna.net,  

ikszt.fadd@gmail.com

ISSN: 2060-4165

Nyomdai munkák:  

ATOMIX Kft. Nyomdaüzem

Felelős vezető: Gergely Judit Etel

Tördelés: Szabó Szabolcs, Schubert Miklós

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

A téli szünet után újra  
várja vásárlóit a

Dombori  
sóder telep!

Natúr és osztályozott homok,  

kavics kapható.

Kiszállításban és építőanyagok  

beszerzésében is segítünk.

Telefon: 06-30/279-39-76

Czinkónné Simon Irén • telefon: 06-70 / 411-2110

Keressen minket a facebook-on is!  |  facebook.com/vitamintanya

Kínálatunkból:

• bébiételek széles választékban kedvező áron

• baba kellékek

• SCITEC termékek

• gluténmentes termékek

• gyógyteák, gyógynövények, krémek

• Srilo termékek

• vitaminok , étrendkiegészítők

• mosószóda, mosódió stb.

Faddon a Béke utca 1.
szám alatt található 

VITAMIN TANYA
 (Műv. ház)

KÖNYVELÉS 
FADDON

Több mint 10 éves ta-
pasztalattal, regisztrált 
mérlegképes könyvelői 
végzettséggel vállalom 
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes 
körű könyvelését, bérszámfejtését. Visszamenőleg is.
Valamint magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának  
elkészítését.

Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!

Kvandukné Gracsik Judit

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

Nyitva tartás:
H-P: 8–12 • 14–17

Szombat: 8–11

Sok szeretettel 
várok minden 

kedves vásárlót 
és érdeklődőt!

Nyitva: hétfő 6 órától - péntek 18 óráig  

non-stop

HÁZI TEJ

Automatából
tejárusítás

150 Ft literenként

Fadd, Templom u. 38. 
Ádám Imre


