
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2018. augusztus

Faddi Falunap

2018. augusztus 04.
7 órától gyermek horgászverseny

8 órától kispályás foci

Délelőtt Délután

Főzőverseny: Családok,
baráti társaságok, civil
szervezetek és vendégeik
közös programja

Gyermekeknek: 

körhinta, kézművesség,
ugrálóvár, arcfestés,
aszfaltrajz-verseny,
habparty

12 órától EBÉD
(Mindenki a maga főztjéből!)

1500 -Eredményhirdetések
  -Noura és a tündérkék
   Hawaii fűszoknyás tánc 
  -Faddi ovis utánpótlás
   karatésok bemutatója
 1600 -Mono Manó Zenekar 
      gyermekkoncertje, majd
      ajándék lufiállat-hajtogatás
1700 -A paksi Főnix
       Táncegyesület műsora
1800 -Abba Show a Csillag
    Musical Társulat előadásában
2000-2300 -Utcabál a
        RETRÓLEUM zenekarral

Helyszín: Bartal-park
A változtatás jogát fenntartjuk!

Műsorvezető: H. Horváth László,

CSAVARTFAGYI

VATTA
CUKO

R
BÜFÉ

POPCORN

1430 -Moderntánc bemutató

a munkatársa.
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Tisztelt Polgármester Úr! 
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt és a település 
képviselő testületét a következőkről: 

A Hungária Takarék, a Dunaföldvár és Vidéke Ta-
karékszövetkezet, illetve az Észak Tolna Megyei 
Takarékszövetkezet egyesítése folytán szükségessé 
vált a kiterjedt fiókhálózat felülvizsgálata, szűkíté-
se. A fiókhálózat felülvizsgálata lezajlott, melynek 
eredménye alapján a vezető testületek meghozták 
a fiókhálózat raciona lizálására vonatkozó dönté-
seket. 
A hivatkozott döntési folyamat eredményeként 
tájékoztatnunk kell Önt arról, hogy a Faddi kiren-
deltség 2018. június 30. napjával bezárásra kerül. 
A fentiekre tekintettel – mindenek előtt – sajnála-
tunkat szeretnénk kifejezni a helyi fiók működésé-
nek beszüntetésével okozott kényelmetlenségért! 
Ugyanakkor azt is le kell szögeznünk, hogy a fiók 
bezárása sok év óta tapasztalható gazdasági, sza-
bályozói és demográfiai kényszerből ered: a helyi 
fiók működtetés évek óta olyan magas költségek-
kel jár, amit a helyben képződő, radikálisan be-
szűkült jövedelem már nem fedez (több hasonló 
adottságú fiókunkhoz hasonlóan)! 

Mindezek együttes, kedvezőtlen hatásait már nem 
tudja tovább ellentételezni a Hungária Takarék! 
Az üzleti döntéseinket befolyásoló objektív kény-
szer a Hungária Takarék hosszú távú, eredményes 
működtetésének elvárása! Ez az igény megjelenik 
a tagság, a felettes hatóságaink, illetve a Takarékot 
irányító vezető testületek részéről egyaránt, így 
ezt nem lehet – nem is szándékunk – figyelmen 
kívül hagyni.

A Hungária Takarék – akár csak az összes többi 
hazai szövetkezeti hitelintézet – kizárólag a piaci 
bevételeiből tartja fent magát, így a munkatársa-
ink és a megmaradó 40-44 fiókunk hosszú tavú 
üzemeltetése különösen nagy felelősséget ró ránk!

A Faddi kirendeltségünk bezárásával kapcsolatos 
konkrét feladatok végrehajtása megkezdődött. 
Ennek az egyik nagyon fontos része a fiókhoz 
kapcsolódó ügyfélkör korrekt és szakszerű tájé-
koztatása, amit június hónapban – tájekoztató le-
vél formájában, a hatályos és vonatkozó jogszabá-
lyokhoz igazodva – megtettünk. 

A Hungária Takarék legfontosabb célja, hogy a 
fiók megszűnésével érintett ügyfelek számára 
megfelelő szolgáltatási alternatívát nyújtson, pl. 
akár az elektronikus felületeink vagy a legközeleb-
bi fiókjaink igénybe vételének biztosításával. 

Addig is kérjük Önt és a képviselő testület tisztelt 
tagjait, hogy az érintett ügyfélkör tényszerű, a fen-
ti indoklásunknak megfelelő, felelős tájékoztatá-
sával szíveskedjenek támogatni munkánkat!
Segítő együttműködésüket köszönjük! 

Kelt.: Bonyhád, 2018. június 27.
Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Gáspár Csaba 
ügyvezető igazgató 

Pintér Szilárd 
hálózatüzemeltetési igazgató

Fülöp János polgármester úr részére
Tárgy: Faddi kirendeltség bezárásával kapcsolatos tájékoztatás. 
Iktatószám: 11419/2018.
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FELHÍVÁS 
„Fadd Nagyközségért” kitüntető díj adományozására

Tisztelt Faddiak!
Fadd Nagyközség Önkormányza-
ta a településért hosszabb időn ke-
resztül, folyamatosan kiemelkedő 
munkát végző állampolgárok, vagy 
közösségek tevékenységének elisme-
résére „Fadd Nagyközségért” elne-
vezéssel kitüntető díjat alapított.

A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díj 
adományozható azoknak a polgárok-
nak, vagy közösségeknek, akik Fadd 
közművelődéséért, kulturális szín-
vonalának emeléséért, sportéletének 
fejlesztéséért, illetve egyéb szellemi, 
erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapí-
tása, hírnevének öregbítése terén ki-
emelkedő munkát végeztek.

A „Fadd Nagyközségéért” kitüntető 
díjat évente egy alkalommal, egyszer-
re legfeljebb két állampolgárnak, vagy 
közösségnek lehet adományozni. A 
kitüntetés posztumusz is adományoz-
ható. A kitüntetés átadására minden 
évben az október 23-i ünnepi megem-
lékezés alkalmával kerül sor.
A „Fadd Nagyközségért” kitüntető díj-
ra javaslatot tehet az Önkormányzat 
Képviselő-testületének tagja, bizottsá-
ga, a Polgármester, az Önkormányzat 
intézményének vezetője, továbbá a 
nagyközség polgárai.
A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat 
minden évben legkésőbb szeptember 
15-ig írásban, a mellékelt adatlap ki-

töltésével kell eljuttatni a Polgármes-
terhez.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a kitüntetésre javasolt személyek, kö-
zösségek nevét, 
munkásságuk ismertetését. 

A felhívás és az adatlap letölthető az 
Önkormányzat honlapjáról (www.
fadd.hu), valamint igényelhető a Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán.
A javaslatokat a Polgármester terjeszti 
a Képviselő-testület elé, amely egysze-
rű szótöbbséggel dönt a díj adományo-
zásáról.
Várjuk megtisztelő javaslataikat.

 Fadd Nagyközség Önkormányzata

Önkéntes mun-
katársaimmal együtt 
tisztelettel köszöntöm 
faddi közösségünk 
minden tagját.

Ez úton is köszönök 
minden segítséget és 
együttműködést. A jö-
vőben is számítok az 

adományaikra, és információikra, melyben 
a rászoruló társaikról tájékoztatnak.

Raktárunk új helyen, a templom utcai 
régi tornatermes iskolában van, ahol min-
den pénteken 15-17 óráig nyitva tartunk. 
Ez az időpont alkalmas az adományok át-
adására, és bármely típusú megbeszélésre 
és a készletből válogatásra, amely ingyen 
elvihető. Szívesen közvetítünk bútor, mű-
szaki cikk, konyhai berendezés, stb. ado-
mányozásában, szállításában.

Itt kérem ismét azokat az információkat, 
amelyek segíthetnek a különböző pályáza-
tokhoz a rászorulók kiválasztásában.

Fadd, 2018, július 23.

Beszterczán Ágota
Katolikus Karitasz Csoportvezetője

www.posta.hu
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CSSK HÍREK
A Családsegítő Központban hetente 
(pénteken) ingyenes jogi segítség-
nyújtást biztosítunk.

Ennek keretében azon rászorulók 
vehetnek igénybe jogi szolgáltatást, 
akiknek az egy főre jutó havi jövedel-
me vagy szociális rászorultsága azt 
indokolja, és olyan vitás ügyük van, 
amely jogi tanácsadást igényel.

Bővebb információ és időpont 
egyeztetés a 74/443-825-ös telefon-
számon.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy amennyiben használt bútorra, 
használt műszaki cikkre van szüksé-
ge, és azt szerény anyagi körülményei 
miatt nem tudja megvásárolni, jelezze 
a Családsegítő Központban!

Továbbra is kérjük, hogy amennyi-
ben még működőképes, de használa-
ton kívüli mosógépe, tűzhelye, kály-
hája vagy egyéb háztartási eszköze, 
bútora illetve gyermekének megunt 
játéka, táskája, írószere, tornaszere, 
ruhája van, és azt szívesen felajánlaná 
rászoruló embereknek, jelezze a Csa-
ládsegítő Központban.

Az EFOP-3.2.9-16-2016-00017 
kódszámú „Óvodai és iskolai szoci-
ális segítő tevékenység fejlesztése és 
megvalósítása a tolnai járásban” című 
pályázat keretében július 3-6. között 
Fadd településen a Családsegítő Köz-
pont az Ökocsiga Játszóház közremű-
ködésével általános iskolás gyerme-

kek számára négy napos Játszóházat 
tartott a faddi Művelődési házban. 
A Játszóház ideje alatt a gyermekek 
vetélkedők, kézműves foglalkozások 
mellett távirányítós versenyautó pá-
lyát, íjászatot, egyéb játékos eszközö-
ket is kipróbálhattak.

Tájékoztató

az EFOP-1.9.3-VE-
KOP-17-2017-00001 számú 

kiemelt projekt 
lehetőségeiről megvál-

tozott munkaképességű 
személyek részére

A projekt legfőbb célja a megválto-
zott munkaképességű személyek elhe-
lyezkedésének elősegítése, valamint a 
foglalkoztatáshoz szükséges feltételek 
megteremtése.

A projekt célcsoportját azok a –
munkaviszonyban nem álló – meg-
változott munkaképességű személyek 
alkothatják, akik
 » az egészségi állapotukról szóló 

komplex minősítéssel, vagy
 » az egészségkárosodásukról, vagy 
munkaképesség-csökkenésükről 
szóló szakvéleménnyel ren del kez-
nek, vagy

 » fogyatékossági támogatásban, vagy

 » vakok személyi járadékában, vagy
 » az öregségi nyugdíjkorhatár betöl-
tését megelőző 5 évre való tekintettel 
rokkantsági ellátásban részesülnek.

Érdemes felkeresni minket, mert mun-
katársaink személyre szabott segítséget 
nyújtanak a(z):
 » munkaerőpiacra történő vissza-
térésben foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatások révén;

 » a megfélelő munkahelyi felku-
tatásában, az ott történő elhelyez-
kedésben és/vagy annak megtar-
tásában;

 » állásinterjúra való felkészülésben;
 » utazási költségek megtérítésében;
 » támogatott képzésen való rész-
vételben;

 » megélhetést biztosító támogatás 
igény lé sében;

 » betanulásban, a munkahelyi beil-
lesz kedésében;

 » lakhatási támogatás igénylésében.

Keressen minket Tanácsadói Hálóza-
tunk irodájában bizalommal:

Cím: 7100; Szekszárd; Találka tér 7.
Telefonszám: 06-30/649-4970
Web: https://szgyf.gov.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő:   8:00–14:00
Kedd: 10:00–16:30
Szerda:   8:00–14:00
Csütörtök: 10:00–16:30
Péntek:   8:00–12:00

K Ö Z É R D E K Ű
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Meghívó
az augusztus 13-17-ig tartó Kreatív

Zenei Tábor koncertjére , amely aug.

17-én 18-órai kezdettel lesz látható a

Művelődési Ház nagytermében. 

Közreműködnek a táborban résztvevő

gyerekek, fiatalok és segítőik.

A műsort vezeti: Ferge Béla zenetanár.

Az érdeklődőket és a családokat

várjuk szeretettel !
                                           Szervezők

 (Belépődíj nincs, de támogatást elfogadunk.)

K Ö Z É R D E K Ű

Augusztus 9-én  
(csütörtökön) 

12-17 óráig 
a faddi művelődési házban.

Feltétlenül hozza magával  
személyazonosító igazolvá-

nyát, lakcímkártyáját, 
valamint TAJ kártyáját!

Szent István napi 
megemlékezés

Augusztus 26-án, vasár-
nap, 17 órai kezdettel 

a Szent Mihály Szekere 
Vándorszínház 

„Magyarnak lenni 
nagy, s szent akarat” 

című előadása látható a 
faddi Művelődési házban.

Mindenkit szeretettel 
várunk!

átélhetővé tenni, ez a szándékunk.
közös emlékezésből biztatást, erőt, hitet és önbizalmat nyerhetünk mindannyian;

közönség és előadók egyaránt, és erősíthetjük egymásban a 
nemzethez való tartozásunk érzését.

Előadók:

- a Magyar Állami Operaház magánénekese

- zongoraművész  

és nemzetünkről

előadása

Előadásunkban felidézzük, megelevenítjük
a hazakeresés és az államalapítás néhány pillanatát.

ünnepeljük hazánkat, magyarságunkat.

a faddi Művelődési Házban

Szent Mihály Szekere Vándorszínház

átélhetővé tenni, ez a szándékunk.
közös emlékezésből biztatást, erőt, hitet és önbizalmat nyerhetünk mindannyian;

közönség és előadók egyaránt, és erősíthetjük egymásban a 
nemzethez való tartozásunk érzését.

Előadók:

- a Magyar Állami Operaház magánénekese

- zongoraművész  

és nemzetünkről

előadása

Előadásunkban felidézzük, megelevenítjük
a hazakeresés és az államalapítás néhány pillanatát.

ünnepeljük hazánkat, magyarságunkat.

a faddi Művelődési Házban

Szent Mihály Szekere Vándorszínház

Méltó módon emlékezni és ünnepelni, az ünnepet elevenné,
átélhetővé tenni, ez a szándékunk.

A közös emlékezésből biztatást, erőt, hitet és önbizalmat nyerhetünk mindannyian;
közönség és előadók egyaránt, és erősíthetjük egymásban a

nemzethez való tartozásunk érzését.

Előadásunkban felidézzük, megelevenítjük
a hazakeresés és az államalapítás néhány pillanatát.

Dallal, szóval, muzsikával, tánccal, verssel, rövid jelenetekkel
ünnepeljük hazánkat, magyarságunkat.

Előadók:
Valter Ferenc - a Magyar Állami Operaház magánénekese

Spengler Krisztina - zongoraművész
Szakál Dorottya és Kovács Márton – néptánc Véradás
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KISMANÓK-VILÁG
Bár már javában tombol a nyár, és a gyerekek többsége a va-
kációt élvezi, és az óvoda dolgozóinak egy része is már a jól 
megérdemelt szabadságát tölti, azért még jól emlékszünk az 
utolsó két hónap eseményeire.

Áprilisban az iskola dráma szakköröseinek kedves invitá-
lására részt vettünk a Művelődési Házban a Süket király című 
darab bemutatóján.  A szereplők ovisainkat is bevonták és a 
jelenet végén jól meg is táncoltatták őket. A lelkes közönség 
vastapssal jutalmazta a próbákba fektetett sok munkát.

A Tolnai Családsegítő Központ szervezésében 14 gyermek 
vehetett részt meseterápiás foglalkozáson 5 hétig hetente egy 
alkalommal Szőtsné Karkus Zsuzsanna pszichológus irányí-
tása alatt. A gyerekek élvezték, várták ezeket az alkalmakat. 
Egyetértettünk a szakemberrel abban, hogy több és folyama-
tosan zajló foglakozások nagyon sokat segíthetnének ezeknek 
a gyermekeknek kisebb-nagyobb gondjaik megoldásában, 
feldolgozásában. Reméljük lehetőségünk adódik majd erre is!

A Föld napján, nagy örömünkre, rengeteg szülő eljött, 
hogy együtt töltse a napot gyermekével. A hat állomás érde-
kes feladatokat, tevékenységeket kínált, így hamar elrepült a 
délelőtt és lassan mindenkinek az érdeklődését a bográcsok 
felől érkező finom illatok kötötték le. Szülők, nagyszülők reg-
gel óta szorgoskodtak, hogy a programokban megfáradtakat 
finom falatok várják délben. Szorgalmuk jutalma sem marad-
hatott el, hiszen a zsűri kóstolás után eredményt hirdetett:

1. Pillangó csoport
2. Pumukli csoport
3. Süni csoport főzőcsapata lett.

Azonban úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb jutalmuk az 
ebéd után üresen tátongó bográcsok látványa volt.

Egész áprilisban lelkesen, sokszor a korán jött hőséggel 
küzdve készültünk a gyerekekkel arra, hogy meglepjük az 
édesanyákat, nevelő anyukákat és a nagymamákat ajándék-
kal és szép műsorral.

Persze az apukák és a nagypapák is büszkék lehettek, 
hiszen az évzáró rész nekik is szólt és ők is láthatták, hogy 
milyen ügyes a gyermekük. Sőt, ennyi meghatott férfit is rég 
láttak az óvoda falai.

A gyerekek minden csoportban kitettek magukért. Így a 
jutalmuk sem maradhatott el: fagyizott az egész óvoda, és a 
játszótéren pihenhették ki a fáradalmakat.

A kisfiúk a lányok meglepéséről sem feledkeztek meg, má-
jusfát díszítettek fel számukra az óvoda udvarán.

Lezajlott a leendő ovispalánták beíratása is. Örülünk, hogy 
a minis szülői értekezleten nagyon szép számban jelentek 
meg a szülők, reméljük, ez a későbbiekben is így marad és az 
érdeklődésük nem lankad. Az új apróságokat pedig minden 
csoportban nagy szeretettel várjuk.

Egy napon riadalom tört ki az óvodában, hiszen megszó-
laltak a tűzjelzők. A csoportok a tűzriadóban leírtaknak meg-
felelően szépen, rendezetten vonultak ki a termekből. Nagy 

csoda tárult a szemünk elé. Közelről nézhettük végig, ahogy 
a tűzoltók nehéz felszerelésükben fürgén oltották az óvoda 
emeletén a ,,tüzet,, és még egy bábut is kimentettek a gyere-
kek lelkes biztatatása közepette. Bár mindez szerencsére csak 
gyakorlat volt, ámulva figyelt felnőtt és gyermek. Jó tudni, 
hogy baj esetén ilyen felkészült segítségre számíthatunk.

Mint minden évben, ezúttal is kirándultunk a gyerekekkel. 
Budapestre utaztunk a Millipop Mosolygyárba. Ez egy játszó-
ház, ahol érdekesebbnél-érdekesebb játékok várnak minden-
kit. Ők aztán ki is használták az ott töltött idő minden percét, 
csak néha álltak meg egy kis kalóriapótlásra. Hazafele a bu-
szon hangot sem lehetett hallani, amint elindultunk, minden 
kis fáradt utazóhoz ellátogatott az álommanó.

De komolyabb feladatok is vártak ránk és a nagy csopor-
tos pajtásokra. Hozzájuk a leendő tanító nénik érkeztek, hogy 
láthassák, milyen ügyes gyermekek népesítik majd be szep-
tembertől a padokat az iskolában, és közelebbről is megis-
merkedhessenek egymással.

Mi is ellátogattunk az iskola sportcsarnokába, ahol a ha-
gyományos játékos vetélkedőn vehettek részt a leendő elsőse-
ink. Itt találkozhattak régi ovis társaikkal, akiktől megtudhat-
ták, hogy az iskola jó dolog. Az idén a tanító nénik meghívták 
a versenyre a gyermekek szüleit is. Sokan éltek is ezzel a le-
hetőséggel. 

Zajlottak az ismerkedési estek is a Pillangó, Katica és Nyu-
szi csoportban. Nagy sikerrel és nagy érdeklődés mellet tel-
tek az órák vidám vetélkedőkkel és egy kis közös falatozás-
sal. Akiknek az időjárás nem kedvezett, azok szeptemberben 
tartják meg az ismerkedési esteket és az elmaradt csoport 
kirándulásokat.

A hagyományoknak megfelelően pünkösd után megtartot-
tuk a pünkösdi királyválasztást is. Ilyenkor a nagycsoportos 
fiúk versenghetnek ezért a címért. Az lesz a pünkösdi király, 
aki 3 próbát kiáll. A legokosabb, a leggyorsabb és a legerősebb 
fiú az idén a Maci csoportos Horváth Gyula Ádám lett. Ő pe-
dig pünkösdi királynéjának a szintén Maci csoportos Szücs 
Anettet választotta. Végül közösen dalolva kitáncoltuk a má-
jusfát is.

Ó V O D A
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Május végén újra vártuk a szülőket gyermeknapi prog-
ramunkra, ahova nagy örömünkre szintén rengetegen el is 
jöttek. Ez  a nap tényleg csak a gyerekekről szólt. Csillám-
tetoválás, tűzoltók, légvár, lufidekorálás, fajáték-készítés 
és ügyességi pálya várta őket. Az  idén a tűzoltók voltak a 
sztárok, nemcsak a bemutatójuk miatt, hanem a fergeteges 
hab-party miatt is, ami feltette a gyermeknapra a koronát.

Ezen a napon került sor a nagy csoportosok matematika 
versenyének eredményhirdetésére is. Így alakult a sorend:

1. Lizák-Pető Nóra – Pumukli csoport
2. Kiss Márk – Katica csoport
3. Bognár Nóra – Süni csoprt

Gratulálunk minden indulónak és a helyezetteknek.
Június elején színes organza ruhába öltöztek az óvodánk 

oszlopai és szalagok, lufik is díszítették őket. A  látványuk 
vidám volt, de tudtuk, hogy mindez egy vidám-szomorkás 
esemény közeledtét jelzi. Eljött a ballagás, a búcsú ideje. 
Vidám, mert mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy az 
együtt töltött évek során milyen ügyes, bátor, kreatív, iskola-
érett gyermekeket nevelgettünk a hozzánk évekkel ezelőtt 
sírva, apró gyermekként érkező ovisainkból. A  búcsúzás 
viszont ennyi együtt töltött év után bizony nem megy köny-
nyen, könnyek nélkül. Az elballagott pajtásoknak jó tanulást 
és sok sikert kívánunk az iskolában, és reméljük, régi fész-
kükbe is visszalátogatnak majd!

Az évzáró értekezlet is könnyes búcsúzásokkal végződött. 
A búcsúverseket ezúttal is Pukliné Rakiczki Helga költői vé-
nájának köszönhettük, ahogy már eddig is sokszor hatotta, 
nevettette meg az ünnepelteket a költeményeivel.

A Nyuszi csoportosok 2 év után köszöntek el Telegdi 
Gyöngyi Julianna nénitől. Sok közös élményt élhetett át ve-
lük. Kívánjuk neki, hogy folytatni tudja a nálunk megkezdett 
útját máshol. Helyét szerződésének lejártával már át is vette 
Kovács-Sipos Zsuzsanna, aki 5 év után, amit 2 szép gyerme-
ke nevelgetésével töltött otthon, tért vissza régi csoportjába.

Szintén 2 év után köszönt el tőlünk Doszpod Lászlóné, 
Ari néni, aki egy évig a Macikáknál és egy éven át a Pumukli 
csoportban nevelgette a gyermekeket. Ő a hosszú, gyermek-
szeretetben és a szakmai érdeklődésből nem kifogyva töltött 
pályafutása befejeztével, már a megérdemelt nyugdíjas kor-
szakát élvezheti.

Nemcsak a gyerekeknek fog hiányozni, hanem nekünk, a 
kolléganőinek is nagyon. Hiszen még el sem tudjuk képzelni 
a napjainkat a ragyogó mosolya, vidámsága, a szívből jövő 
kedves szavai, tanácsai nélkül. Kívánjuk neki, hogy teljesül-
jön minden titkos vágya! 

A Pumuklikhoz Kiss Anita tér majd vissza augusztus vé-
gén, szintén gyes-ről, hiszen az ő kislánya is úgy megnőtt 
már, hogy a bölcsit várja.

Mindkét visszatérő kolléganőt nagy szeretettel várjuk 
újra közénk.

Csodálattal, büszkén tekintünk azokra a munkatársaink-
ra, akik a munka mellett vagy pici gyermekük nevelgetése 
közben még találtak időt arra is, hogy tanulásba kezdjenek. 
Június ugyanis a nekik való szorítással telt.

Kovács-Sipos Zsuzsanna fejlesztő, differenciáló pedagó-
giai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett kitűnő eredménnyel diplo-
mát. Szívből gratulálunk neked, Zsuzsi!

Szaksz Viktória is diplomát szerzett szintén kitűnő ered-
ménnyel: közoktatási vezető pedagógus szakvizsgával vég-
zettsége lett. Neked is szívből gratulálunk, Viki!

Lányok, hogy csináltátok ezt 2-2 pici gyermek mellett: 
ugye éjszaka???

Tóth Máriának is megérkezett végre a minősítő vizsga 
eredménye. Mi biztosak voltunk mindannyian abban, amit 
ma már papír is igazol, hogy nem lehet az más, mint kitűnő. 
Neked is szívből gratulálunk, Maca!

A Nyuszi csoportosok Fehérné Hága Renáta vezetésével 
részt vettek néptánc bemutatón a sportcsarnokban az isko-
lásokkal karöltve előadott fergeteges műsorukkal. Tudjuk, 
mennyi odaadás, munka, tánc és népzeneszeretet van e mö-
gött a teljesítmény mögött. Reni óvó néni lelkesedése az ösz-
szes Nyuszi csoportos gyermekre is átragadt. Öröm volt lát-
ni még csak a készülődésüket is a fellépésre, hiszen látszott, 
hogy ezt felnőtt és gyermek is szívből csinálja, e nélkül nem 
is lehet átadni azt az örömet, ami belőlük sugárzott. Remél-
jük, sokan látták nemcsak személyesen, hanem a Tolnatáj 
Televízió riportjában is őket. 

Kijelenthetjük, hogy dolgos, programokkal teli évet zár-
tunk megint.

Én pedig szeretnék elköszönni az olvasóktól, hiszen ősztől 
másnak adom tovább a stafétát, a cikkek írását. Köszönjük, 
hogy érdeklődéssel figyelték eddig is az óvodánkban zajló 
életet és kérjük, a továbbiakban is kövessék mindennapja-
inkat!

 Sersli Zoltánné, Vera néni,
 a Sünikék óvó nénije

Ó V O D A
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Néptáncbemutató az iskolában
„Minden fölnőtt emberben ott bujkál a gyerek, minden felnőtt ember szeret játszani. 

Jó lenne, hogyha minél több játszó gyermeket és játszó felnőttet lehetne látni, 

mert azt hiszem, ettől szebb lenne a világ…” 

(Tóth Ferenc koreográfus)

Június 11-én néptáncbemutatóra hívta a szülőket, vendégeket 
a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola. Második alkalom-
mal került megrendezésre a gála, melynek keretében min-
den évfolyam ismét számot adott tudásáról. Intézményünk 
alsó tagozatán három éve került bevezetésre a mindennapos 
testnevelés keretein belül heti 2 órában a néptánc oktatás, 
melynek célja a népi gyermekjátékok segítségével fejleszteni 
a gyermekek mozgáskészségét, mely által észrevétlenül is-
merik meg a magyar népművészetet és sajátítják el a magyar 
néptánc gazdag tárházának alapjait. A gyerekek hónapokon 
át nagy lelkesedéssel, szorgalommal készültek a bemutatóra, 
hogy örömet szerezhessenek műsorukkal.

A rendezvénynek a faddi sportcsarnok adott otthont. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy vendégszereplőként kö-

szönthettük a Faddi Kismanók Óvoda Nyuszi csoportját. 
Iskolánkban különösen fontosnak tartjuk az óvoda-iskola 
átmenet segítését. Az év folyamán szervezett iskolahívogató 
programoknak része volt a néptáncos foglalkozás is, ahol az 
iskolába készülő kisgyerekek ismerkedhettek néptáncoktatá-
si módszerünkkel. A kis Nyuszikák Fehérné Hága Renáta 
óvónő vezetésével és Horváth Istvánné Györgyi dadus se-
gítségével egy vidám gyermeklakodalmassal nyitották meg a 
műsort. 

Őket a legkisebbek, az első osztályosok követték, akik az 
idén kezdtek ismerkedni a néptánccal. Műsorukban gyer-
mekjátékfűzést láthatott a közönség „Gyünnek a törökök…” 
címmel. 

A második évfolyamosok „Tündérborsó, csillagka-
pu…”című koreográfiájában az ölbeli gyermek játékai eleve-
nedtek meg, kiegészítve a moldvai csángók körtáncaival. Ezt 
a meglehetősen nehéz táncot nagyon ügyesen sajátították el 
a gyerekek. (A moldvai csángók a magyar szóhasználat sze-
rint a Romániában, Moldva tartományban élő magyar nyelvű 
népcsoport tagjai.)

Idén ismét vendégként köszönthettük a Boróka Ének és 
Néptánc Egyesület kórusát. Ezúttal köszönjük meg nekik, 
hogy elfogadták meghívásunkat. Előadásukban Vavrinecz 
Béla: Széles a Balaton c. művét, valamint népdalcsokrot hall-
hattunk Szemerey Eszter vezetésével. 

A harmadik évfolyamosok a Felvidék táncaiba nyújtottak 
betekintést. „A pozsonyi sétatéren…” című koreográfiájuk-
ban vidám játékkal, páros tánccal örvendeztették meg a kö-
zönséget. 

A bemutatót a legrégebb óta néptáncot tanuló 4. évfolya-
mosok zárták, akik kalocsai táncokkal készültek. „Aki nem 
lép egyszerre…” című műsorukkal vidám csatajelenetben 
szimbolizálták a férfiak hadba vonulását, őket a lányok sira-

tása követte. Vidám játékuk és ügyes táncuk méltó zárása volt 
a bemutatónak.

A műsort összeállította és a koreográfiákat készítette Bali 
Ervinné, a táncok betanításában segítséget nyújtott Bog-
dán György. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a faddi műve-
lődési ház által nyújtott technikai segítségért. Köszönjük a 
kollegáknak a dekorációban nyújtott segítséget, mellyel igye-
keztük megeleveníteni a régi paraszti kultúra apró gyöngy-
szemeit. Bízunk benne, hogy hagyományt teremtve jövőre 
ismét örömet szerezhetünk gyermekeink néptánc tudásának 
bemutatásával!

 Bali Ervinné

I S K O L A
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Fociszakkör értékelés
Az idei tanévben is részt vettünk az Intézményi Bozsik-progra-
mon, illetve különféle kupákon. Az Intézményi Bozsik-prog-
ramban szerepelnek az 1., 2., 3., és 4. osztályos Fociszakkörös 
tanulók. Rendszerint szép létszámmal és kiemelkedő teljesít-
ménnyel képviseljük iskolánkat ezeken a rendezvényeken.

Intézményi Bozsikprogram éves különdíjasai: Vass 
Boglárka, Pápai Barbara, Kiss Csaba, Vass László.

Az 1-2. osztályos gyerekekkel részt vettünk a már hagyo-
mányosan megrendezett Baktai Horfer-Serleg labdarúgó ku-
pán. Legjobb játékos Orsós Dávid lett. Áprilisban a Diáko-
limpián is megmérettük magunkat, ahol büntetőpárbajjal a 
harmadik helyen végeztünk.

A 3-4. osztályos tanulókkal novemberben Bátaszé-
ken vettünk részt egy kupán, melyen a harmadik he-
lyezést sikerült elérnünk. Februárban Szekszárdon, a 
Baktai Horfer-Serleg labdarúgó kupán, a dobogó leg-

felső fokára állhattak gyerekeink. Legjobb játékos díjat  
Kiss Csaba kapta. A tanév végéhez közeledve májusban 
részt vettünk a Mözsi Tökmag-Kupán, ahol a csapat az első 
helyen végzett.

Az 5-6. osztályos tanulókkal januárban szintén Bátaszéken 
vettünk részt kupán, ahol a bronzérmet hozhatták haza.

A 7-8. osztályos tanulók idén a Futsal Diákolimpián pró-
bálhatták ki magukat, ahol az első körben az első helyen ju-
tott tovább a Faddi iskola, majd a második fordulóban a to-
vábbjutás nem sikerült, de a dobogóra felállhattak a srácok.

Összességében elmondható, hogy Faddra olyan tehetséges 
gyerekek járnak, akik szeretik a labdarúgást, mi sem mutat-
ja ezt jobban, mint eredményeink. Úgy gondolom, minden 
lehetőség adott a számukra, hogy tovább fejlődhessenek gye-
rekeink. Ezúttal köszönöm a szülők és a pedagógus kollégák 
egész éves segítségét, támogatását! Folk Renáta

Meseházban jártunk
Tanév végén a 3.b osztály 
Gáti Mariann Meseházába 
látogatott. Ahogy beléptünk 
a faragott kapun, szinte már 
a mesebirodalomban érez-
hettük magunkat. A művész-
nő az alkotásairól egy-egy 

történetet mesélt, miközben 
a gyerekek mindent kezükbe 
foghattak. Bevezetett ben-
nünket az alkotóműhelyébe, 
ahol már az előtérben olyan 
érzésünk volt, mintha mú-
zeumban járnánk. A szekré-

nyek polcain családi kincsek 
sorakoztak szépen. Közöttük 
jól megfértek a helyi lakosok 
által adományozott, kiállítás-
ra szánt tárgyak. Számára na-
gyon kedves családi, baráti 
emlékeket mutatott nekünk. 

A galéria hangulata, élmény-
szerű kézműves bemutatója 
elvarázsolt bennünket. Fe-
lejthetetlen élményt jelen-
tett mindannyiunk számára.

 Balázs Istvánné
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Szeretettel köszöntjük  
a nyugdíjba vonuló pedagógusokat!

Ballagás
Gyönyörű, meghitt ünnepély keretében búcsúztak el idén is nyolcadikosaink, nyolc küzdelmes, de boldog év után. Ezután 
mindenki új iskolába kerül, új életet kezd, de reméljük, az emlékek örökké megmaradnak, amit ez az iskola adott számukra.
„Egyszer minden véget ér
  Búcsúzni kell,
  De minden percben ott a remény,
  Hogy egy új kezdődjön el.”

Faültetés
A már évek óta tartó hagyományunkhoz híven mindkét nyolca-
dik osztály májusban egy-egy emlékfát ültetett iskolánk udva-
rán az itt töltött nyolc év emlékére.

Madarak és fák napja
A felső tagozat reál munkaközössége a Madarak és fák 
napjához kapcsolódó vetélkedőjét május 3-án tartotta a 
Művelődési házban.
Az osztályokat négyfős csapatok képviselték a megmé-
rettetésen. A  csapattagoknak a vetélkedő előtt készíte-
niük kellett egy alkotást az év madaráról, ill. meg kellett 
tanulniuk egy verset, melynek fa vagy madár a témája. 
A vetélkedőn öt feladat várta a tanulókat: közmondások 
kiegészítése, totó, keresztrejtvény, szókereső és madárfel-
ismerés. A legügyesebb és legtájékozottabb csapat az 5.a 
(Baros Inez, Bedzsula Ferenc, Bóvári Márk, Sulák Márk) 
lett, második helyen a 7.b (Antal Alexandra, Major Erika) 
végzett,  a harmadik helyre az 5.b (Keserű Réka, Orsós 
Zoltán, Rácz Petra, Szauervein Anna) került. A  tanulók 
az oklevél mellett tárgyjutalomban is részesültek, vala-
mint minden résztvevő ötöst kapott a szaktárgyból. 
A vetélkedő feladatait Rábóczki Dóra állította össze, a 
lebonyolításban segített Pánczélné Csöndes Magdolna, 
Sándor Gábor, Szemerei Eszter és Dursztné Palásti Gab-
riella.
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Fizika tábor

Ebben a tanévben iskolánkat kettő fi-
zika versenyen is képviseltük, amelyek 
egyik jutalma egy fizika tábor volt. A 
paksi Atomenergetikai Múzeum szerve-
zésében egy hetet tölthettünk ebben, a 
fizika köré épülő táborban. Résztvevők: 
Szendi Laura (7.a), Lencsés Noémi 
(7.a), Rostás Alexandra (8.a), Rostás 
Krisztina (8.a), Csányi Ákos (7.a), 
Szoboszlai József (7.a). Szállásunk 
az ESZI kollégiuma volt, ahol első nap 
megkaptuk kerékpárjainkat, amivel el-

mentünk az atomerőmű múzeumához. 
Itt megismerkedtünk egymással. Ezu-
tán Madocsára kerékpároztunk, ahol 
finom grill vacsorával vártak minket.

A második napon Budapestre láto-
gattunk a Nagyfeszültségű laborba, ahol 
csodálatos villámokat mutattak be. Egy 
kiadós ebéd után ellátogattunk a Future 
Parkba, ami egy interaktív élményköz-
pont. A harmadik napon a múzeum te-
rületén tartózkodtunk. Ellátogattunk a 
veszélyes hulladék kezelőbe is.

Az utolsó előtti napon Szegedre utaz-
tunk. Felmentünk a Víztorony tetejére, 
megnéztük a Szegedi Agórát és a Szege-
di Nemzeti Színházat úgy, ahogy a né-
zők azokat nem láthatják.

Az utolsó napot számháborúzással 
és svédasztalos ebéddel zártuk. Felejt-
hetetlen élményekkel tértünk haza! Kö-
szönjük a versenyekre való felkészítést 
Dursztné Palásti Gabriella tanárnő-
nek. 

 Lencsés Noémi 7.a

KÖSZÖNET
Ezúton is szeretném megköszönni kolléga-
nőmnek, Dursztné Palásti Gabriellának 
a lelkes, odaadó munkáját. A következő tan-
évben már nem a matek és a fizika órák töltik 
ki a napjai nagy részét, hanem remélhetőleg 
pihenni, feltöltődni fog, mint általában a nyug-
díjasok.

Gabi néni 2009-ben jött Szegedről, és ez 
alatt a 9 év alatt nagyon sok faddi, gerjeni  és 
tolnai gyerekkel szerettette meg a fizikát, ren-
geteget készültek versenyekre, amelyeken az-
tán nagyon sok szép díjat nyertek. Két osztályt 
ballagtatott el.

Köszönjük, Gabi néni! Szép, tartalmas éve-
ket kívánunk!

 Pánczélné Csöndes Magdolna
 a Reál Munkaközösség vezetője
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Hittantábor
A 2018-as református hittantáborban a gyermekek 

Jézus Krisztussal ismerkedtek, mint aki Úr a beteg-

ségek, a természet erői és a szükségeink fölött is. 

A  gyermekek így bizalommal fordulhatnak hozzá 

segítségért.

Az idei táborban is igyekeztünk a gyermekeknek 

gyakorlati ismereteket is átadni. Ebben az országos 

mentőszolgálat munkatársai, Kovácsné Besztercán 

Katalin és a Faddi Önkéntes Tűzoltók voltak a segít-

ségünkre.

A táborban az idén is sok idő jutott habpartyra, játé-

kokra és éneklésre.

Ezúton szeretnénk mindenkinek köszönetet monda-

ni, aki adományával, segítségével vagy imádságával 

segítette a gyermekek táboroztatását.

 Csomós Balázs református lelkipásztor
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Borókás hírek
A Boróka Ének és Néptánc Egyesület Énekkara au-

gusztus 23-án (csütörtökön) 16 órától megkezdi 

próbáit a művelődési házban! Várjuk közénk minda-

zokat, akik szeretnek énekelni, és szeretnének egy jó 

közösség tagja lenni!

 Szemerey Eszter karvezető

E G Y H Á Z

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA

ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító

7133 Fadd, Etelköz u. 7.

Telefon: 74/446-516; 30/969-9854

E-mail: rozgonyi54@tolna.net
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Meghívó
Kutyás játszóház 
a Csiga-Biga Alapítvány 
terápiás kutyáival
Faddon a Művelődési Házban

Helyszín: Művelődési Ház (7133 Fadd, Béke u. 1.)
Időpont: 2018. augusztus 8. 10 óra

„Mentorprogram létrehozása a dél-dunántúli régióban” 

(EFOP-1.2.10-16-2016-00001) című projekt

A program ingyenes, 
mindenkit szeretettel várunk!

2018. Aug.08. 10 ÓRA

Koraszülött Mentor Program a Dél-Dunántúli Régióban
A Pécsi Gyermekklinikán működő Szívbeteg Gyermekekért Ala-
pítvány koraszülött gyermekek szüleinek jelentkezését várja Ko-
raszülött Mentor Programjába.

A Projekt azzal a céllal jött létre, hogy segítséget nyújtson 
a koraszülöttek szüleinek a gyermekük fejlesztését szolgáló 
orvosi és korai fejlesztő szolgáltatások hatékonyabb eléré-
sében.

Egy olyan aktív, szerető és támogató közösséget szeretnénk 
létrehozni a Dél-Dunántúli Régióban, amelyben megvalósul a 
koraszülöttek fejlesztése, a szülők számára szaktanácsadás, a 
koraszülöttek teljes mentorálása szakképzett mentorokon ke-
resztül.

A régió 3 megyéjének - Tolna, Baranya, Somogy - 20 járásában 
valósul meg a program, amelynek keretében védőnőket képez-
tek ki a mentori feladatok ellátására.
A Tolnai Járás településein – Tolna, Fadd, Bogyiszló, Fácánkert – a 
koraszülöttek mentorálását Rózsáné Benedek Erzsébet védőnő 
végzi.

Jelentkezés:

www.koraszulottmentor.hu regisztrációs felületén
telefonon: +36 30 660 4255

Rózsáné Benedek Erzsébet koraszülött mentornál telefonon:  
+36 70 933 3218

 

A Projekt a résztvevő gyermekek és szü-
leik számára ingyenes fejlesztő progra-
mokat biztosít, melyek a honlapon elér-
hetőek.
Tolna megyében a legközelebbi program 
az állatasszisztált speciális therápia:

2018. augusztus 7. 15:30

Szekszárd, Bródy S. u.21.
Csiga-Biga Alapítvány

előzetes bejelentkezés szükséges:
+36 20 222 5485

Ez a speciális kutyás foglalkozás Faddon a 
Művelődési Házban is elérhető lesz:

2018. augusztus 8. (szerda) 10:00

A program még szervezés alatt áll, mely-
ről a honlapon és a mentornál tájékozód-
hatnak.

A fogalakozásra nem csak a koraszülött 
gyermekeket várjuk!

 Rózsáné Benedek Erzsébet
 védőnő, koraszülött mentor
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I S K O L A

M Ú L T U N K B Ó L

Gárdonyi nap
Idén remek időjárási körülmények között, a parkban tarthattuk ismét a Gárdonyi napot, 
melyen hagyományosnak számító (labdarúgás, sakk, kísérletezés, aszfaltrajz, kézműves 
foglalkozás) és új programok (csocsó verseny, kerékpáros ügyességi feladatok, lekváros ke-
nyérevő verseny) is helyet kaptak. Az osztályok közötti versenyt a helyszíneken való rész-
vételi arány döntötte el - idén a 8.b volt a legeredményesebb.

1920. június. 04. – Trianoni békeszerződés
(és néhány érzelemtől fűtött szubjektív gondolat)

Az 1937. évi Pesti Hírlap lexikona sze-
rint az alábbi meghatározást olvashat-
juk a Trianoni békeszerződés alatt. 

„Trianoni békeszerződés a világhá-
borút befejező úgynevezett „párizskör-
nyéki” békék közül a Magyarországgal 
kötött békeszerződés. Nevét onnan kap-
ta, hogy 1920. június 4-én Versaillesben 
az ún. kis Trianon-kastélyban írták alá. 
A  megelőző megbeszéléseknek nem 
volt béketárgyalás formájuk, a győztes 
hatalmak a fegyverszüneti szerződések 
megkötését követő párizsi békekonfe-
rencián Magyarország meghallgatása 
nélkül, egyoldalúlag, kényük-kedvük 
szerint állapították meg a békefeltétele-
ket. A párizsi békekonferencián a döntő 

szó a nagyhatalmaké volt, akik előtt a 
Magyarország fölosztását szorgalmazó 
kis államok képviselői, mint kérelme-
zők, jelentkeztek. A magyarellenes agi-
táció már előkészítette a talajt. A cseh, 
román és szerb delegátusok a Magyar-
ország ellen mesterségesen megterem-
tett hangulatot kihasználva a béke-
feltételek fölött döntő nagyhatalmak 
képviselőit hamis statisztikai, történel-
mi és néprajzi adatokkal félrevezették 
és rávették arra, hogy eredeti szándé-
kuktól eltérően ne alkalmazzák az ún. 
wilsoni elveket. Wilson, az Amerikai 
Egyesült Államok elnöke, 1918-ban a 
népek önrendelkezési joga alapján kí-
nált a központi hatalmaknak békét, és 

az Osztrák-Magyar Monarchia ezeket 
a feltételeket elfogadva tette le 1918 
novemberében a fegyvert. Azok a hatá-
rozatok, amelyekkel a párizsi békekon-
ferencia a cseh, román és szerb kívánsá-
gok kritikátlan teljesítésével meghozott, 
a wilsoni elvek teljes megtagadásával 
jöttek létre. A  magyar békedelegáció 
a békekonferencia meghívására Gróf 
Apponyi Albert vezetésével 1920. ja-
nuár 7-én érkezett Párizsba, ahol min-
den addig érvényben lévő nemzetközi 
szokás ellenére a Chateau de Madrid 
nevű szállodába internálták. Ennek a 
világtól elzárt békedelegációnak nem 
volt alkalma a nagyhatalmak elhatáro-
zására befolyást gyakorolni. A végleges 
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békefeltételeket 1920. jan. 15-én kapta 
meg a magyar delegáció. A  következő 
napon (!) Apponyinak alkalmat adtak 
arra, hogy a békekonferencia teljes ülé-
se előtt a magyar álláspontot kifejtse. 
Ekkor mondta el Apponyi azt a híres 
francia, angol és olasz nyelvű expozéját, 
amelyben kimutatta a Magyarország-
nak szabott feltételek képtelenségét, és 
azt követelte, hogy a wilsoni elveknek 
megfelelően a Magyarországtól elsza-
kításra ítélt területeken tartsanak nép-
szavazást. Apponyi fejtegetései éppen 
olyan kevéssé változtatták meg a győz-
tes hatalmak elhatározását, mint a ma-
gyar békedelegáció jegyzékei. A magyar 
békedelegációhoz május 5-én megérke-
zett a békedelegáció elnökének, Mille-
randnak a levele, amely változatlanul 
maradt békefeltételek újabb elküldésé-
vel azoknak végleges elfogadását köve-
telte. Ez az ún. „kísérőlevél” a szerződés 
aláírása esetén a határkiigazításra és 
a Rúténföldre vonatkozólag bizonyos 
ígéreteket tartalmazott. Ezek az ígére-
tek azonban beváltatlanok maradtak. 
Miután Apponyi Albert a békedelegáció 
elnökségéről lemondott, a békeszerző-
dést magyar részről Benárd Ágoston 
népjóléti miniszter és Drasche-Lázár 
Alfréd miniszter és nagykövet írták 
alá. A Nemzetgyűlés azt 1920. nov. 13.-
án iktatta törvénybe. A  törvény, mint 
1921. XXX. Tv. Került a Magyar Tör-
vénytárba. A  T. szerződés 14 részből 
és 364 cikkelyből állt. A  háború előtti 
magyar birodalom 325 411 négyzetki-
lométernyi területből 92 833-t hagyott 
meg! 20 900 000 lakosából 7 988 143-at. 
Elszakította az ország területének há-
romnegyed részét (72%), népességének 
kétharmadát (64%). Három és fél millió 
magyar anyanyelvű állampolgárt he-
lyezett idegen uralom alá, közötte más-
félmilliót a határ közvetlen közelében, 
szoros összefüggésben a Magyarország-
nak meghagyott területtel. Fegyverke-
zési tilalmat rótt az országra, eltiltotta 
az általános védkötelezettség rendsze-
rét, csak 35 000 főnyi zsoldos hadsereg 
tartását engedélyezte, s megtiltotta a 
nehéz tüzérség, harci kocsik és hadire-
pülőgépek használatát. 

Kimondta, hogy a háborús károkért 
Magyarország teljes jóvátétellel tarto-

zik, és ennek a tartozásnak biztosításá-
ra a győztes államok zálogjogot nyertek 
az ország minden állami jövedelmére. 
(Ezt a tartozást 1930. januárjában a Há-
gában tartott jóvátételi konferencia ren-
dezte véglegesen). A  T. tartalmazza a 
Nemzetek Szövetségének alapokmányát 
is. A magyar nemzet soha egy pillanatra 
sem tudott megnyugodni a T. szerződés 
kegyetlen és igazságtalan rendelkezése-
ibe, és ún. revíziós mozgalommal elke-
seredett harcot indított ellene.” Ennyi a 
szószerinti lexikális tényismertetés. 

10-12 éves körüli lehettem, amikor 
minden betűt és a lexikonban közölt 
népesség, gazdasági és egyéb statiszti-
kai adatot elolvastam Trianonnal kap-
csolatban. Voltak információk, ame-
lyeket nehezen vagy akkor még nem 
értettem meg, de emlékszem az érzésre, 
ami a hatalmába kerített, mint gyere-
ket. A  csalódottság és igazságtalanság 
érzése. Mint akit megloptak. Vagy ami-
kor valaki elveszít valamit és nem kerül 
elő. Mint gyereket inkább érzelmileg 
érintett meg, ésszel még alig fogtam 
fel, miként törték el a gerincét ennek 
a nemzetnek. Anyu néha mesélt arról, 
amit a Tiszolcon született apja mesélt 
neki. Felfoghatatlan és érthetetlen volt 
nekem, a papa miatt is igazságtalannak 
véltem. Azt hittem, hogy majd egyszer 
minden helyreáll, de anyám azt mond-
ta, ez örökös. Most, mint felnőtt ember, 
a történelem ismeretével a fejemben, 
küszöbön a 100 éves évfordulóval, fel-
háborítónak és elfogadhatatlan tartom 
azt, hogy Európa a döntést meghozó 
országai „nyertesek”, Amerika pedig 
nem jutott el arra a pontra, hogy leg-
alább elnézést kérjen az eljárásért. 
Azért, ahogy ezt az ezeréves országot 
megcsonkították, kisemmizték, szétra-
bolták hivatkozva a háborús bűnökre, 
mint feketebárányt megfizettették ezzel 
az országgal a háború következményeit. 
Hogy valaha volt e ekkora fizetség a há-
borúk történelmében, hogy azt a példát 
követve tették ezt velünk is? Ki tudja? 
Nem lehet elfogadni a győztes hatalmak 
gőgjének, felsőbbrendű, az akkori tör-
vényeket egyéb jogokat elsöprő eljárását 
elfogadni. Hát kérem, hol voltak az ak-
kori kultúremberek? A franciák szabad-
ságot, emberi jogokat hangoztató elvei, 

Amerika Wilsoni gondolatai? Olyan 
lehetett ez, mint amikor a keselyűk kö-
röznek a leendő étel fölött. A revizionis-
ta mozgalmak és törekvések, amelyek 
közvetlen a szerződés után elkezdődtek 
az országban – így utólag – a halottnak 
a csók kategóriájába kerültek. Voltak 
nemzetközi képviselők, újságírók, akik 
ugyan későn, de együttérzést vállaltak 
velünk, és későn fogalmazták meg fel-
háborodásaikat. Későn ismerték meg 
a valódi népességi, gazdasági hátterét 
ennek az országnak. A döntés megszü-
letett. A  fizetség ennek a nemzetnek 
nagyobb volt, mint magának Németor-
szágnak, akinek akkori politikai elitje a 
mozgatórugója volt annak a szörnyű-
ségnek, ami az I. és a II. háborúban 
történt. Nyilván, miután az ember ér-
zelmileg lehiggad, így 100 év távlatából 
elvárja a jelenkori társadalom hiteles 
történészeinek, gazdasági, szociológusi 
és egyéb tudományos embereinek – po-
litikai hovatartozástól függetlenül – ösz-
szegzését arról, hogy mit gondolhat, és 
mit kell, hogy gondoljon ez a nemzet ar-
ról, ami a nemzettestében történt cson-
kítással okozott ez a békeszerződés. Ezt 
már réges-régen meg kellet volna ten-
nie a hatalmasságoknak. De mit is vár-
hattunk volna mi magunk, a következő 
generációk? Kádár és a kommunista 
sleppje, és a többiek 1990-ig, ha tehet-
te volna, azt is eltagadja a kisdobosai és 
úttörői ellőtt, hogy létezett ez a szerző-
dés és vannak határon túli magyarok, 
akikért az anyaországnak felelősséget 
kellene vállalni, legalább erkölcsileg! De 
elbukott az anyaország azon az ominó-
zus népszavazáskor is. A Ferike nevéhez 
fűződőkor.

Ha ma ebben az országban megkér-
dezünk korosztályokat, mit tudnak, 
éreznek, mi a véleményük 1920. június 
4-ről, siralmas képet kapunk még úgy 
is, hogy az eltelt évtizedekben számos 
dolog változott és sok családban nem 
volt tabu a Trianon. 

A történelemoktatásban alapvető 
fontosságúnak kellett volna – kellene 
lennie – a korrekt tényekre, okokra, 
esetleges hibás, a magyar fél oldaláról 
történő lépések és döntések sorozatá-
ról kellene beszélnie a diákoknak. Nem 
kummogva, a mindenkori politikai ér-

M Ú L T U N K B Ó L
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dekeknek alárendelni annak az érzését, 
hogy ki kellene már ezt végre beszélni, 
mert máig nem dolgozta fel a kollektív 
tudatunk azt, ami történt. 

A mai napig nem tudnak – mer-
nek  – akarnak a területeinket elhará-
csoló nemzetei és a döntést meghozó 
országok történészei leülni, nyíltan be-
szélgetni, vizsgálódni erről a békeszer-
ződésről. Nem a politikai, hanem a 
történészi szinten, hogy okuljon és ta-
nuljon Európa következő generációja. 

Ugyan! Elég, ha megnézzük azt a 
nyugat európai politikát, ahogy a je-
lenkori migrációt (akik majd kisebb-
ségekké válnak az adott országban) 
szeretnék ráerőltetni arra az Európá-
ra, egyes országaira, akinek semmibe 
veszik a nemzetéből kirabolt őshonos 
nemzetiségek jogait. Ez a világ rettentő 
gyorsan mozog és változik. Mire ez az 
ország megkaphatna egy bocsánatké-
rést és az őshonos kisebbségei a jogait 
új országaikban, addigra egy új náció 
ver gyökeret ezen a kontinensen és már 
senkit nem fog érdekelni ezeréves múl-
tunkból az igazságtalanság, ami velünk 

történt. Nekik lesznek jogaik (nem kell 
100 év hozzá), ők kapnak toleranciát, 
türelmet, gazdasági támogatást, család-
jaik egyesítésére jogokat, sőt országokat 
ahova költözhetnek, hogy elfoglalhas-
sák, gyarmatosíthassák elpusztítva az 
ezeréves múltunkat. Ezt pedig megint a 
civilizált, az emberi jogokat hangoztató, 
azt sokszor semmibe vevő, kettősmér-
cével mérő nagyhatalmak, azok kép-
viselői teszik. Meglátjuk 2020-ban mit 
tesznek, belenéznek e abba a bizonyos 
tükörbe… 

Talán úgy tűnhet nagy kanyart tettem 
így a végére. De, ha így folytatódik, Eu-
rópában nem lesznek nemzetek és nem 
kell bocsánatot sem kérni, és jogokat 
sem kell biztosítani, mert az új pioní-
rok szerződésileg semmit nem kérnek, 
jönnek hívás nélkül, azok elődei, akik 
Trianoni büntetést megalkották, elfo-
gadták, véghezvitték azok utódai újabb 
igazságtalan, számunkra abszurd elkép-
zeléseiket valósítják meg. De, ez most, 
nem csak egy kis nép kárára megy! 
A  játékszabályok globálisakká váltak, 
saját kultúrájukat, nemzeti közösségü-

ket is felemészti majd. Ők maguk lesz-
nek majd a saját országuk kisebbsége, a 
saját szerződéseik alapján teszik tönkre 
nemzetük jövőjét, amit 150 év múlva a 
megmaradt kisebbségbe szorult utóda-
ik tartanak olyan igazságtalannak, mint 
mi, 1920. június 4-ét. Ez a vízió is ab-
szurd? 

Higgyék el, hogy nem! Az abszurdi-
tás az, amikor egy közösség, nemzet, 
ország, kontinens olyan dolgokhoz 
asszisztál vagy válik iránta közömbös-
sé, ami több száz generáció törekvését 
pusztítja el a történelem távlataiban ti-
szavirág életű politikai, gazdasági hata-
lomért. Hiszen az egyén élete véges! 

Leporolni, letisztulni kell. Kiharcolni 
az igazságot, belátni a hibás történelmi 
döntéseket, tanulni abból. Megbékélni 
kell. Óvni, védeni kell a nemzetet. Aki 
pedig nem ismeri történelmét, a törté-
nelmének igazságtalan döntéseit, népé-
nek a történelemben elkövetett hibáit, 
az nem tud hitben gazdag, a hazáját 
mindenek előtt tartó jövőt, azt képvise-
lő egyént és közösséget nevelni. 

 Benis Brigitta

M Ú L T U N K B Ó L

magyar

német

kisorosz (rutén)

horvát

tót

szerb

vend

oláh

lengyel

Néprajz
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2018. (III. 27.) önkormányzati 
rendelete a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi szabályozásáról 

szóló 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában és 8a. pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületé-
nek a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátá-
sok helyi szabályozásáról szóló 18/2015. (X. 30.) önkormány-
zati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe jelen 
rendelet 1. melléklete lép.

2. § (1) A R. 1. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke 
lép.

(2) A R. 2. függeléke helyébe jelen rendelet 2. függeléke lép.
(3) A R. 3. függeléke helyébe jelen rendelet 3. függeléke lép.
(4) A R. 4. függeléke helyébe jelen rendelet 4. függeléke lép.

Záró rendelkezések
3. § E rendelet 2018. április hó 1. napján lép hatályba.

Fülöp János 
polgármester

Dr. Percsi Elvira 
jegyző

Záradék:
A rendelet 2018. március hó 27. napján a helyben szokásos 
módon kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 5/2018. (IV. 23.) önkormányzati 
rendelete a települési támogatásról, valamint egyéb szociális ellátások helyi szabályozásáról 

szóló 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában és 8a. pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületé-
nek a települési támogatásról, valamint egyéb szociális 
ellátások helyi szabályozásáról szóló 18/2015. (X. 30.) ön-

kormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. melléklete 
helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § (1) A R. 3. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép.

Záró rendelkezések
3. § E rendelet 2018. május hó 1. napján lép hatályba.

Fülöp János 
polgármester

Dr. Percsi Elvira 
jegyző

Záradék:
A rendelet 2018. április hó 23. napján a helyben szokásos mó-
don kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira jegyző

K Ö Z É R D E K Ű

1. melléklet az 5/2018. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet a 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelethez)

Faddi Polgármesteri Hivatal Napközi-otthonos Konyha – Nyersanyagnorma és térítési díj 2018. április 1-től

Étkezési forma
Nettó nyersanyagnorma 2018. (Ft)  Fizetendő (Ft)

  tízórai ebéd uzsonna Összesen

A B C D E F

1. Óvodás gyerek napi háromszori étkezés: – 65 210 60 335+ÁFA

2. Iskolás gyerek napi háromszori étkezés – 70 250 60 380 +ÁFA

3. részétkezés:        

4. tízórai nincs – – 0

5. ebéd – 250 – 250+ÁFA

6. tízórai+ebéd 70 250 – 320+ÁFA

7. Szociális étkeztetés ebéd átadási ára CSSK részére  ebéd nyersanyagnorma –  345 – -

8. ebéd szolgáltatási  díj – 283,50 +ÁFA – 283,50+ÁFA

9. Munkahelyi vendégétkező nyersanyagnorma – 345   -

10. ebéd szolgáltatási díj – 567,60Ft+ÁFA – 567,60+ÁFA

11. A szociális étkeztetés (napi egyszeri meleg ebéd) kiszállítási díja 50 Ft+ÁFA/nap/fő.
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének  
6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. sz. módosításáról
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvé-
nye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében megha-
tározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüle-

tének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiak-
ban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelke-
zés lép:
„(1) A Képviselő-testület a település 2017. évi költségve-

tésének:
a) költségvetési bevételeit  759 498 000 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit 277 838 000 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait  761 317 000 Ft-ban,
d) a finanszírozási kiadásait 276 019 000 Ft-ban,

e) költségvetési és finanszírozási bevételek  
és kiadások főösszegét 1 037 336 000 Ft-ban

állapítja meg.”
2. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
3. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
4. § A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
5. § A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
6. § A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

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

Fülöp János 
polgármester

Dr. Percsi Elvira 
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2018. május hó 30. napján a helyben szokásos mó-
don kihirdetésre került.
 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének  
7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvé-
nye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében megha-
tározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §
 A rendelet személyi hatálya kiterjed a Fadd Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiak-
ban: Képviselő-testület), annak szerveire, továbbá Fadd 
Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkor-
mányzat) és annak költségvetési szerveire.

2. §
(1) A Képviselő-testület a 2017. évi zárszámadás címrendjét 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendelettel azonosan állapítja meg. 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat, az 
önállóan működő és gazdálkodó Faddi Polgármesteri 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), valamint az önállóan 
működő, de saját gazdasági szervezettel nem rendelkező 
Faddi Kismanók Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) költség-
vetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §
(1) A Képviselő-testület a 2017. évi zárszámadás főösszegeit 
  a) 1 218 952 000,- Ft bevétellel, és

  b)  794 847 000,- Ft kiadással
 jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése összevont mér-

legét a 2. melléklet, az Önkormányzat kiadásainak és be-
vételeinek mérlegét a 4. melléklet a Polgármesteri Hivatal 
bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. melléklet, a 
Faddi Kismanók Óvoda bevételeinek és kiadásainak mér-
legét a 6. melléklet foglalja magában.

(3) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadása-
inak mérlegét, felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai-
nak mérlegét a 3. melléklet rögzíti.

(4) Az Önkormányzat beruházási kiadások előirányzatát be-
ruházásonként a 7. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését a 8. 
melléklet mutatja be felújításonként. 

(6) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügy-
letekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei-
hez rendelt bevételeket a 9. melléklet taglalja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi saját 
költségvetésének teljesítését 984 440 000,- Ft bevétellel 
és 424 069 000,- Ft kiadással a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi költségvetésének 
teljesítését a 5. mellékletnek megfelelően 137.483.000,- Ft 
bevétellel és 137 448 000,- Ft kiadással fogadja el. 

(9) A Képviselő-testület az Óvoda 2017. évi költségvetésének 
teljesítését 97 059 000,- Ft bevétellel és 97 059 000,- Ft ki-
adással a 6. melléklet alapján hagyja jóvá. 

K Ö Z É R D E K Ű
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4. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. költségvetési 

évben teljesített céljelleggel juttatott működési célú és fel-
halmozási célú támogatásait a 10. melléklet szerint hagyja 
jóvá.

(2) Az Önkormányzat által európai uniós forrásból kapott tá-
mogatások a 11. mellékletben szerepelnek.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyle-
tekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 
12. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott köt-
vények alakulását, következő évekre kiható kötelezettsé-
geket a 13. melléklet rögzíti.

(5) Az Önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett 
támogatásokat, kedvezményeket és mentességeket a 14. 
melléklet foglalja magában.

5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költség-

vetési gazdálkodásának maradványát a 15. melléklet sze-
rint hagyja jóvá. 

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei maradványa 
424 069 000,- Ft, mely kötelezettséggel terhelt maradvány, 
azt a 2017. évi költségvetés végrehajtása során a 2016. év-
ben vállalt, a következő évekre áthúzódó, 2017. évben és 
az azt követő években esedékes fejlesztési célú kötelezett-
ségek kifizetéseire kell fordítani.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 
31-i állapot szerinti vagyonát 2 520 901,- Ft-ban állapítja 

meg. Az Önkormányzat részletes vagyonmérlegét a 16 
melléklet mutatja be.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérleg szerinti 
eredmény-kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, va-
gyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 
szóló kimutatást a 18. melléklet, a 0-ig leírt befektetett 
eszközöket a 19. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott 
eszközöket a 20. melléklet, a mérlegben nem szereplő kö-
telezettségeket a 21. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a 2017. évi létszámgazdálkodásról 
szóló, a 2017. évi létszámterv teljesítéséről készített kimu-
tatást a 22. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

6. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. 
január 1. napján hatályát veszti.

Fülöp János 
polgármester

Dr. Percsi Elvira 
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2018. május hó 30-án a helyben szokásos módon, 
a Faddi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüg-
gesztéssel, kihirdetésre került.

 Dr. Percsi Elvira
 jegyző

K Ö Z É R D E K Ű

Idén a községi Szüreti nap 

szeptember 22-én, 

szombaton kerül 

megrendezésre.

Történelmi emlékeink nyomában
Szeptember 29-én kirándulást  

szervez a KÉSZ helyi csoportja Belgrádba.
Jelentkezni a Művelődési Házban lehet.

K I R Á N D U L Á S
Faddi Nyugdíjasok Egyesülete 

2018. augusztus 22-én kirándulást szervez a

CSERKESZŐLŐI FÜRDŐBE.
Részvételi díj: 4500 Ft,

mely az utazást és a belépőt tartalmazza.

Jelentkezni és befizetni a fogadóórákon lehet.
Vezetőség

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2018. au-
gusztus 1-jétől dr. Percsi Petra háziorvos rendelési ideje 
változik! A változás a csütörtöki napokat érinti! A rende-
lési idő a következőképpen alakul:

Hétfő 9-13 óra

Kedd 9-13 óra

Szerda 9-13 óra

Csütörtök 12-16 óra

Péntek 9-13 óra
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VIHARJAINK
Azt hiszem, hogy sokan átéltük itt Faddon, június 29-én, 
pénteki nap azt a délutánt, amit megspékelt a zúduló eső, a 
felfoghatatlan szélvihar. Megrémített bennünket! Kapkodó, 
gyors mozdulatokkal végezte a hirtelen feltámadó és erős 
szélroham a maga munkáját – bokrokon, fákon, állatokon, 
embereken egyaránt.

Éppen az ablak előtt ültem. Döbbenten néztem a szobánk 
védettségéből, hogyan kopog és zúdul minden körülöttem 
veszedelmes, fenyegető erővel. Esőt nem kapott a testem, de a 
lelkem „viharvert” lett.

S amikor már lecsendesedett az „ég haragja”, s a napsütés-
ben a természet is levetette az „esőköpenyét” – én is kiszalad-
tam a kertünkbe körülnézni.

Minden rendben van. (Nyugtáztam magamban, de…)
Kedvenc gyümölcseink egyike a jól érett zamatos ősziba-

rack. Az egyik fánk csábítón mutatta meg nekem jóindula-
tát. Bizony az idén el fog kényeztetni engem is, sok-sok gyü-
mölccsel – gondoltam.

S egy-két nappal a vihar után ott állok a fa mellett 2-3 lé-
pésre, s a szemem láttán kidőlt a fa. Recsegett, ropogott min-
den! A vihart kibírta, csupán meggyengült a megpróbáltatá-
sokban. Oly nehéz lett a teste, hogy kidőlt. Leveleivel takarta 
be az elgurult, éretlen gyümölcsöket.

A FA
jelkép. Az élet jelképe. Hirdeti az erőt, a természet újjászüle-
tését. Jelző rendszere is van a „fa” fogalomnak. Gondoljatok 
a száraz sivatagra, ahol a fa látványa bíztatás a messziről jött, 
fáradt vándornak a víz lehetőségéről. Arról, hogy gyümölcse-
ivel majd táplálni fog bennünket.

(A fa jelkép és szimbólum: tovább mutat önmagán. Mi, ke-
resztény emberek, tudjuk a jó és a gonosz tudásának fáját is 
ott az Éden kertjében, mely a halhatatlanságot hirdeti. No és 
rávilágít ez a gondolat a keresztfára is.)

Igen, a fa nagyon gazdag szimbolikus értelemmel bír. Me-
leget tud adni. Oxigénnel tud táplálni bennünket. Árnyékot 
tud nyújtani a nagy melegben. Ilyen az életünk is. Az ember 
lelkében ott van a lomb is, meg a gyökér is – mert ilyen az 
ember. Kialakul az „életfája”, az élet csodája. S erről

KIDŐLT FÁIM
jutnak eszembe. Mindegyik üzen a mai napig számomra va-
lamit. Kötődő fajta vagyok. Csak sebek árán tudják felhúzni 
gyökereimet (… a már-már biztonságban érzett életemet) és 
ültetni át más talajba, más környezetbe. Idő kell az újbóli „ki-
virágzásomhoz”.

Az én korosztályom tudja, hogy a lelkészi sors egy sajátos 
élet. A „szamárlétrát” végig kellett járni a maroknyi helytől 
a nagyobb kihívásokig. S én megfogtam kicsiny gyermekeim 
kezét, és mentünk az „átültetés” nehézségeivel együtt.

De megreccsentek a gyökereim gyászaimban is. A min-
dennapok próbatételeiben is. A küldetésemben is. Egészség-

emben is. Nyugdíjazásomban is… és sorolhatnám tovább a 
„kidőlt fáimat”.

Nem panasz ez bennem. Sőt! Vallom, hogy minden kicsi 
„halállal” (ami a lelkemet kérte a nagy harchoz) valami új 
kezdődött el. Érettebb, több és másabb, mint ami eddig volt. 
A peremen mindig elmélyül a bizalom. Az Istenre hagyatko-
zás támasza-menedéke. Mindenütt leltem új barátra. Kaptam 
lehetőséget más szolgálatokra… s mennyi minden mást kap-
tam még!

Ahogy írom ezt a „cikknek” cimkézett vallomásomat „ki-
dőlt fáimról” (a teljesség igénye nélkül), eszembe jut ismét a 
kertünkben levő eltört gyümölcsfánk.

Gyorsan szaladok a kertbe, kezemben a fényképezőgépem-
mel. Szerettem volna látni hetekkel a vihar után, hogy meny-
nyire száradt el az élet.

Még mindig épek a levelek! Megmaradt a fának egy pici 
kapaszkodója. Van egy élő kötelék a törzs és a gyökér között.

MERT AKI (ami) ÉLNI SZERETNE,  
ÉLNI AKAR, AZ A VIHAROK  

DACÁRA IS MEGMARAD! 

Viszont nyomatékosan szeretném hangsúlyozni, hogy nem 
vagyok egyedi eset.

Mindannyiónknak megvannak a kidőlt fái.
 Deméné Miksa Zsuzsa

S Z AVA K O N  I N N E N  É S  T Ú L
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C I V I L  S Z E R V E Z E T E K  É L E T É B Ő L

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület életéből
A faddi önkéntes tűzoltó egyesület, a Tolna Megyei Tűzoltó 
Szövetség és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
május 12-én tartotta a Tolna megyei Flóriánnapi rendezvényt 
és a faddi tűzoltó egyesület alapí-
tásának 125. évfordulóját. A fad-
di lakosokon kívül velünk ünne-
peltek a meghívott vendégeink, 
köztük az erdélyi Gyergyóalfalu 
tűzoltói, valamint a Németor-
szágból érkezett vendégeink. Itt 
emelnénk ki a gyergyóalfalvi és 
német tűzoltó kollégákat, akik 
támogatásukkal, segítségükkel 
kiemelten hozzájárultak a ren-
dezvény lebonyolításához.

Az ünnepség délelőtt tűzol-
tóautók felvonulásával indult, 
majd a katolikus templomban a szentmise és a zászló megál-
dását követően a tűzoltó autók megáldása következett. Ezek 
után a szertár udvarában gyergyóalfalvi tűzoltók által állított 
kopjafát avattunk, koszorúztunk.

Örülünk, hogy sikerült egy kisebb majálist varázsolni erre 
a napra és az érdeklődőket mélyebben bevonni a tűzoltók 
munkájába. A közönségnek délután egy összevont bemuta-
tót tartottunk, ahol egy elképzelt szituációban (közlekedési 
balesetben) azt láthatták, hogyan dolgoznak össze az egye-
sületünk tagjai, a tolnai önkormányzati, valamint a paksi és 
szekszárdi hivatásos tűzoltók. A bemutatót követően a gyere-
kek és a felnőttek is kipróbálhatták a tűzoltók által is használt 
légzőkészüléket, valamint a füstsátort, továbbá a gyerekek a 
külön nekik készített vízi játékokat, ahol vízsugárral lehetett 
játszani, „oltani” kis faházat. A rendezvényen az autópálya 
rendőrség járműve is részt vett és kisebb ajándékokkal örven-
deztette meg az érdeklődőket. És ami nem maradhat el egy 
ilyen rendezvényről az a légvár, melyet egy kedves támoga-
tónknak köszönhetünk. A szabadtéri játékokkal egy időben 
zajlott a gyermekrajzpályázat eredményhirdetése, ahol a 
gyerekek szép ajándékokat kaptak. Az eseménydús nap lezá-
rásaként pedig tűzoltóbált rendeztünk. Reméljük, mindenki 
jól érezte magát, aki kilátogatott a rendezvényekre és az esti 
bálra. 

Köszönjük minden támogatónknak, hogy tevékenységük-
kel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Köszönjük, hogy a 
zászlószeget váltók zászlószegei szépen sorakoznak az újon-
nan avatott csapatzászlónkon.

Az ünnepségre való készülődés alatt sem hagytuk tűzoltói 
szakmai tudásunkat megkopni, 2 gyakorlatot is végrehajtot-
tunk a paksi és szekszárdi hivatásos, valamint a tolnai ön-
kormányzati tűzoltókkal közösen. Január végén a katolikus 
templomnál, májusban az ünnepség hetén pedig az óvodá-
ban. Mindegyik gyakorlatnál komoly feladatokat bíztak ránk 
a hivatásos szervek, ezzel is növelve a szakmai hozzáértésün-
ket, valamint a lakosság élet- és vagyonbiztonságát. Az óvodai 

gyakorlatnál egyesületünk kiképzett tagjai mentettek le a füst-
tel telítődött első emeletről egy külön erre a célra kifejlesztett, 
megközelítőleg 80 kilogrammos bábut. A kimentést követően 

az újraélesztést is bemutatták 
ezen a bábun. Ezt a gyakorlatot 
a hivatásos tűzoltó parancsnok-
ságon túl az országos tűzoltósági 
főfelügyelőség budapesti tagjai is 
ellenőrizték, és egyesületünk ak-
tivitását és hozzáértését dicsérő 
szavakkal méltatták.

Az ünnepségünket követően, 
május 26-án, Gyönkön tartották 
az önkéntes tűzoltók versenyét, 
melyen egyesületünk csapata 
is részt vett. A 800 liter/perces 
kismotorfecskendő szerelés ver-

senyszámban és stafétafutásban az ELSŐ helyezést sikerült 
megszerezniük. Kiemelnénk, hogy csapatunk 10 fős létszá-
mából 3 fő új taggal indult a versenyen. Gratulálunk nekik a 
sikerhez. A versenyt követően a csapattagok még Bonyhádon 
képviselték Egyesületünket a Lánglovagok és Katonai Hagyo-
mányőrzők napján.

2018-as vonulások: A cikk leadásáig 6 riasztásunk volt, 
melyek mindegyikére vonultunk is. Ebből 4 db június 29-
én pénteken volt, mikor a hirtelen jött nagy viharban kellett 

Kedves FADDI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK!
A rendezvény előkészülete során ismertetett elképzelé-
sek, az alakuláskori újságcikkekből létrehozott kiállí-
tás, a diákoknak szervezett rajzkiállítás, az ünnepség 
előtti kopjafa avatás, tűzoltási bemutató, majd a nap 
végén a tűzoltó bál már jelezte, hogy nagyon gazdag, 
eseményekkel teli napnak leszünk a részesei. A ren-
dezvény napján az időjárás is támogatta a szervező-
ket, így minden előzetes tervet sikerült megvalósítani. 
A megyéből érkező mintegy másfél tucat tűzoltó egye-
sület illetve a Faddiak is láthatták a kiállítást, meg-
hallgathatták az Alisca Brass Bandet, elkísérhették az 
egyesület zászlóját és a résztvevőket az ünnepi misére, 
a kopjafa avatásra, majd az ünnepségre. A délután 
megtartott bemutató rengeteg embernek kínált érdekes 
programot. A rendezvényt reggel fél nyolctól kora estig 
figyelemmel kísértem. Sajnos családi elfoglaltság miatt 
a tűzoltó bálon már nem tudtam részt venni, de Szentes 
Szilvia, Kurd település alpolgármestere is részt vett a 
bálon, és elismerését fejezte ki a rendezvénnyel kapcso-
latban. Még egyszer gratulálok a rendezvényetekhez!

Tisztelettel: Gergelics István 
a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség  

elnöke 
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beavatkoznunk. Ezen a napon 3 esetnél önállóan végeztük a 
kárelhárítási feladatokat, mert a hivatásos rajok is le voltak 
terhelve a megnövekedett esetszám miatt. Mint ismert, ebben 
az évben az 1-es (legmagasabb) kategóriába kerültünk és a 
beavatkozó tagjaink mindegyike rendelkezik tűzoltói képesí-
téssel, így ezeket a feladatokat a kellő szakértelemmel tudták 
végrehajtani. 

A habparti, az elmúlt évekhez hasonlóan, továbbra sem 
veszített népszerűségéből. A cikk leadásáig a helyi óvodában, 
a focipályán a FADD SE családi napján, valamint július 7-én 
a faddi református hittantáborban tartottunk habpartit. Az 
óvodában a habparti előtti órákban a gyerekeknek kisnyomá-
sú vízsugarakat építettünk ki, melyekkel célba lőhettek, majd 
megcsodálhatták a közúti baleseteknél is használandó feszítő 
vágó berendezésünket működés közben. A hittantáborban a 
habpartit megelőzően tűzoltási bemutatót tartottunk, ahol 
bemutattuk a porral oltó készülék helyes használatát, továbbá 
a tűzoltó habsugár hatékonyságát.

A jövőt tekintve a szabadidőnket feláldozva továbbra is 
fejlesztjük szakmai tudásunkat továbbképzésekkel és gya-
korlatokkal, hogy gyorsan és szakszerűen tudjunk segítséget 
nyújtani a bajba jutott embertársainknak. Mottónk: „A mi 
szabadidőnk az Önök biztonságáért”

 Kovács Zoltán, Baros Gábor

Zászlószeg adományozók névsora
Antal Gábor
Antusné Bari Julianna
Árkosi Attila
Árkosi Zsófia
Bak Zsolt
Baros Gábor és családja
Baros István
Bátaszék ÖT
Berki István és felesége
Bitoma System Kft.
Bölcske ÖTE
BUCSIN Kft.
Csöndes János
Dömötör Tamás és családja

Dr. Percsi Elvira
Dunagro Szövetkezet
Dunaszentgyörgy ÖTE
Eurokomfort Kft.
FASTRON Hungaria Kft.
Gamma Műszaki Zrt.
Gy. Szabó István
Havasi Edit 
Horváth Krisztina
Horváth Norbert
Kemény Gábor
Kéty ÖTE
Knittel János és felesége
Komáromi Sándor és felesége

Kovács István 
Kovács János
Kovács Juszt Klára
Kovács Zoltán
Kovácsné Besztercán Katalin
Lampek Csaba
Lantos Tető E.V.
Mihálovics István
Molnár János és felesége
Németh Magdolna
Oláh Lajos
Paksi Ferenc
Pánczél Tibor EV.
Rácz Szabolcs

SOLIO Kft.
Soponyai Mihály
Soponyai Mihályné
Tantos Ferenc
Thassilo Grässel
Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség
Tóth Tibor és családja
Ulrich Gábor
Vida Tamás és családja
Zomba ÖTE
Zsitnyányi Attila

Támogatók
Dózsa László
Dr. Soós Lászlóné
DUNAHYB Kft.
Eurokomfort Kft.
Fadd Nagyközség Önkormányzata
Gárdonyi Géza Ált. Iskola alsó tagozata
HER-WI Bt.

Juszt Miklós
Kőrösi László
FADD SE Labdarúgó szakosztály
Márhoffer Lászlóné
Molnár József
Művelődési Ház dolgozói
Paksi Atomerőmű Zrt.

Pánczélné Csöndes Magdolna
Tesco Global Áruházak Zrt. Paksi üzlete
Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség
Tűzoltóbolt.hu
Vitányi Zsolt
És azon személyek, akik név nélkül 
támogatójegyet vásároltak
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Uborkaszezon
Sokan panaszkodnak, 
hogy a kertben nincs 
megfelelő uborkatermés. 
Ennek több oka lehet.

Minden a vetéssel kez-
dődik. Az uborka a kaba-
kosok családjába tartozik, 
mint a dinnye, tök, cukki-
ni, csillagtök. Ezért ennek 
a helyére nem vethető, 
tehát ha előző évben ezek 
közül volt valamelyik a 
kiválasztott területünkön, 
oda nem vetünk ubor-
kát. A monokultúrát nem 
tűri. A jó elővetemény a 
hagyma, korai káposzta, zöldhagyma, spenót, korai burgonya. 
Szabadföldön nem a legkedvezőbb a paradicsom, paprika, ké-
sői burgonya, cukorrépa, napraforgó. A homokos, humuszos, 
homokos vályogtalajt szereti. pH: 6.5-7.5 

Ha tudom ősszel, hogy hova szeretném vetni tavasszal az 
uborkát, akkor ásáskor szerves trágyát bedolgozhatok a talajba. 
Ezzel együtt a foszfor kálium műtrágya felét, kétharmadát is 
betehetem, a többit majd tavasszal. A termesztés során 1-1 fejt-
rágya adagot adhatunk a növénynek. Az uborkának több fajtá-
ját termesztjük. Ilyen a kígyó típusúak, a salátauborka fajták, 
konzervuborka fajták, aprótüskés fajták. Külön nem részlete-
zem a fajtákat, inkább az igényeire térnék ki, mert ez minde-
gyik fajtára egyaránt vonatkozik. Melegigényes növényről be-
szélünk, a legkedvezőbb számára 15-38°C. Fényigénye közepes, 
vagyis a sétáló árnyékot elviseli. 

Amennyiben vetőmagot vásárolunk, soha ne sajnáljuk a 
lisztharmatra kevésbé érzékeny hybridek vásárlását, mert ren-
geteg kudarctól, bosszúságtól szabadulunk meg. Többségében 
szabadföldbe, és állandó helyre vetünk április 10-20 között. 
De vannak fajták, amelyeket május 15. után kell vetni, mert 
érzékenyebb hibridek, és a hideg, nedves talajt nem szeretik. 
„Megtaknyosodik” a mag a földben, és a 400 forintos magból 
egy sem kel ki. A támrendszeres uborkamagot május 10-20 kö-
zött kell vetni. Ami az uborka rákfenéje, az a víz. A lába mindig 
vízbe kell, hogy lógjon. Ugyanis a gyökérzet a talaj felső 10 cm-
ében található, tehát a talajnak ebben a mélységében, legalább 
70%-os vízzel való telítettség szükséges a rendszeres, finom ízű 
uborka termesztéséhez. Szereti a párás levegőt, ezt segíthetjük, 
ha felfele futtatjuk a növényt. Így a sűrűn képződött felkötözött 
hajtások egymást is védik, árnyékolják, egyfajta klímát alakíta-
nak ki a levelek alatt. Persze 2-3 hetes folyamatos kánikulában 
ez nehezebb. Minden nap reggel és este a hordóban felmelege-
dett vízzel megöntjük a töveket, igen szép termésmennyiséget 
kapunk a növényünktől. Ne hagyjuk kiszáradni a talajt. A profi 
támrendszeres termesztésnél az uborkát metszeni kell. A főhaj-
tásról 40 cm-ig leszedjük a terméskezdeményeket, és az oldal-
hajtásokat, csak ez fölött hagyunk oldalhajtásokat, de először 

2 levél, majd 3-4 levél után visszacsípjük. Betegségei közül a 
lisztharmatfertőzés és peronoszpóra a fő probléma és ez a legy-
gyakoribb gond. 

Az uborkalisztharmat egy gombás fertőzés. A levelek színén 
és fonákján fehér, lisztszerű bevonat található. Az erősen fer-
tőzött levelek leszáradnak. A gomba a talajra hullott leveleken 
található, ami a talajba jutva áttelel, és újra fertőz meleg, párás 
körülmények között. 

Uborka pszeudomónásos betegsége: fertőzési forrás 
elsősorban vetőmag és növénymaradvány. A kórokozó vízzel 
terjed 25-28°C között. Nem kell sebnek lenni a növényen, hogy 
fertőzzön.

Uborka baktériumos szögletes levélfoltosság: a kór-
okozó vetőmaggal a talajra hullott fertőzött növényi részeken 
telel át. A fertőzés csapadékos, meleg körülmények között lép-
het fel. A leveleken szögletes vizenyős foltokat találunk, melyek 
kiszáradás után kifehérednek, kitöredeznek.  

Gombaölő permetezőszerek: Teldor 500SC, Universalis, Mil-
tox Speciál Extra WP, Schampion, stb. 

Baktériumos betegségekre: Bordóilé, Réztartalmú szerek, 
stb.

Fejtrágyázáshoz: Volldünger, Wuxal, stb.
A Vasas Marikánál bőven találnak megfelelő, hatékony sze-

reket. Itt szeretném felhívni a figyelmüket egy biológiai gom-
baölőszerre, aminek hatása széleskörű. Palántázáskor, mag-

vetéskor, szőlő 
és gyümölcsök 
szürkerothadása-
kor, paradicsom 
és burgonyavész 
kezelésére, palán-
tadőlés és csírako-
ri betegsége ellen 
kiváló. Kiskerti 
használatra is! 

Poyversum – 
Biofungicid a szer 
neve. A Marikánál 
ez is kapható, és 
számos más bio 
védekező szer is. 
Mint például a Bio 
Plantella termékei.

Kati néninek is 
üzenem, a bioló-
giai rovarölőszer 
neve a burgonya-
bogár lárváira No-
vodor FC. A szer 

biológiai úton lebomlik. Ha a bogár a paradicsomra, paprikára, 
padlizsánra is rámegy, ott is alkalmazható! 

Jó kertészkedést és nyári uborkaszezont kívánok!
 Benis Brigitta
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„Sárkányos” híreink
A június „beezüstözte” a faddi sárkányok életét.

Június 8-10. között megrendezett Szabadidős Magyar 
Bajnokságon (Dombori) csapatunk 20-as hajóban indulva 
200 m-en II., majd 2 000 m-en szintén a II. helyet vívta ki 
magának. 

Június 23-án a 4. 10 személyes (20-as hajóban) Sza-
badidős Magyar 
Bajnokságon, (Dom-
bori) 200 m-en szin-
tén az előkelő II. 
helyezést érte el csa-
patunk.

Július 17-22. kö-
zött Szegeden kerül 
megrendezésre a 11. 
IDBF Klub Legény-

ség Sárkányhajó Világbajnokság.
A tavaszi és nyár elején megrendezett válogatón csapa-

tunkból 5 fő vett részt és jutott tovább a világversenyre.
U18 egységben Fenyvesi István, Fenyvesi Máté, Feny-

vesi Zsolt és Mátéka Zoltán.
Senior C egységben Bényi Andrásné.
Bízom benne, hogy eredményes lesz mindenki részvé-

tele.

Spanyol erőműveket látogatott meg a TEIT küldöttsége
Egy működő és egy leszerelés alatt 
álló atomerőműben jártak, az érintett 
önkormányzatok vezetőivel találkoz-
tak a TEIT települések polgármesterei 
spanyolországi szakmai útjuk során.

Gáncs István alelnök, Tengelic pol-
gármestere azt mondta, a spanyol 
energiaellátásban fontos szerepet ját-
szik az atomenergia, de nemcsak ezt 
szólt amellett, hogy tanulmányútjuk 
célpontja legyen az idén, hanem az is, 
hogy Spanyolországban van a Nukle-
áris Létesítmények Körüli Önkormányzatok Európai Szövetsége, a 
GMF központja, ennek köszönhetően jó szakmai kapcsolat alakult 
ki a hasonló helyzetű spanyol önkormányzatokkal.

Elsőként a Barcelona közelében lévő Vandellós Atomerőművet 
látogatták meg a polgármesterek. Az egyes blokk leszerelés alatt 
van, az épületek jelentős részét elbontották, a kis és közepes ak-
tivitású hulladékokat elhelyezték egy nemzeti hulladéktárolóban 
– vázolta Gáncs István. A TEIT alelnöke kiemelte, hogy kulturált, 
felügyelt módon zajlik a leszerelés. A nagy aktivitású hulladékokat 
még átmenetileg az erőmű területén tárolják, és a tervek szerint 
később egy központi tárolóba helyezik majd el. A delegáció – mint 
az alelnök hozzátette – az erre vonatkozó nemzeti stratégiáról is 
kapott tájékoztatást.

A tanulmányút második állomása 
a Cofrentes Atomerőmű volt Valen-
cia közelében. Az itt működő 1000 
MW-os forralóvizes atomerőmű az 
országos termelés 3%-át biztosítja. 
Az elmúlt évtizedben a tulajdonos 
Iberdola cég jelentős összeget fordí-
tott a létesítmény biztonságának és 
hatékonyságának növelésére előké-
szítve az atomerőmű üzemidejének 
20 éves meghosszabbítását. A TEIT 
delegációját a látogató központban 

fogadták, ahol évente több ezer látogató fordul meg.
Gáncs István azt mondta, ahogy a magyar, úgy a spanyol tár-

sadalmi kapcsolattartás is például szolgálhat. A nukleáris létesít-
mények környezetében lévő települések előre tervezhető módon, 
adók formájában jutnak forráshoz, ezen felül a nukleáris létesítmé-
nyek üzemeltetői civil szervezeteket, egyéb kezdeményezéseket is 
támogatnak. Az önkormányzatok hasonlóképpen, mint Magyar-
országon a TEIT, részt vállalnak a kommunikációban, tájékoztatás-
ban.

A látogatás során fogadta a magyar delegációt Mariano Vila 
d’Abadal, a GMF főtitkára és Alfons GArcia, Vandellos polgármes-
tere is.

 Forrás: www.telepaks.net

7133 Fadd, Béri B. Á. liget 4.

Telefon: 74/447-869
 30/273-9160
E-mail: mbea64@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök, péntek: 14.00 – 18.00

ko zme t i k u s
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Üzlet Cím Nyitva tartás Elérhetőség
Hétfő-Péntek 8-11

30
 / 14-17

Szombat 8-11

Vasárnap Zárva

Alvégi Mangalica Alvég u. 31.

Hétfő Zárva                 

Kedd-Péntek 9-11 / 14-17

Szombat 7
30

-11

Vasárnap 8-10

Hétfő-Péntek 6-11 / 14-19

Szombat 6-12

Vasárnap 6-12

Hétfő-Péntek 5
30

-19
30

Szombat 5
30

-19
30

Vasárnap 6-12

Hétfő-Péntek 5
15

-17
30

Szombat 6-11

Vasárnap Zárva

Hétfő-Péntek 6-18

Szombat 6-12

Vasárnap Zárva

Hétfő-Péntek 6-18

Szombat 6-11

Vasárnap 7-10

Hétfő-Péntek 6-18

Szombat 6-12

Vasárnap 7-10

Hétfő-Péntek 8-11 / 14-17

Szombat 8-11

Vasárnap Zárva

Fortuna Lottózó - 
Kávézó - Palackozott 

italok boltja        

Vitányi Kft.

Váci M. u. 2. Hétfő-Vasárnap 8-12 / 14-20
30

Tel.: 30/311-22-77    

face: Fortuna Lottózó-
Kávézó 

Hétfő-Péntek 8-12 / 13-17

Szombat 8-12

Vasárnap Zárva

Hétfő-Péntek 8-12 / 13-17

Szombat 8-12

Vasárnap Zárva

Hétfő Zárva               

Kedd-Péntek 12.aug

Szombat 8-11

Vasárnap Zárva

1001 Aprócikk és 
Olcsó Áruk Boltja  

Horváthné Szüsz Beáta
Mátyás király u. 50.

Tel.: 70/953-95-80    

face: 1001Apró Cikk 
Olcsó Áruk boltja

Beda-Halas Dózsa Gy. u. 1. Tel.: 20/370-74-04               

face: Beda Halas

Bon-bon Vegyesbolt       

Heronyányi Lászlóné
Öreg u. 7. Tel.: 30/215-78-73  

CBA Templom u. 2.
Tel.: 30/998-67-66 

www.cba.hu

CBA Mátyás király u. 23. Tel.: 30/530-22-95 

www.cba.hu

Tel.: 70/678-00-13    

face: Felruház-lak         

Coop - 39.sz. ABC Mátyás király u. 2. Tel.: 74/447-801 

www.coop.hu

Coop - 42.sz. ABC Mátyás király u. 39. Tel.: 74/447-420 

www.coop.hu

Família Bolt Mátyás király u. 97. Tel.: 74/446-842

Felruház-Lak      
Bogárné Edit 

Dózsa Gy. u. 1.

Hon-Kong Kínai Új 
Üzlet

Mátyás király u. 26. face: Faddi kínai bolt

K&K Horgászkellék és 
Kisállateledel 

Kereskedés

Széchenyi u. 21.
Tel.: 30/576-0784        

face: Eurokomfort Kft./ 

K&K Horgászbolt és 
Kisállateledel KereskedésNovember-Február

Tel.: 20/967-18-34 face: Alvégi Magnalica, www. alvegimangalica.hu
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Üzlet Cím Nyitva tartás Elérhetőség
Hétfő-Péntek 6-11

Szombat 6-10

Vasárnap 6-10

Hétfő-Péntek 8-11 / 14-17

Szombat 8-12

Vasárnap 8-10

Hétfő        Zárva               
Kedd-Péntek 6

30
-17

Szombat 6
30

-11

Vasárnap Zárva

Mítosz-Mesegaléria Templom u. 13.

Hétfő         Zárva             
Kedd-Péntek 7

30
-11

30
 / 14-17

Szombat 7
30

-11
30

Vasárnap Zárva

Hétfő-Péntek 5
30

-19
30

Szombat 5
30

-19
30

Vasárnap 6-11
45

Hétfő-Péntek 7-12 / 13-20

Szombat 7-12 / 13-20

Vasárnap 8-12 / 16-20

Hétfő-Péntek 6-18

Szombat 7-11

Vasárnap 7-10

Ódry Galéria Mátyás király u. 18. Hétfő-Vasárnap 8-18 74/447-549

Hétfő-Péntek 8-11
30

 / 14-17

Szombat 8-11

Vasárnap Zárva

Hétfő-Péntek 7
30

-11
30

/13
30

-17
30

Szombat 7
30

-11
30

Vasárnap Zárva

Hétfő-Péntek 8-11 / 14-17

Szombat 7-11

Vasárnap - Szeptembertől 7-11

Hétfő-Péntek 8-12 / 14-17

Szombat 8-11

Vasárnap Zárva

Hétfő-Péntek 7
30

-12 / 14-17

Szombat 7-11

Vasárnap Zárva

Lila Faház / Lila 

Vegyeskereskedés  
Baranyai Béláné 

Mátyás király u.52.

"M" Ciklámen Virág-
Ajándék           

Márhoffer Lászlóné
Mátyás király u. 27.

Tel.: 74/446-569,       

30/661-45-02                    

face: M Ciklámen Virág-
Ajándék

Mátyás király u. 7. nemzetidohany.hu

Mármarosi Húsüzlet Mátyás király u. 36. Tel.: 30/688-9454

Bejelentkezés: 74/447-756, 70/377-80-81, www. faddimesehaz.hu

Rédei Kertimag Zrt. 
Gazdabolt

Mátyás király u. 36. Tel.: 30/518-94-34

Virág-Ajándék  
Baráthné Hegedűs 

Angéla
Váci M. u. 2. Tel.: 20/852-17-16 

Nemzeti Dohánybolt Mátyás király u. 37. nemzetidohany.hu

Táp, Takarmány és 
Kisállat eledelek  

Fehér Oszkár
Mátyás király u. 37.

Vitamin Tanya 

Czinkonné Simon Irén 
Béke u. 1.

Tel.: 70/411-21-10            

face: Vitamin Tanya 

www.vitamintanya.unas.hu

Zöldség-Gyümülcs 
Üzlet                   

Tóth Gábor
Mátyás király u. 35.

Tel.: 30/981-96-78    

face: Zöldség-gyümölcs 
Fadd 

Vas-Műszaki Szaküzlet                    
Lux H 84 Kft.

Mátyás király u. 36. Tel.: 74/446-896          

Nemzeti Dohánybolt Templom u. 2. nemzetidohany.hu

Nemzeti Dohánybolt 
Wiedemann Zsolt
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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


