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a köz és a település lakóinak szolgálatában évtizedeken keresztül kifejtett kiemelkedő,
áldozatos tevékenységének az 

elismeréséül
 

Müller Ferenc 1941-ben született Nágocson. Általános Iskolát is itt végezte, utána került Ádándra, egyelőre
csak tanulmányai miatt,  ugyanis itt  végezte a Mezőgazdasági Szakiskolát, s itt  ismerkedett meg leendő
felségéével.  1974 -ben költöztek feleségével Ádándra, itt  építettek házat, itt  telepedtek le, Feri bácsi az
Ádándi Fekete István Szakiskolában dolgozott szakoktatóként, egészen nyugdíjba vonulásáig. 

Feri  bácsi  harminc  éve  a  társadalmi  munkások  példaképe.  Minden  időben  a  község  érdekeit  előtérbe
helyezve  tette  a  dolgát!  A  Berzsenyi  Dániel  Közművelődési  Egyesületben,  a  Rally-cross  területén
jeleskedett elsősorban. Mindegy volt, hogy építeni kellett a pályát, vagy traktorozni,bármit megcsinált, amit
kértek tőle, vagy nem is kellett kérni. Négy éven keresztül a lajtos kocsival a vizet hordta a versenypályára.
Nem volt előtte lehetetlen.

A faluban olyan ember nincs aki ne ismerné őt. Amikor csak ereje engedte és engedi mindig segítette és
segíti a falut. A község lakosságát kiszolgálta a sok-sok szereléssel, mindenki bátran fordulhatott hozzá,
nem csak munkájával, de tanácsaival is segített. Ha valami elromlik, rögtön rá gondolnak: „Majd talán Feri
papa meg tudja csinálni”.

Harminc éven keresztül Ő volt a falu Mikulás bácsija, emlékezetes pillanatokat szerezve a gyerkeknek.

 Minden egyesületnél  vállalt  valamilyen  tevékenységet,  dekorált,  főzött,  színes egyénisége volt  minden
rendezvénynek. Ha falunap vagy főzőverseny volt mindig ott tevékenykedett. 

Hát ez ő: Feri papa!!! 


	Feri bácsi harminc éve a társadalmi munkások példaképe. Minden időben a község érdekeit előtérbe helyezve tette a dolgát! A Berzsenyi Dániel Közművelődési Egyesületben, a Rally-cross területén jeleskedett elsősorban. Mindegy volt, hogy építeni kellett a pályát, vagy traktorozni,bármit megcsinált, amit kértek tőle, vagy nem is kellett kérni. Négy éven keresztül a lajtos kocsival a vizet hordta a versenypályára. Nem volt előtte lehetetlen.
	A faluban olyan ember nincs aki ne ismerné őt. Amikor csak ereje engedte és engedi mindig segítette és segíti a falut. A község lakosságát kiszolgálta a sok-sok szereléssel, mindenki bátran fordulhatott hozzá, nem csak munkájával, de tanácsaival is segített. Ha valami elromlik, rögtön rá gondolnak: „Majd talán Feri papa meg tudja csinálni”.
	Harminc éven keresztül Ő volt a falu Mikulás bácsija, emlékezetes pillanatokat szerezve a gyerkeknek.
	 Minden egyesületnél vállalt valamilyen tevékenységet, dekorált, főzött, színes egyénisége volt minden rendezvénynek. Ha falunap vagy főzőverseny volt mindig ott tevékenykedett.

