Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2011. október

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 2011. október 21-én (pénteken) 18 órakor
a faddi művelődési házba, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékezünk.
Program:
17.30 Koszorúzás a kopjafánál (Váci utcai általános iskola előtt)
18.00 Megemlékezés a művelődési házban, elismerések átadása
Ünnepi beszédet mond:
TÓTH FERENC
kormánymegbízott, országgyűlési képviselő
Közreműködnek a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola 8. osztályos tanulói
Utána:
AAA A DUNA MENTÉN
címmel az Alisca Amatőr Art Művészeti Baráti Kör kiállításának a megnyitója
A kiállítást megnyitja: dr. Nemes Adrienn
ESEMÉNYEK – KÉPEKBEN

Soha ennyien nem vettek még részt a szüreti felvonuláson,
mint idén. Megmozdult a falu apraja-nagyja. Köszönet a
részvételért és a sok-sok segítségért mindenkinek.

Tóth Ferenc kormánymegbízott, országgyűlési képviselő és
Fülöp János polgármester átadja a felújított Művelődési Házat
településünk lakóinak.

2011. október 26-án (szerdán) 15.30-kor a Művelődési Házban A csillagszemű juhász című mesejátékot
mutatja be a Szeleburdi Meseszínház. Belépődíj: 300 Ft/fő
Az előadást óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk. Jegyek az óvodában, az iskolában és a Művelődési Házban
vásárolhatók!

FELELJEN A JÖVŐÉRT!
Magyarországon 2011. október 1-jén népszámlálás kezdődött, amely október 31-ig tart.
Az összeírásban a részvételt és a hiteles adatközlést törvény teszi kötelezővé. A
népszámlálás során felvett adatok csak és kizárólag statisztikai célokat szolgálnak,
felvételük és feldolgozásuk során az adatvédelmi törvény előírásai érvényesülnek.
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ten történő elvágása. 10 centiméternél nagyobb átmérőjű fák
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a villamos energiá- kivágására a nyiladéktisztításban, normál esetben nem szabad,
ról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 124. § d) pontja, 133. § hogy sor kerüljön. Erre akkor kerülhet sor, ha a biztonsági öveze(3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosmű biztonsági öve- ten kívül vannak olyan fák, melyek kidőlésük esetén veszélyeztetik a hálózatot.

Gallyazás

zetéről szóló 122/2004. (X.15.) GKM rendelet alapján felhívásban kérte az Önkormányzatot a településünkön üzemelő
kis- és középfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózatok
biztonsági övezetébe nőtt fák, bokrok gallyazására vagy eltávolítására.
A rendelet 16. § (11) bekezdése értelmében a biztonsági övezet környezetében levő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a
szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
A rendelet 14. § (2) j. pontja értelmében a biztonsági övezetben csak olyan fa telepíthető, illetve hagyható meg, amelyik
véglegesen kifejlett állapotában sem sérti meg az adott feszültségszintre előírt megközelítési távolságot.

Változások a víz és szennyvíz szolgáltatás területén
Talán már minden Fadd és Fadd-Dombori ingatlan tulajdonosa és ivóvizet fogyasztó lakosa előtt ismert az a tény, hogy ez
év január elsejétől a vízellátás és szennyvízelvezetés üzemeltetője Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala a FATODI Kft.-vel kötött szerződés keretében.
Célunk, hogy ezáltal a viziközművek üzemeltetését tulajdonosi, tehát saját kézbe véve, magasabb színvonalra emeljük. A több mint háromnegyed éve ilyen módon történő üzemeltetés főbb tapasztalatait a következőkben foglalhatnánk
össze.
A vízellátás és szennyvízelvezetés biztonsága mellett az
átvétel legnagyobb problémáit a fogyasztóink felé történő
számlázás díjkiegyenlítése okozta és okozza a mai napig is.
Szeretnénk minden fogyasztónk igényét teljes mértékben
kielégíteni és az érte járó díjat megkapni. Ennek elengedhetetlen feltétele a Szolgáltató és a Fogyasztó közötti szerződés
megkötése. Aki nem köt szerződést, az nem teljesíti a Fogyasztóvá válás feltételeit, és ha az ingatlan már ivóvíz bekötéssel a korábbiakban rendelkezett, annak vízellátása megszüntetésre kerül.
Az a tulajdonos, aki a Szolgáltató felszólítása ellenére
vízdíját a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki, annak a
Kormányrendelet által meghatározott módon, vízellátását
korlátozzuk. Az ezzel járó költség a tulajdonost terheli!
A vízellátás biztonságának növelése érdekében az elmúlt
félévében a faddi vízműtelepen sikerült beüzemelnünk egy
eddig tartalékba helyezett vízműkutat, és anyagi lehetőségeinkhez mérten a vízműtelep is esztétikusabbá vált, amelyet az elvégzett hatósági ellenőrzések is pozitív eredménynek
értékeltek.
Szennyvízelvezetés terén a Györgymajori szennyvízátemelő bűzhatását műszaki beavatkozással a minimálisra
csökkentettük.
Jelenleg folyamatban van Fadd és Dombori településrész
vízellátásának összekötése, amelytől jelentős vízminőség
javulást várunk Dombori településrészt érintően. Ennek kiviteli tervei már készülnek.
Ha csak az elhasználódott ivóvízhálózat és azok szerelvényeire gondolunk, tennivalónk lenne még bőven, de ezeket
csak közös összefogással tudjuk megvalósítani.
A jövőt illetően jelenleg a szakma előtt a legnagyobb kérdés az, milyen gyakorlati hatása lesz a régen várt Víziközmű
törvénynek. Hogyan érinti majd ez elsősorban a fogyasztókat,
melyik akkreditált vízműhöz tudunk, kell csatlakoznunk, és
hogyan érinti a település vízellátását, a halaszthatatlan ivóvízhálózat rekonstrukcióját, mennyire marad Önkormányzati
kézben ezek megvalósítása.
Egyúttal felkérnénk a Tisztelt Fogyasztóinkat arra, hogy a
vízmérő leolvasásokat és a lejárt hitelesítésű vízmérők cseréjét
végző szerelők munkáját saját érdekükben is elősegíteni szíveskedjenek.
Végezetül, minden fogyasztónak egészséges vízfogyasztást
és biztonságos szennyvízelvezetést kívánunk.

A lakóházak előtti fák gallyazását a tulajdonosoknak kell
elvégezniük, amennyiben ezt nem teszik meg, úgy az E.ON a
munkát elvégezteti, ezt a 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet
8. § (1) szakasza értelmében az ingatlantulajdonos (kezelő)
köteles tűrni.
Ezen munka elvégzése során csak a biztonsági övezet határát
veszik figyelembe, a kertészeti, növényvédelmi és esztétikai
szempontokat nem.
A gallyazási feladatokat az érintett fák csonkolásával teljesítik. A csonkolás az egyenes törzsű lombhullató és tűlevelű
fák esetében az ágak tőből levágását, egyéb lombhullató fák
esetében a főhajtásból nőtt ágak tőből, vagy a főhajtás legalább 10 centiméter átmérőnél levágását jelentik.
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Ha Ön úgy látja, hogy az alábbiakban közölt védő távolságoknál közelebb nőttek a háza előtti fák a vezetékhez, saját
kezűleg szakszerűen, esztétikusan elvégezheti a visszametszést október végéig.
A Villamos szabadvezeték biztonsági övezetének karbantartásáról szóló MK-8-02 számú műszaki kézikönyvben használatos
fogalmak a következők:
1. Előírt megközelítési távolságok
1.1. Kisfeszültségű csupasz szabadvezeték esetében az ágak az
áramvezetőket alulról és oldalirányból 1,25 méternél jobban,
felülről pedig egyáltalán ne közelítsék meg.
1.2. Kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték esetében az ágak az
áramvezetőket 0,5 méternél jobban semmilyen irányból ne közelítsék meg.
1.3. Középfeszültségű szabadvezeték esetében az ágak az áramvezetőket alulról és oldalirányból 2,0 méternél jobban, felülről
pedig egyáltalán ne közelítsék meg. A vezeték fölött növényzet
nem maradhat.
2. Gallyazás a biztonsági övezetben magasra nőtt bokrok és a
biztonsági övezet környezetében lévő fák azon ágainak eltávolítása, amelyek a várható éves növekmény figyelembevételével
megsértik az adott feszültségszintre előírt megközelítési távolságot.
3. Fakivágás a biztonsági övezetben lévő, a magasságuk miatt
nem meghagyható, továbbá a biztonsági övezet környezetében
növő, a biztonsági övezetet veszélyeztető, kidőlés veszélyes, 10
cm feletti törzsátmérőjű fák talajszinten történő kivágása.
4. Nyiladéktisztítás: a biztonsági övezetben növő, 10 centiméternél kisebb törzsátmérőjű fák, bokrok, cserjék, sarjak talajszin-
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Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér átadása
Fülöp János polgármester ünnepi beszéde, elhangzott az
IKSZT átadásakor

Tisztelt Főispán Úr!
Igen Tisztelt Vendégeink! Kedves Faddiak!
A mai délutánon egy 2006-ban megálmodott álom
újabb darabja vált valósággá. Településközpontunk -a
katolikus templom után- legmeghatározóbb épülete, a
Művelődési Ház is megújult.
A képviselőtestület, a Polgármesteri Hivatal apparátusa
velem együtt kemény munkával megvalósítja azt a
programot, melyre 2006-ban, illetve 2010-ben a faddiak
szavaztak.
Ezzel tartozunk Önöknek. Az 50 éve átadott Művelődési Ház esetében tartozunk elődeinknek is, hiszen az
épület a faluközösség összefogásával épült. Még élnek
közöttünk, akik itt téglát hordtak, maltert kevertek, falat
raktak. Meg kell őriznünk az örökségünket.
A megnyert pályázatnak köszönhetően most kalákára
nem volt szükség, de a faddi mesteremberek munkája,
szíve-lelke így is benne van az épületben. A Béri Balogh Ádám Művelődési Ház több generációnak, sok
korosztálynak nyújtott felejthetetlen kulturális élményeket az ötven év alatt. A 60-as évek végétől a helyi
termelőszövetkezet bőkezű, példa értékű támogatása, az
intézményvezető merész, új útkeresése a megyében is
egyedülálló kulturális életet teremtett Faddon.
A Váci Mihály Klub, az irodalmi estek, a komolyzenei
koncertek mellett korosztályom még emlékezhet Omega, Illés, Metró és Koncz Zsuzsa koncertekre is.
Aztán az idő multával a támogatás elapadt, az igények
változtak: tv, számítógép, DVD – így az intézménynek
is változnia kell.
Az Önkormányzat a pályázat megvalósításával vállalta,
hogy egy, a mai kornak, igényeknek megfelelő Integrált
Közösségi és Szolgáltató Teret hoz létre a Művelődési
Házban. Ez nem volt lehetetlen vállalkozás, hiszen 90
%-ban már így működött évek óta.
Kérem Önöket, hogy a továbbiakban is bátran vegyék
igénybe a kibővített szolgáltatásokat.
Fontos dolog még a felújítás értéke.
A beruházás költsége 75.800.000 forint. Ebből az Integrált Szolgáltató és Közösségi Tér pályázaton és az érdekeltségnövelő pályázaton 48.800.000 forintot nyertünk

2011. szeptember 24.

el, a Paksi Atomerőműtől 6 millió forint támogatást
kaptunk, és a maradék 21 millió forintot az önkormányzat saját erőből tette hozzá. Ez nagyon sok pénz. A csillagok állását figyelve nem hiszem, hogy a közeljövőben
ekkora összeget tudunk középületre fordítani.
Kérem Önöket, vigyázzanak rá!
Kedves Ünneplő Közönség!
Aki építkezik, az bízik a jövőben. Jómagam és képviselő-társaim is bízunk a jövőben. Bátran ígérhetem a nevükben is, hogy ezután is mindent megteszünk, hogy
Fadd egyre szebb és élhetőbb település legyen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egy nagyon fontos feladatom még hátra van. Lehet,
hogy ezzel kellett volna kezdenem. Azzal, hogy megköszönjem azoknak a munkáját, akik részt vettek ennek a
beruházásnak a létrehozásában.
• A terveket Főgleinné Budai Magdolna és csapata
készítette.
• A kivitelezést a Ba-Tu Kft végezte, kiváló minőségben. Balogh Józsefet, Tumpek Józsefet és
Wallner Pétert köszöntöm.
• A kivitelezésen belül faddiak készítették a gépészeti
munkákat: Eurokomfort Kft, Katz Lajos.
• A villamossági munkákat Dohóczki János és fiai
Takács Norberttel.
• A fémmunkákat idősebb és ifjabb Kiss Csaba, a
Bucsin Kft készítette.
Egy beruházásnál nem csak tervezési és kivitelezési
munka van, hanem elő kell teremteni a szükséges pénzt.
Itt köszönöm meg Herczig Gáborné jegyzőasszony és a
hivatal apparátusának erőfeszítéseit.
A kivitelezést felügyelni is szükséges. A műszaki ellenőrzést Sallai László látta el.
Külön köszönet a Paksi Atomerőmű Zrt menedzsmentjének és Rábóczki Péter úrnak , a Sió-Trans Kft. ügyvezetőjének a beruházáshoz nyújtott támogatásért.
Végül, de nem utolsó sorban nagyon hálás vagyok a
Szekszárdi Kistérségi Munkaszervezet vezetőjének,
Misóczki Anikónak és munkatársának a közbeszerzésnél, illetve az elszámolások elkészítéséhez nyújtott segítségért.

Kézimunka szakkör minden hétfőn 14-től 16 óráig a
Műv.Házban!
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HURRÁ, NYARALTUNK!

Faddi gyerekek nyári táborozása Fadd-Domboriban
Július 18-tól 22-ig tartalmas, élményekben gazdag napokon vett részt 25 faddi
tanuló a táborban. Öt hétköznapon
táboroztunk, evvel levéve egy terhet a
dolgozó szülők válláról. A másodiktól
ötödik osztályos gyerekek szépen összekovácsolódtak a programokon, és az
együtt töltött estéken. A Hotel Rencz és
Camping a szállást ingyen biztosította.
A PA Zrt. támogatta az étkezésünket.
Acsádi Gábor és felesége jóvoltából
ásványvizet
ihattak
a
gyerekek.
Köszönjük a támogatást!
Menetrendszerinti járattal érkeztünk a
szállásunkra. A szülők segítségével
vittük le a csomagjainkat, ezúton
köszönet nekik. A szobák elfoglalását
nagy játék követte a kemping parkjában.
A jó időt kihasználva fürödtünk a tóban.
Este felderítettük Dombori szebbnél
szebb utcáit. A napot aktivityvel zártuk.
Kedden délelőtt túrára indultunk a
„nagy” Dunához. A sétát érdekesebbé
tette túravezetőnk, Egle Zsolt, aki sok új
információval szolgált a környékről,

növényekről, állatokról. Délután újra a
strandolásé volt a főszerep. A gyerekek
nagy örömére a Venyige Szövetkezet
jóvoltából mindenki jól lakhatott finom
főtt kukoricával. Este pihenésképpen
origamiztunk: ugró békát és -nem csak a
fiúk kedvéért- papírrepülőt hajtogattunk.
Majd ki is próbálhatták alkotásaikat,
papírrepülő hajító versenyen. Másnap
délelőtt a felhőszakadás ellenére is jól
éreztük magunkat. Az étteremben
társasjátékokkal, origamival, festegetéssel, rajzolással ütöttük el az időt. Azért
drukkoltunk, hogy a délutáni sárkányhajózásra kiderüljön az idő. Így is lett.
Bényi Andrásné Marika és néhány lelkes
fiatal
faddi
sárkányhajós
szerda
délutánra lehozta a kedvünkért a hajót
Domboriba. Mindenki kipróbálhatta az
evezést. Ezzel igazán maradandó
élményt szereztek a gyerekeknek.
Köszönjük nekik! Csütörtök délelőtt
gipszből maszkot készítettünk a
gyerekeknek, amit pénteken délelőtt ki is
festettek. Emellett Szupricsné Andi által
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öntött gipszformákat is kifesthették.
Igazán kreatív, szép alkotások születtek.
A tábor csattanója a csütörtök esti
szalonnasütés volt. Meghívásunkra sok
hozzátartozó érkezett.
Megleptek
bennünket
sok
finom
sütivel,
palacsintával.
Vidám
hangulatban,
finom ételek mellett töltöttük el közösen
ezt az estét.
A péntek már a szabad játék és az
összepakolás jegyében telt, de délután
még egy rövidebb strandolás is belefért.
Ha egyszóval kéne jellemeznünk a
tábort, akkor a családias szó illene rá.
(Remélem ezt a gyerekek is így
gondolják.) Miután kipihentük az öt nap
kellemes fáradalmait, úgy gondoljuk, ezt
jövőre meg kellene ismételnünk.
A táborban készült képek megtekinthetők az iskola honlapján: a
www.gardonyisuli.hu-n!
Szőke Zoltánné
Dursztné Palásti Gabriella
Tóth Zita
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Évkezdés az óvodában
gyermekeiket.
A gyógytestnevelés foglalkozások 2 külön csoportban
zajlanak, a fejlesztő foglalkozásokat két kolléga tartja, 3
csoportba osztva azokat, akiknek ez szükséges.
Az őszi termények, termések megmozgatják a szülőkgyermekek fantáziáját is. Szebbnél-szebb bábokat,
építményeket, járműveket, és még számtalan érdekes figurát
csodálhatunk meg a Templom utcai óvoda zsibongójában
október első hetében, melyre szeretettel hívtunk minden

A két hetes nyári zárás után kíváncsian vártuk az újonnan
óvodába kerülő gyermekeket, valamint azokat, akiket már
ismerősként üdvözölhettünk a szünet után.
A 2011-12-es tanévben is 7 csoportban kezdtük meg a
munkát, a jól bevált vegyes életkorú csoportokban
fejlődhetnek óvodásaink.
A "Katicák" és "Egérkék" cseréltek óvodát és csoportszobát,
más jelentősebb változás nem történt.
A létszámot igyekszünk úgy alakítani, hogy figyelembe
vesszük a csoportszobák alapterületét, ez indokolja az
időnkénti helycserét.
A napok azonban eseménydúsan telnek, majdnem minden
hétre jutott említésre méltó közös rendezvény eddig is, és
még a közeljövőben is sok érdekes program elé nézünk.
Tanévkezdéskor az első szülői értekezlet látogatottsága
mindenhol 55% felett mozgott, ebből is érezhető, hogy a
szülők igyekeznek figyelemmel kísérni gyermekeik korai
fejlődését is. Kíváncsiak az óvodában folyó színvonalas
munkára, a várható programokra egyre többen jelentkeznek.
Ahhoz, hogy a szülő minél előbb megismerje gyermeke
társait és azok szüleit, nagyon jó lehetőség a már
hagyománnyá
vált
"ismerkedési
est"
megtartása
csoportonként.
A közös szalonnasütés, a tréfás ügyességi vetélkedők,
versenyek mind jó alkalom volt arra, hogy bensőséges
hangulat alakuljon ki gyermek-szülő-pedagógus között.
Ezt bizonyította a szüreti felvonulás sikere is, ahol 60 ovist,
valamint óvó nénit és szülőt is megcsodálhattunk az
alkalomhoz illő öltözékben.
Az anyagi megterhelés, a gazdálkodás nehézsége minden
területre kihat. A sikeres pályázatok lehetőséget adnak ezek
enyhítésére. Örömmel számolok be arról, hogy a "Kismanók"
pályázaton 80.000 Ft-ot nyertünk, amit a csoportok egyenlő
részben elosztva játékvásárlásra fordíthattak.
Itt szeretném megragadni az alkalmat és külön megköszönöm
mindenkinek, aki az 1%-a átutalásával számlánkat
gyarapította. 208.000 Ft gyűlt össze, melyből a csoportok
jelével ellátott színes kendőket vásároljuk meg, amit
kirándulások, közös rendezvények alkalmával viselnek majd
óvodásaink.
Ahogy minden évben, most is lehetőség van külön
programokra is. A fiúk focira járhatnak, vannak akik
néptáncot tanulnak, hittanoktatásra is beíratták a szülők

érdeklődőt, kicsit, nagyot egyaránt.
Nem maradhat el az októberi sportnap sem, melyet mindkét
óvoda a saját helyén tart, közös versenyekkel, játékos
feladatokkal mérik össze ügyességüket a gyerekek.
Kedves, és várva-várt esemény, amikor meglátogatjuk az
immár iskola padban ülő volt ovisainkat, és egy kicsit
bepillantást nyerhetünk, hogy érzik magukat az iskolában,
sikerült-e beilleszkedniük, és mennyi csillagot, virágot
gyűjtöttek össze. Kíváncsian várjuk a találkozást, bizony még
sokat emlegetjük őket, hiányoznak ovis pajtásaiknak is.
Ahogy a fentiekből is látni lehet, igaz, hogy még csak egy
hónap telt el, de máris mennyi minden történt, ami színessé,
tartalmassá varázsolta a napokat!
Az előttünk álló hónapokban is bőven lesz mit csinálni,
tevékenyen telnek majd a hetek, de ezek történéseiről majd a
következő Faddi Hírekben olvashatnak.
Schmidné Keserű Erzsébet tagóvoda-vezető
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A Boróka énekkar hírei
A tavaszi ünnepeken való szereplés után az énekkar számára egy hosszabb felkészülési idő következett.
Igen megtisztelő felkérésnek tehettünk eleget, amikor a Dunaszentgyörgyön megtartott „Papi korona”-i misén szerepelhetett
kórusunk, ahol az újonnan kinevezett püspök úr is részt vett.
A helyi KÉSZ egyesület küldöttgyűlésére Faddon került sor, ahol mise keretén belül énekeltünk, és közreműködtünk a pünkösdi misén is.
Önálló műsorral vettünk részt a református templomban rendezett Trianoni emlékünnepségen.
A Templom napján, ami összekapcsolódott a faddi búcsú napjával, pályázaton nyert összegből műsorral járultunk hozzá a
rendezvény sikeréhez. Így a misét követően a helyi óvodások tánccsoportja, a fácánkerti Forgatós tánccsoport és a
sárpilisi tánccsoport adott műsort.
Majd ezt követően nyári szünetet tartott énekkarunk. Ez idő
alatt egy igen nagy meglepetés várt ránk. A pécsi Püspökség „Főpásztori kitüntetésben” részesítette kórusunkat,
amelyet a pécsi Dómban megtartott ünnepség keretén belül
vehettünk át – az eddigi színvonalas egyházi szerepléseink
elismeréseként. Az autóbuszt, amivel Pécsre utaztunk, a
faddi Önkormányzat biztosította, amit ez úton is megköszönünk. Így valamennyi tagunk részese lehetett az elismerés átvételének, majd az azt követő fogadás során megtekinthettük a püspöki palota gyönyörűséges épületét, kincseit. Köszönjük a felterjesztőnek ezt a nemes elismerést!
A tolnai KÉSZ csoport meghívására részt vettünk a búcsúi zarándoklaton, majd az azt követő misén.
Kórusvezetőnk segített a helyi Nyugdíjas Klub felkészülésében, amely során Decsen sikeresen szerepeltek.
A faddi szüreti nap szeptember 24-én került megrendezésre,
ami nagy közösségi összefogást mutatott. Vendégül hívtuk
a dunaszentgyörgyi Vadrózsák tánccsoportot. A népes felvonulók sorában óvodás gyermekek, iskolai tanulók és
viseletbe öltözött pedagógusaik, a Kisebbségi Önkormányzat táncosai, a vendégcsoport és a Boróka énekkar is
részt vett. A felvonulást műsor követte, ahol kalocsai dalcsokorral szerepeltünk.
Az év utolsó negyede is komoly felkészülést igényel, mivel
meghívást kaptunk a pécsváradi „Leányvásárra”, és az
előző évek hagyományához híven megrendezzük az Adventi műsorunkat is.
Ádám
Imréné titkár

KIÁLLÍTÁS
Az Óceániai színek és formák magyar szemmel című kiállításon
megtekinthetők Ódryné Horváth Krisztina ékszerei
(köztük több kauri-csigás ékszerkollekció) és a bal
oldali képen látható kókuszretikül.
A kiállítás a Néprajzi Múzeum 2. emeletén található, január 21-ig tart nyitva.
A kiállítási anyag látható a Néprajzi Múzeum
Facebook oldalán is.

Mozgáskorlátozottak fogadó órája Tolnán a Civil Házban
(Bezerédj Pál u. 5.) keddenként 14-től 16 óráig!
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Bemutatkozik a református gyülekezet új lelkipásztora
valamint arra gondolva, hogy később felnőttként egészséges,
felelős, erkölcsös életet éljen, rendkívül nagy szerepe van az
élő Istenbe vetett hitnek, az Isten megismerésének. A református hittant illetően, kérjük, tájékozódjanak az oktatási
intézményekben.
Az ifjúsági csoportot is szeretnénk elérni, alternatívát
kínálni nekik péntek estékre: Zsolt – munkatársaival együtt –
ifjúsági alkalmat fog elindítani november utolsó péntekétől a
Művelődési Házban. Ezeken az ifjúsági alkalmakon dartscal, csocsóval, ping-pong edzésekkel várjuk az érdeklődő
fiatalokat. Természetesen beszélgetésre is sor fog kerülni.
November végétől tehát, ALTERNATÍV-A néven, minden
péntek este 5-8 között várjuk az érdeklődő fiatalokat.
Hétfő esténként még felnőtt-konfirmációs alkalmat is
indítottunk, erre várunk mindenkit, aki magát reformátusnak
vallja, de még nem konfirmált, s szeretné megismerni a református hit alapelemeit.
Évi FILMKLUBot fog szervezni. Ez megint csak a Művelődési Házban kerül megrendezésre, minden hónap utolsó
péntekén este 8 órától. Itt aktuális, díjnyertes, világi filmeket
nézünk meg együtt, utána pedig beszélgetünk arról a témáról,
amit a film felvet, arról a világnézetről, amit közvetít: kiértékeljük, megvitatjuk.
November elsejére, Halottak Napjára istentiszteleti alkalmat szervezünk. Délután 3 órára várunk mindenkit a Ravatalozóba, aki sírt látogat meg, kedves szerettjére emlékezik.
Szeretettel tájékoztatjuk a lakosokat, hogy az időközi
kiadványként megjelenő helyi önkormányzati lapban egy
állandó rovatot nyitunk, melyben az egyházzal kapcsolatos
aktuális eseményekről tájékozódhatnak és némi „lelki táplálékot” vehetnek magukhoz, ezen felül – kérjük, fogadják
szeretettel – időről-időre minden háztartásba eljuttatunk egy
rövid kis prospektust, amiben aktuális programjainkról értesülhetnek.
Összefoglalás gyanánt: istentisztelet vasárnap 11-kor,
imaóra hétfő este 6-kor, felnőtt konfirmációs alkalom hétfő
este 7-kor, bibliaóra csütörtökönként 6-kor (ezen programok
időpontját – az istentisztelet kivételével – a téli hidegek beálltával egy órával előrébb hozzuk). Új programok, alkalmak: november 1-jén istentisztelet a Ravatalozóban 15 órakor, ALTERNATÍV-A ifjúsági alkalom november végétől
minden pénteken este 5-8-ig a Műv.Házban. FILMKLUB
minden hónap utolsó péntekén este 8-tól szintén a
Műv.Házban.
Végezetül Molnár Zsolt református lelkész és MolnárKovács Éva hittanoktató Isten áldását kéri a Kedves Olvasó
életére.

Molnár Zsolt református lelkipásztor és Molnár-Kovács
Éva szeretettel köszöntjük a falu lakosságát! Budapestről
érkeztünk, az Alvég utca 11-ben, a parókián lakunk. Július
közepétől vagyunk jelen Fadd életében, s próbáljuk úgy
szervezni az időnket, hogy minél hatékonyabban tudjuk a
lelki munkát végezni. Szeretettel várjuk mindazon érdeklődőket a vasárnap 11:00-kor kezdődő istentiszteletekre, akik
életükben hiányát érzik az Istennel való kapcsolatnak.

Hétfő esténként a gyülekezetben imaórán találkozunk, itt
– a belső igényekhez mérten – személyes dolgainkért, a gyülekezet valamint a falu ügyeiért imádkozunk. Csütörtök esténként bibliaórát tartunk: beszélgetős, bensőséges, szeretetteljes módon éljük meg keresztyénségünket. Ezekre az alkalmakra is hívogatok minden érdeklődőt. Meggyőződésünk,
hogy Istennek van hatalma és ereje változtatni az életeken,
ezért hadd bátorítsak mindenkit így is: Reménytelennek
találod az életed? Szétesett a családod? Túl sokszor nyúlsz a
pohárhoz? Megőrjít a magány? Borzasztó a gyermekeddel
való kapcsolatod? Istennek ezekre a kérdésekre érvényes
válaszai vannak, kapcsolatba kerülve Istennel gyógyulhatsz,
erősödhetsz, célokat nyerhetsz, s megtanulhatsz ÉLNI.
Legfőbb feladatunknak a Református Gyülekezet megerősítését tartjuk, azt szeretnénk elérni, hogy közösségünk
Krisztus nevében együtt szolgálhasson önmaga felé, és a falu
felé. Amint a Kedves Olvasó már találkozhatott a lehetőséggel: Évi református hittant oktat az ovisoknak, valamint az
alsós iskolásoknak. Zsolt szintén elkezdte a felsős, gyermekotthonos, valamint a gyermekkonfirmációs hittant, de az
időpontok kialakítása, s a hittanos csoportok megszervezése
jelenleg is zajlik. Megint csak meggyőződésünkből fakad,
hogy a gyermek lelki fejlődését illetően, érettségére nézve,

A Műv.Házban minden hétfőn 17.30-tól 18.30-ig TORNA
nem csak szívbetegeknek! A Tegyünk a Szívünkért Egyesület azokat
is várja, akik tenni akarnak egészségük megőrzéséért!
A Faddi Nyugdíjas Érdekszövetség október 27-én Gunarasba
kirándul! Jelentkezni lehet a fogadó órákon (október 12., 19., 26.).
Indulás: 8 órakor a Műv.Ház elől!
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40 éve Faddon
Ki ne ismerné Faddon, illetve a környező településeken dr. Ulrich Hedvig fogorvosasszonyt?
A doktornő Bakonyoszlopon született 1948-ban, gimnáziumi tanulmányait Kisbéren végezte.
Fogorvosi diplomáját 1971-ben vette át Budapesten, majd ezt követően Gerjenben, Faddon
praktizált, emellett még Tolnán volt magánrendelése a szülői házban, illetve a tolnai textilgyár betegeit is ellátta.
A faddi fogászat a 70-es években még a szekszárdi rendelőintézethez tartozott, innen kellett
beszerezni az anyagokat, majd úgy 10 év elteltével vette át a fogászatot a faddi önkormányzat, amivel a mai napig szoros, jó együttműködésben dolgoznak. Faddi munkássága még a
régi Keserű-házban kezdődött. Asszisztensnőjével -a ma már nyugdíjas éveit töltő Vecsei
Józsefné, Éva nénivel- majd’ 38 évet dolgoztak közösen, időt, fáradságot nem kímélve.
Az évek múltával 3 gyermeket nevelt fel férjével, becsülettel, nagy odafigyeléssel. Ma már
2 lányunokával is büszkélkedik.
Kedvességével, emberszeretetével, rendkívüli szakmai tudásával nemcsak Faddon ismert,
elismert fogorvos. 2011. augusztus 1-jén tölti faddi munkásságának 40. évét.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az eddigi 40 évért mindenki Hédi nénijének, és kívánunk további munkájához még sok erőt, egészséget.
….Itt szeretném megköszönni tanulmányaimban nyújtott segítségét, közreműködését és a sok szakmai, gyakorlati tudást, amit
tőle kaptam, és még kapni is fogok.
Bognárné Geösel Klára

A Dumbó Családi Napközi hírei
virágok csuhéból, termésházikó, modern technikával készültek tésztafák, gyümölcs- és gyertyatartók cserépből, aztán
ajándéktárgyak: falikép, emlékeztető cédulatartó stb.
A csuhézás nagy sikert aratott a nyári foglalkozáson, ezért
november végén még egy alkalmat tervezünk, amikor a
résztvevők angyalkákat és egyszerű karácsonyfadíszeket
készíthetnek. A pontos időpontról a Dumbó weblapján és
plakátokon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Továbbra is a szülők igényeihez igazodva, rugalmasan működnek szolgáltatásaink. A napköziben az ellátás 7-17 órás
nyitva tartással segíti a munkahelyükre visszatérő édesanyákat, változatlan árakkal. Óvodás kor előtti gyermekek közösségbe szoktatásához a hétfő és a csütörtök délelőtti játszóházas foglalkozásainkat ajánljuk, ezen alkalmakon kívül is –
előzetes bejelentkezés alapján – várjuk a felügyeletes gyermekeket.
Szuprics Lászlóné napközi vezető

2011. június 23-tól, csütörtöktől, hetente kézműves foglalkozást tartottunk az óvodás, illetve kisiskolás gyermekek részére összesen 10 alkalommal. Az óvodai szünet alatt – augusztus 15. és 26. között – kétszer fogadtuk a gyermekeket, hétfőn
és csütörtökön.
A foglalkozások 9 órától 11 óráig tartottak, tízórait biztosítottunk a résztvevők számára. A szükséges anyagokat a megítélt
100 000 Ft-os önkormányzati támogatás terhére az alapítvány
előlegezte meg. A foglalkozásokat önkéntesek vezették.
Elsődleges szempont volt, hogy a gyermekek ne csak a mai
modern technikákat, kellékeket ismerjék, hanem a tradicionális, nagymamáink által megismertetett anyagokkal is dolgozzanak.
A gyermekek életkorának megfelelő technikákat választottunk, figyelve arra is, hogy elsősorban természetes alapanyagokból készüljenek a tárgyak. Például: rongybabák,

Néptánc óvodásoknak, kisiskolásoknak csütörtök délután 4 órakor a Műv.Házban!

8

FADDI HÍREK

2011. OKTÓBER

Kongatik már a kádakat …

SZÜRETI NAP, 2011.

Emlékezetes volt az idei szüreti nap, mert ekkor került
sor a felújított, átépített művelődési ház –IKSZT:
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér- ünnepélyes
megnyitójára, átadására. Fülöp János polgármester úr
beszédében méltatta a tervezők, kivitelezők, szakemberek munkáját, tárgyjutalom kíséretében megköszönve azt. A fél évszázados épület 75 millió forintból újult meg. 48 millióhoz pályázatok útján, 6 millióhoz a Paksi Atomerőmű révén jutott a község, 21
milliót az önkormányzat állt.
A külcsínről megoszlanak a vélemények, de abban
biztos vagyok, hogy mindenki örül a kényelmes, akadálymentes, korszerű épületnek. Vigyázzunk rá!
Az ilyenkor szokásos nemzetiszínű szalag átvágása
után kezdetét vette a szüreti felvonulás.
Emlékezetes volt az idei szüreti nap, mert ilyen sok civil
szervezet, egyesület, intézmény, magánszemély még
nem kapcsolódott be az előkészítésbe, szervezésbe,
részvételbe, mint ebben az évben. Óvodások, iskolások, pedagógusok és még sokan mások öltöztek fel
az alkalomhoz illő viseletekbe és vonultak végig a
megszokott útvonalon. A menetben az Oázis zenekar szolgáltatta a zeneszót, a Borókás asszonyok az
énekszót. (Néha a kettő együtt hallatszott.) A résztvevő csoportok a megállóknál, az utcasarkokon tánccal, énekkel szórakoztatták a szép számmal megjelent
közönséget.
Emlékezetes volt az idei szüreti nap, mert süteményből,
gyümölcsből, italból gazdag, bőséges kínálat várta a
nagy melegben kissé elfáradt, szomjas felvonulókat.
A község áldozatkész, adakozó, jószívű polgárai kitettek magukért!

Mi történt ekkor?
Többen a közösségben elvárható magatartást, az
együttélés szabályait felrúgva rontották el mások
hangulatát, munkáját.
Emlékezetes volt az idei szüreti nap, mert még műsor
nem kezdődött rendteremtéssel. Szerencsére ezt a
kellemetlen közjátékot feledtették a fellépő csoportok jól sikerült produkciói.
Emlékezetes volt az idei szüreti nap, mert még sokáig
beszédtéma volt a faluban a 2011. szeptember 24-én
megtartott program. Vegyesek az érzelmek, vegyesek
a gondolatok, a vélemények, többen a csalódottság
hangján szólaltak meg.
„Csak a szépre emlékezem...” - éneklik a slágerben.
Valóban voltak megható, szép, vidámpercek, mozzanatok: a koronaszentelés; a jegyző, jegyzőné tánca; a
kisbíró és kísérőjének szereplése; a legkisebbek műsora; a pergős cigánytánc; az össztánc a művelődési
háznál; a nap végén a bál. Láthattunk: mosolygós,
„igazi” bírónét, elegáns hintót, tüzes lovakat, ügyes
lovasokat, szépkoronákat, feldíszített termet, és sok
lelkes, önkéntes segítőt, akik a megállóknál és a művelődési házban fogadták, kínálták a vendégeket, és
még lehetne sorolni.
A szüreti nap, a felvonulás megtartása a község legősibb, legkedveltebb hagyományaihoz tartozik. Többünkben a jobb szervezés, a változás, változtatás
gondolata merült fel, de mindenkép folytatni kell az
elődeinktől, szüleinktől, nagyszüleinktől örökölt szokásokat.
„Hozzon bármit a jövendő, mindig a jobbat reméld!” (Euripidész – 17/Helena)
Bencze Józsefné

KIÁLLÍTÁS
Szeptember 9-én, pénteken 17 órára a Paksi Művelődési Központ könyvtár-galériájába hívta Gáti Mariann barátait, ismerőseit
Járatlan utakon című kiállításának megnyitójára, és azonos című könyve bemutatójára.
A kiállítást Lovászi Anna nyitotta meg, közreműködött: Kovács Gábor és Ragó Roland.

Gáti Mariann faddiakkal a kiállításmegnyitón

Az egyesület tagjai Mariann könyvével ismerkednek
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A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat nyári - kora őszi tevékenysége
Henrietta 3.b osztályos tanuló Nyerges András kíséretében
bemutatta a faddi híres cigánytáncot, könnyed járását, pille
mozgását, melyet az iskola és a kisebbségi önkormányzat is
elismerően díjazott. Három tetszőleges számra az iskola
tanulói és szüleik is bekapcsolódhattak.

A Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola támogatásával
2010. őszén alakult a cigánytánc szakkör. Első
bemutatkozásukra június elején az iskolai multikulturális hét
keretében került sor. A tánccsoport célja a különböző
cigánytáncok hagyományainak megőrzése, elsajátítása,
megismertetése Kaponya László oktatásával és Fodor Ágnes,
a Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesének
közreműködésével.

Pénteken futball bajnokságot rendeztek az iskola udvarán, a
Faddi SE csapatát Budi Gábor csapatkapitány, Orsós Ferenc
kapus, Farkas Kevin, Fodor Zoltán, Máté Péter, Mosonyi
Szabolcs és Tarjányi Szabolcs játékosok alkották, míg a
Barcelona csapatát Szűcs Ferenc csapatkapitány, Nyirati
György kapus, Kuti Ádám, Berger Krisztián, Major Zoltán,
Neubauer Gábor és Sulák Dániel játékosok képviselték. A
meccset a Faddi SE csapata nyerte 1:0-ra, Fodor Zoltán

A Faddi Fiúk Hagyományőrző Zenekara 2011. tavaszán jött
létre Fodor Ágnes, a Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat
elnökhelyettesének felkérésére. Az első bemutatkozásra
június elején került sor az iskolai multikulturális hét keretén
belül, ahol Nyerges László és Nyerges András hagyományos
cigány népzenét adtak elő kanna kísérettel. Nyáron Boros
Lászlóval és Neubauer Józseffel bővült a zenekar. A zenekar
célja a cigány kultúra, hagyományőrzés, falunapi
rendezvényeken történő fellépések, bemutatkozások.

játékos góljának köszönhetően.
Az ősi mesterségek bemutatására június 14-én került sor. A
részvevők Bogdán János tolnai teknővájó munkáit
tekinthették meg, valamint részesei lehettek egy melence
(fatálka) elkészítésének. A gyerekek a mesterséggel
kapcsolatban és a faddi kötődéséről érdeklődtek a mestertől,
aki elárulta, hogy egy lánya és egy fia Faddon él, unokái is
vannak, és legnagyobb sajnálatára a mesterséget sem az ő
leszármazottai, sem a testvérei nem sajátították el.
Azt követően az iskola udvarán Györgye Tibi bácsi
bemutatta a gyerekeknek a vályogtégla készítés fortélyait, 3
önkéntes fiatalember lábbal dagasztotta az agyagot, hogy az
minél finomabb, megmunkáltabban kerülhessen a
téglaformába. Sajnos az időjárás közbeszólt, ezért a fel nem

A tanév utolsó hetében került megtartásra a multikulturális
hét a faddi Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskolában. A
program megnyitója alkalmából 2011. június 6-án Papp Ernő
igazgató úr cigány nyelven köszöntötte a tanulókat és a
pedagógusokat. Frank Julianna tanár ismertette magyar
nyelven az elhangzottakat, majd két verset hallgathattak meg
a részvevők. Az Iciri piciri című előadást magyar nyelven
Fodor Zoltán 3.b osztályos tanulótól, míg oláh nyelven
Kolompár Vincétől hallhattuk. A Csemete című verset
magyarul Feifer Zsolt adta elő, míg beás nyelven én
ismertettem. A program részeként az osztályok között
rajzverseny vette kezdetét a két elhangzott versről. A
beérkezett pályamunkák magukért beszéltek. Kedden
totóverseny vette kezdetét. 100%-os teljesítményt nyújtottak
az 1.a, 1.b és a 4.a osztályok. 95 %-kal II. helyen végzett a
2.b és 3.a osztály, míg 90%-os tudással III. helyen
osztozkodott a 2.a, 3.b és 4.b osztály. Felső tagozaton I.
helyen végzett az 5.a osztály, őt követte az 5.b, a 8.a és a
felső tagozatos speciális osztály, a 3. legjobban teljesítők a
6.a, 7.b osztályok lettek.

használt agyagból a gyerekek tetszőleges formákat
készíthettek és vihettek haza.
Június 15-én a tanév utolsó napján került sor az
eredményhirdetésekre és a multikulturális hét bezárására.
Frank Julianna és én osztottuk ki a díjakat, elismeréseket,
majd sor került a Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat
által „Budapesti Kirándulás” / „Én falum” címmel
meghirdetett
rajzpályázat
eredményhirdetésére
is.

Szerdán az iskola sportcsarnokában meghívásomra Nyerges
László (énekes) és Nyerges András (kannás) előadásában
hallhattuk a cigány himnuszt és egy másik cigánynótát,
melyet vastapssal ismertek el a diákok, majd az iskola
cigánytánc szakköre bemutatta az év folyamán tanult
lépéseket, melyet szintén füttyszó és tapsvihar kísért. Góman
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Az augusztus 20-án megtartott falunapon a Faddi Roma
Kisebbségi Önkormányzat mintegy 150 főre főzött vegyes
pörköltet, ami 3. helyezést ért el a hagyományos ételek
kategóriájában. A falunapi program keretében először lépett
fel a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola által
létrehozott cigánytánc szakkör és a kisebbségi önkormányzat
felkérésére alakult Faddi Fiúk Hagyományőrző Zenekara. A
fellépést vastapssal ismerte el a nézőközönség.
Ádámné Irénke néni ajánlotta fel a cigánytánc csoport fellépő
ruháit és kiegészítőit, melyet ezúton is köszönünk.
A Gárdonyi Géza Óvodában és Általános Iskolában a
kisebbségi önkormányzat a meglévő faanyagból új padokat
és homokozókat készített társadalmi munkában.
A települési önkormányzattól átvett vas játszóelemeket a
kisebbségi önkormányzat a kurdi sarkon az ott lakó szülők
segítségével társadalmi munkában lehelyezte.
Valamennyi megjelenő pályázatra pályázatot nyújtunk be,
illetve az ösztöndíj pályázatok kitöltésében közreműködünk,
és a kisebbségi önkormányzat támogató nyilatkozatát adjuk.
A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat tartós használatba
kérte és kapta a Mátyás Király u. 40. szám alatti (volt
Takarékszövetkezet) épületét, ahol lehetőség van a zenekar
és a tánccsoport gyakorlására, próbáinak megtartására.
Kérjük Fadd Nagyközség Lakóit, amennyiben vannak
feleslegessé vált gyermek és felnőtt ruhák, cipők, játékok,
lakberendezési tárgyak, kályhák és más egyéb eszközök,
melyek további használatra alkalmasak, azt személyesen
Fodor Ágnes elnökhelyettesnek, vagy telefonon, a 06-70377-8069 számon jelezni szíveskedjenek. Felajánlásukkal
nagyon sok rászoruló családnak segíthetnek.
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.
Fodor József elnök

A zsűrizésére Papp Ernő igazgató, Szűcs Andrásné tanár és
Fodor József FRKÖ elnök lett felkérve, a gyönyörű
pályamunkák közül 4-et díjazott a zsűri a következők szerint:
I. helyezett Haraszti Adrián 5.a osztályos tanuló, II. helyezett
Feifer Zsolt 8. speciális osztályos diák, III. helyezett
Kolompár Martina alsó speciális osztályos tanuló, IV.
helyezett Balogh Kálmán alsó speciális osztályos diák.
Minden segítőnek és résztvevőnek köszönjük ezt a hetet.
A tanévzáró alkalmával Romadíjakat adtunk át a példás
magatartású, 3,5 feletti átlaggal rendelkező roma tanulóknak,
akiket a pedagógusok ajánlottak.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
térítésmentes táborozási lehetőséget ajánlott fel szociálisan
rászoruló tanulók részére a zánkai gyermektáborban 2011.
július 20-24-e közötti időszakra azzal a feltétellel, hogy az
oda- és a visszautazás költségeit a kisebbségi önkormányzat
állja. A táborban 4 fő halmozottan hátrányos helyzetű roma
gyermek vett részt.

CIVIL SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL

Tisztelt Sorstársak és Faddiak!
Beszámolási kötelezettségnek eleget téve írom a Tegyünk a Szívünkért Egyesület nyári programját.
Tagjaink hol többen, hol kevesebben, de szorgalmasan jártak tornáinkra, amit, ha úgy adódott, kerékpározás váltott
fel. Együtt tettek, az egészségükért, a szívükért.
Igen kedves meghívásnak tettünk eleget, hisz nincs az az idő, amit Gáti Mariann csodálatos munkáinak nézésével,
szívet-lelket, őszinteséget tükröző egyéniségével be tudna telni az ember. Öröm, megtiszteltetés, hogy számon tart
bennünket, és hív kiállításira, sőt, gyönyörű könyvében is helyet ad nekünk, szíveseknek. Köszönjük, Mariann!
Tóth Gábor élelmiszer-mérnök már harmadszor tette tiszteletét egyesületünkben. Közkívánatra a fogyókúráról
tartott előadást. Gábor szerény, csendes, okos ember. Sokkal több hallgatót is vártunk volna. Már azért is, mert igen
szép, kulturált körülmények között tartottuk a foglalkozást. A felújított művelődési ház adott otthont az előadásnak.
Szívesen delegáltuk tagjainkat a szüreti felvonulás lebonyolításához. Derekasan helyt álltak, hiszen többségük igen
súlyos szívbeteg.
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További terveket -a pénz hiánya miatt- felelőtlenség lenne írni.

Dohóczki Istvánné elnök

11

FADDI HÍREK

2011. OKTÓBER
C I V I L S ZE R V E ZE T E I N K É L E T É B Ő L

Dobogósok lettünk!
önfeledten bukdácsolt, fürdött és a jó meleg vízben. Mi,
nagyszülők
boldogan
néztük
unokáink
szertelen
hancúrozását. Meg kell említenünk, hogy ezt az utat a Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd támogatta.
Felejthetetlen nap volt ez a fürdés is számunkra. A következő
unokatúra augusztus 3-án ugyanilyen jó hangulatban telt el.
Augusztus 20-án, a Falunapon mi is beneveztünk a
főzőversenybe.
Babgulyást
főztünk
marhahússal.
Szakácsnőnk, Szekeresné Erzsi megadta a módját a főzésnek,
hiszen a vegyes kategóriában első helyezést értünk el.
Mindenkinek ízlett a finom ebéd. Köszönet érte, Erzsi!
Szeptember 16-án Decsen „Dalos találkozón” vettünk részt,
dalosajkú nyugdíjasok. 15 csoport mutatkozott be különböző
műfajú dalokkal. Volt ott népdal, operett, magyar nóta, sramli
zene, slágerek és még sok más egyéb. A mi csoportunknak is
jutott az elismerő tapsból és a jelenlévők dicséretéből.
Örülünk, hogy ilyen magas színvonalú rendezvény résztvevői
lehettünk, és egy teljes napot tölthettünk el egymás
társaságában. A napot finom töltött káposztával és frissen sült
sütemény elfogyasztásával zártuk.
Őszre terveztük pannonhalmi és zirci kirándulásunkat. Eljött
szeptember 22., utazásunk reggele. Valami gyönyörű idővel
áldottak meg bennünket az égiek. Igazi nyári időjárás volt,
nem hiába, a „vénasszonyok nyara” megrendelésre nekünk
szólt. A Pannonhalmi Főapátság, a hozzá tartozó arborétum
és a gyógynövénykertészet, valamint a Zirci Ciszterci
Apátság látványa lenyűgözött bennünket. A sok látnivaló
közé finom ebédet is beiktattunk egy hangulatos csárdában.
Míg a csárdához értünk, a Bakony hegyvidékének mesés
tájában gyönyörködtünk. Ebéd közben kicsit megpihentünk
és folytattuk utunkat. Utolsó állomásunk Balatonalmádi volt.
Kicsit elnézelődtünk a Balaton partján. Hattyúkat,
vitorlásokat és strandolókat láttunk az alkonyuló napban.
Fárasztó, de nagyon szép napunk volt. Felejthetetlen
élményekkel tértünk haza.
Elmondhatjuk, hogy csoportunknak ez az időszak is
élményekben gazdagon, és nem utolsósorban, egymás iránti
szeretetben, tiszteletben és összetartozásban telt el. Még sok
ilyen szép napot kívánok mindenkinek.
Horváthné Ági

Mi, nyugdíjasok régen jelentkeztünk már tudósítással házunk
tájáról. Az elmúlt időben jártunk sárközi tájakon,
kirándultunk a gemenci erdőben.
Májusban megünnepeltük Pünkösd napját is. Délelőtt
szentmisén vettünk részt, ahol kórustagjaink is énekeltek.
Onnét székházunkba mentünk, ahol finom pörkölt mellett
elbeszélgettünk és felelevenítettük a hagyományokat. Ez a
találkozásunk egyben fölszentelés is volt, mivel pályázaton
sörpadokat és asztalokat nyertünk.
Június 30-án a Tamási gyógyfürdőben pihentünk. Ez a nap is

nagyon kellemes volt. Július 14-én versenyre szólt a
meghívó. Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség Gyönkön
tartotta a sportnapját. Mi is beneveztünk és nyertünk!
A dobogó harmadik helyezését hoztuk haza! A gyakorlati és
szellemi vetélkedő után a zenés délutánban jó étvággyal
fogyasztottuk el a finom ebédet. Nótázgattunk, még táncra is
perdültünk!
Július 20-án unokatúrán jártunk. Célunk Dunaújváros
fürdőcentruma volt. Reggel borús időre ébredtünk. Buszunk
felhőszakadás kíséretében ért a fürdőhöz. Aggódva kémleltük
az eget, lesz-e ma még jó idő? És lett! A vidám gyereksereg

Idősek napja
Október 2-án a Művelődési Házban Fadd Nagyközség Önkormányzata megvendégelte azokat a szépkorú faddi polgárokat,

akik elfogadták a meghívást. 11 órakor Tóth Éva és Leblancz Győző műsorát hallgathatták-nézhették meg a résztvevők, utána
következett a finom ebéd, amit a napközis konyha dolgozói készítettek.
Köszönet a munkájáért mindenkinek, akik segítettek az előkészületekben, illetve a rendezvény lebonyolításában. Köszönet
azoknak is, akik anyagilag vagy egyéb módon támogatták ezt a napot.
Szervezők
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A Fadd SE és a Tanren SE szezonkezdése
A tavalyi kezdő csoport hiánytalan létszámban működik, és
szerencsére akadt még érdeklődő, akik komolyan gondolják
„a sport legyen a szenvedélyed” mottót. Amennyiben még
akad jelentkező, szívesen várjuk őket.
A versenyző csoport kisebb része túl van az első
megmérettetésén is. A Salgótarjánban megrendezett Danók
Péter emlékversenyen Bogárdi Mónika egyéni küzdelemben
3., Kiszli Viktor egyéni küzdelemben 1., Berta Dániel egyéni
küzdelemben 3. helyezést ért el. Dániel tagja volt a Magyar
JKA Válogatott csapatküzdelem csapatának is, akik szintén 1.
helyen zártak (csapattagok: Széll Andor, dr. Zolnai Vilmos,
Berta Dániel, tartalék: Kiszli Viktor).
Megkezdte működését a JKA válogatott is, faddi és tolnai
karatékák részvételével. Céljuk: a november végi ESKA
Európa-bajnokságra kijutás és sikeres szereplés.
Weblapunk évek óta sikeresen működik. Sikerült egységes
szabadidő ruhával ellátni a versenyző csapatot. További
terveink közt szerepel – mellyel egységes hovatartozásunkat
erősítenénk tovább - egy klub emblémát készíttetni minden
karatéka számára. Reméljük, ezt legkésőbb év végégig
sikerül megterveztetni és el is készíteni.
Sajnos a mindennapi használattól tatamink egyre
sérülékenyebb és töredeznek fogai (pedig elég drága volt).
Idővel – ha sikerülne saját termet szerezni – közös
összefogással egy edzőtermet alakítanánk ki valahol a
faluban, ahol folyamatosan lent maradhatna a tatami és
biztosítanánk a faddi karate nyugodt működését.
Bali Ervin

Augusztus 20-ával, egy igazán jól sikerült falunapon a karate
csapat oszlopos tagjai és a szülői közösség megkezdte az őszi
munkát. A bemutató utáni héten a faddi és tolnai karatékák
gőzerővel kezdték meg az év 2. felének felkészülését.
Meleggel, párával, izzadsággal nem törődve elindultak az

alapozó edzések, melyek alaposan próbára tették a fiatalok –
és kevésbé fiatalok – tűrőképességét.
Az iskolakezdéssel együtt elindult az utánpótlás toborzása is,
mely kezdetben biztatónak bizonyult, ám sajnos a fellángolás
sok fiatalnál nem sokáig tartott. Felvetődik a kérdés: vajon
mit csinálnak a mai 8-16 éves gyerekek, akik semmilyen
sportágat nem űznek…?

Tisztelt labdarúgást kedvelő faddiak!
A Faddi Hírek utolsó számában nem
jelent meg beszámoló a helyi fociról,
hiszen úgynevezett „uborkaszezon” volt
a labdarúgásban. Jelenleg viszont már
van miről beszámolni. Csapataink a
szokásos osztályban a Megye II. Keleti
csoportjában szerepelnek. A nyári
felkészülést, alapozást az ifjúsági
csapatunknál Vida Tamás vezette.
Felnőtt alakulatunknál pedig megbízott
játékos-edzőként Nagy Zsolt „kínozta”
a tréningezőket. A csapat körüli
teendőket, melyet közel egy évtizede
próbáltam kisebb-nagyobb sikerrel
elvégezni, most igyekeztem megosztani
a fent említett kollégákkal.
A technikai feladatok intézése Vörös
Viktorra hárult, ugyanis a Faddi SE
elnökségében az ő feladata a labdarúgók
ilyen jellegű problémáinak megoldása.
Jómagam köszönöm nekik a segítséget!
Ezúton is kérem őket a szoros
együttműködésre, egymás segítésére,
önmaguk, a csapatok és a faddi
labdarúgás érdekében. Természetesen
nem kívánom magukra hagyni őket,

továbbra is segíteni kívánom a helyi
sportot és ezen belül a labdarúgást.
Megnövekedett feladataim ösztönöztek
erre az elhatározásra. Önkormányzati
munkám során, illetve a Magyar
Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei
Igazgatóságában történő kinevezésem
miatt „szabadidőm” erősen lecsökkent,
ezért választottam ezt a megoldást.
Természetesen ezek után is osztozom a
csapatok
sikereiben,
kudarcaiban
egyaránt. Az új stáb tagjainak sok
sikert, eredményes együttműködést
kívánok, ígérem, mindenben segítem
munkájukat az elkövetkező időkben.
Csapataink szereplése a bajnokságban
meglehetősen nehezen indult. A kezdés
2011. augusztus 21-én volt, a felnőtt
csapatunknál szoros, de fájó hazai
vereséggel. Ezt még további 4 sikertelen
forduló követte. Azután viszont a 6.
mérkőzésen megszakadt ez a sorozat és
megízlelhettük a győzelem ízét,
következő
két
mérkőzésünket
megnyertük. Bízom benne, hogy ez a
siker kellő önbizalmat ad és sokáig fog

tartani. Ifjúsági csapatunk is változó
teljesítménnyel
szerepel
a
bajnokságban. Jelenleg a 7. forduló után
4 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség a
mérlegük.
Kitűzött célunk mindkét alakulatnál az
első hatba kerülés, de természetesen
minél előkelőbb a helyezés, annál
elégedettebbek lehetünk.
Létszámhiányos mérkőzést még nem
játszottunk és bízunk benne, hogy nem
is lesz ilyen problémánk. A csapatok
összetétele 80%-ban nem változott. A
felnőtteknél Fauszt László elköltözés
miatt, Kékesi Zsolt pedig egyéb
elfoglaltságai
miatt
abbahagyta
együttesünknél az aktív játékot. Bízom
benne, hogy más személyi változás nem
lesz a keretnél.
Kérem, hogy minden igazolt játékosunk
(a fiatalok és „idősebbek” egyaránt)
vállalja fel a versenyt a csapatba
kerülésért, helyezzék előtérbe a foci
iránti szeretetüket, hiszen közösen
kezdtük el, így csináljuk is végig együtt.
Gerendai Ferenc
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Életképek - 2011 nyara
Euro 268, francia frank 300 forint felett.
Panaszkodás, festetés, átalakítás, tüzelő
behordása, tengerparti nyaralás, pénztelenség és munkanélküliség, kinek mi
jutott ezen a nyáron.
Két apró pillanatkép ahhoz, hogy értékeljük és féltsük azt, amink van. Kánikula van.
Itthon vakolnak, gipszkartonoznak,
vésnek, izzadnak, köpködnek a porban,
szinte elviselhetetlen meleg van fenn a
bakon, három méter magasságban.
-Jó napot! Hangosan, kitartón kiáltanak
az utcáról az udvarba. Beletemetkezve a
munkába nem törődtünk vele, hiszen
senkit nem vártunk.
Még mindig kiabálnak az utcáról. Otthagyva a törmelék takarítását, kimegyek.
-Meghoztam a halat – mondja a tolókocsiból a fiatal lány.
-Nekem? Én nem kértem halat, már
hajnalban főztem, és időm sincs felpucolni. Köszönöm, majd legközelebb!
A fiatal lány megköszönte és elment.
Még vagy egy órán át kiabált az utcában
a házak előtt, hátha valaki megveszi a
halat.
Az élet fintora, hogy másnap kaptam a
kertszomszédtól három szép nagy kárászt. Még éltek. Felpucoltam, este nyolc
órakor faszénen megsütöttük. Négyen
ültünk felette.
A rögtönzött fűszerezés a vihar közeledése ellenére finom volt és élveztük a
diófa alatti spontán vacsorát, ami a fél

Rád gyújtom a házadat, Te…!
Az eszem megáll.
Fenyegetőznek a most még piti tolvajok,
akik dobozos sörért, energiaitalért böngésző 6-16 éves korosztályhoz tartoznak. Faddon beérett a kukorica.
Megy is a böngészés, hiszen MINDIG
van olyan VEVŐ, ORGAZDA, aki
megvásárolja a terményt, a terménnyel
egy időben a vasat, a leégetett kábelt, a
szerzett gázpalackot, mindent, ami áru
és pénzt hoz.
Világos nappal az alig 20 éves anyuka a gyerek az oldalán lóg -, két fiatal fiú
kerékpáron, a váz alatt átrakott, zsákos
csévés kukoricát tolják az orgazdához a
szemünk előtt.
A kapu nyitva, hiszen nem az első fuvar
érkezik. Átkiabálok, hogy mit keresnek
ebben az utcában és honnan hozzák a
kukoricát. Hát… böngésztük! Ordibálják
vissza a felháborodott taknyosok. Hol
böngésztétek?

H E L Y ZE T J E L E N T É S

fogunkra sem volt elég. Egymástól ellopkodva a ropogósát, közben magamban gyötört a lelkiismeret furdalás, hogy
előző napon kínálta a lány a halat és nem
kértem, pedig most milyen jó jött volna
nekünk és milyen jól jött volna neki az a
kevés kis pénz, amit kért érte. Vajon el
tudta e adni valakinek?
Péntek van, csörög a telefonom.
-Igen, tessék. Munkát? Nincs most
semmilyen napszámos munkalehetőség.
-Brigi, bármit - mondják a telefon másik
végén. Bármit. Nekem úgy is jó, ha nem
pénzt adsz, hanem mint múltkor,
KAJÁT. Sír.
Telefonálás közben járkálok. A kertben
vagyok. A paradicsom gyönyörű, a paprika is.
A másodvetésű babon rengeteg a virág,
és közben hallgatom a telefon másik
végén síró családos nőt, akinek megint
nincs munkája, aki kétségbe van esve,
hogy mit egyenek. A kezeimet nézem,
ami nem éppen szalonképes Női kéz.
Dagadt, nincs lakkos körmöm és bőrkeményedésem is van a tenyeremen.
-Talán majd ősszel - mondom a telefonba. Tovább sír. Aztán már ki tudja hányadszor, azon mérgelődök, hogy van e
lejjebb. Az eltelt húsz év szlogenjeire
gondolok, hogy új munkahelyek létesültek, hogy tartsunk ki, hogy Széchenyi
terv, szakszervezet, szociális rászorultság, tisztességes vállalkozói adózás,
mikró hitelek…

Csak ELEGENDŐ munka nincs és tisztességes kereset!
Azon kapom magam, hogy igent mondok a telefonba:
-Gyere szombaton!
Krumpliban, paradicsomban és paprikában, néhány szál sárgarépában fizettem.
A következő héten, hétfőn kiabálnak a
kapu előtt.
Az asszony alufóliába csomagolt, frissen
sült cigány kenyeret, punyát hozott: Tudom, hogy imádod –mondta.
Befele menet küszködtem a gombóccal a
torkomban, közben hallom, hogy a rádióban a válságról, az Unió válságáról
beszélnek, a svájci hitelesekről, arról,
hogy van remény.
Te jó ég! ISTENEM! Ilyen vakok lennénk, itt vidéken, hogy nem látjuk a
reményt?
Szembesülök ismét, mekkora különbség
van szegénység és szegénység között.
Mit is tudnak a hatalmasok az összerabolt közömbös vagyonukkal, álszentségükkel a valódi életről?
Mit is tudunk mi valóban a környezetünkben élőkről? Az átlagos, tisztességes
emberekről?
Egyszer fenn, egyszer lenn!
Segítünk, ha tudunk. Segítünk azokon,
akiken kell.
Ki-ki a maga módján, mert mindig van
lejjebb! Embernek kell maradnunk válság idején is! Figyeljünk egymásra,
EMBEREK!

A szemétdombon – mondják, és gyorsan
eltűnnek a házban.
A településfejlesztési bizottságba tartozom, mentorálom a kertészkedést is
Faddon, de azt még Én sem tudtam,
hogy a szeméttelepi dombon közösségi
kukoricát termesztettünk, és az arra
rászorulóknak szociális alapon böngészni engedünk.
Kifele jövet folytatjuk a magasröptű
kiabálós gondolatváltásokat. Hogy mi
hangzott el, azt most Én nem írhatom le.
Gazdag szókinccsel fenyegettek, győzködtek ezek a gyerekes gyerekek, akik
helyi iskolánk tanulói. Mindenki el tudja
képzelni mi volt itt.
15 perc múlva az utca másik végében
megjelenik két alsó tagozatos gyerek,
aki babakocsiban tolja a zsákos kukoricát. Elénk érve kérdezi tőlünk, hol lakik
a… Hol lakik az ORGAZDA.
Tehát már híre van, hogy ebben az utcában lehet eladni.

A gyerekeket elzavarjuk és közöljük
velük, hogy bemegyünk az iskolába és
szólni fogunk.
Őket, ez cseppet sem érdekli, csak mennek a házhoz, de már a nagy ribillió
végett nem tudtak bemenni. Sebaj, akadt
egy másik szemlélődő vevő, aki behívta
a házukba és vásárolt!
Hát ez van, ilyen a mi szép világunk.
Faddiak! EMBEREK! Hát hányszor kell
még elmondani, hogy az orgazdaságot
büntetik. Megelégeltük Mi, szomszédok,
hogy elnézzük, hogy ne vegyünk tudomást róla, hogy Mi érezzük magunkat
rohadtul, mert merünk szólni, hogy ne
vásároljanak.
Meguntuk, hogy családok, komplett
rokonságok járnak eladni, akik majd be
is törnek és meglopják magukat kedves
orgazdák,
majd
bennünket,
a
szomszédaikat.
(folytatás a következő oldalon!)
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Meguntuk, hogy maguk szocializálják a
gyerekeket, tengő-lengő felnőtteket a
lopásra, kedves Faddi orgazdák!
Egyedülálló, kispénzű nyugdíjasként
beengednek a házukba olyan embereket,
akik két hónap múlva kirámolják a füstölőt, a garázst, aztán siránkoznak, hogy
meglopták magukat. Igen, meglopták,
mert maguk kedves orgazdák ösztönzik
a tolvajt az olcsó vásárlás reményében.
Ösztönzik minden ősszel és minden

időben arra hivatkozva, hogy kevés a
fizetés, a nyugdíj és így „ócsóbb”. Én
tisztelem a szomszédaimat, a faddi embereket, főleg aki tisztes munkával töltötte életét, de ELÉG volt és kérek, kérünk mindenkit, aki tud orgazda
szomszédairól, szóljon, mert ez nem
mehet így tovább. Lehet, hogy a maguk
kukoricáját, burgonyáját, gyümölcsét
veszi meg a sarki barátnőjük, akivel
beszélgetnek arról, hogy milyen felhábo-

rító egy világban élünk. Gondolkozzanak el, kérem!
Gyarló az ember. Amikor haszonszerzésről van szó, amikor csak Neki legyen
jó, akkor mindent elfelejt és a szabályok
nem vonatkoznak rá, de amikor Őt éri
kár, akkor ki van kelve magából és futkos fűhöz-fához a segítségért.
2011. szeptember vége, este félhét.
No, komment.
Benis Brigitta

ZÖLDROV AT
Kertészkalendárium
Kihasználva az októberi nyarat, fel lehet szedni a maradék
néhány sor krumplit, lehet
törni a kukoricát és a futós
babot is le kell kapkodni, mert
a Pestiek azt jósolják, hogy a
fagyok akár már október második felére megjöhetnek.
Gondolom, a nagy szárazság
ellenére készülődünk a fokhagyma duggatására is. Több
helyen láttam a kertekben 2-5
cm –es salátát palántának.
Figyeljünk arra, hogy öntözni
kell, mert semmi csapadék
nem esett és ahhoz, hogy jól
fejlett palántáink legyenek, víz
is kell.
Visszatérve a fokhagymára,
aki szeretne szerves trágyát
rakni alá, az egy kicsit várjon
a talajmunkával és a duggatással, mert nagyon száraz a
talaj, és nem lehet megfelelően ásóval beforgatni a trágyát
az ilyen beton kemény földbe!
Duggassunk vöröshagymát is,
mert ha úgy kel ki magról,
mint ebben az évben, akkor
nem sok hagymánk lesz.
Petrezselyemzöldet is vethetünk.

Akinek földbe kiültetett muskátlija van, vegye fel, tegye
cserépbe és készüljön a fagyokra, a télre.
Teleltetés idején NE virágoztassuk a töveket, törjük ki –
akármennyire is sajnáljuk – a
virágokat, mert pihennie kell
az anyatőnek ahhoz, hogy
bőven virágozzék a következő
évben.
A kaktuszokat be lehet hordani világos, fűtetlen helyre (10
fok). Télen nem öntözzük!
Nem fűtünk rá! Nem tápoldatozzuk!
A sütőtökök még maradhatnak a kertben, egyébként
most sütöttünk és isteni finom
édes volt. Ezeknek a fajtáknak nem kell a fagy, de nem
is árt. (Orange, Beja hosszúkás fajták)
A még zöld sütőtököket kiválóan fel lehet használni főzéshez. Pl.: vegyes főzelékbe
(borsó, répa, burgonya, sütőtök, megfelelő arányban).
Vagy ragulevesekbe, apró
kockákra vágva. Paprikás
krumpliba kockázva, salátákba nyersen.
Ha van még cukkini, ami
gyengébb, azt a fagyokig kint

lehet hagyni. Ha megjön a
nagyon hideg, előtte hoszszabb szárral leszedjük és a
pincében egy ideig tárolhatjuk.
Gyümölcsfákat, azok környékét, fatányérokat rendbe lehet
tenni. A lehullott beteg leveleket el kell égetni. A gyümölcs
súlya alatt letört ágakat le kell
metszeni, és fasebkenőccsel
le kell kezelni. Kenőcs van a
Marinál a vasboltban. Aki
gondos, az lemosózhat is.
Ha maradt tőkén szőlő, azt fel
lehet kötözni, és a padláson
eláll egy darabig. A diót is
lehet gyűjteni, pucolni, mert
az idén aranyárban mérik
kilóját.
A krumpliföldi kertszomszédom gyönyörű almákat szedett tárolásra, friss fogyasztásra, aki még nem takarította
be a kései fajtákat, tegye
meg, mert ebben a szeszélyes időjárásban lerángathatja
a viharos szél a fáról és akkor
kevésbé tárolható az ütődött
alma.
A birsalmát pedig tessenek
feldolgozni.
Az idei év igen szép termést
adott. Annyi helyen látok

lepotyogott, le nem szedett
szép birsalmát tönkremenni.
Pazarlás.
A legfinomabb kompót a birsalmából készített, húsokhoz,
sültekhez kiváló!
A lekvárról és birssajtról nem
is beszélve!
Az egynyári virágokat lassan
ki kell szedni az ágyásokból,
mert elnyíltak és a fagy végképp elviszi. Aki teheti, ültessen kétnyári palántákat, ami
díszítheti kertjét télen, koratavasszal (árvácska, százszorszép, díszkáposzta, krizantém).
A földnek az idei őszön is
adjuk meg, ami jár. Takarítsuk
le az elhalt növényi részektől,
amit lehet, tegyünk a komposztra, ami beteg, azt égessük el. Adjunk a földnek szerves trágyát, ha nagyon akarjuk, azért be lehet szerezni.
Adjunk műtrágyát is. Az éves
igény felét, olyat, amiben
mikró- és makró elemek egyaránt vannak.
Ami pedig a legfontosabb.
Ősszel kell ásni, mert az a
legjobb!
Jó felkészülést, jó munkát.
Benis Brigitta

ALMA VÁSÁR!
Mi-

Vásárolható:
Hétköznap 17-19 óráig Fadd, Kossuth u. 6.
Szombaton reggel a piacon.

nőségi – téli tárolásra is alkalmas – alma, megfizethető
áron!

Megrendelhető: Kovácsné Hostyánszki Teréz
Tel.: 06-30-531-04-00

Vásároljon közvetlenül a
termelőtől!

10 kg felett házhoz viszem.

Gála, Jonagold, Idared,
Starkrimson, Mutsu

Tudja: „Minden nap egy alma,
A doktort távol tartja!”

120 – 180 Ft/kg
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Manikűr
Ugye, Önnek sem mindegy, hogy mennyit költ
energiára? Csökkentse költségeit a fűtésrendszer
átalakításával, megújuló energia felhasználásával!

(saját köröm erősítése zselével)

Paraffinos kézápolás
(kiszáradt, repedezett, érzékeny bőrre)

Szezon előtti karbantartás!

Bejelentkezés:

Gázkészülékek karbantartása, tisztítása, javítása

Nagyné Szalai Ágnes
06-30-991-73-98
06-70-430-45-23
7133 Fadd, Arany János u. 23.

Hívjon bennünket!
EU R OKOMF OR T KF T.
Ka t z La jo s
7 1 33 F add, B éri B a lo g h Á dá m lig e t 3 .
Te l./f a x: 7 4 /4 4 7 -1 57
Mo bil: 3 0 /9 9 45 - 87 2 va g y 7 0 /93 33 -2 3 0

Várom leendő kedves vendégeimet!
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