
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2013. október

Szüreti Nap – 2013

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját

2013. október 22-én (kedden) 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 Általános Iskola 8. osztályos tanulói

Utána: A VÍZ – Pámerné Bükky Klára fotókiállítása

A kiállítást megnyitja: Dr. Kalotás Zsolt Pro Natura- és Nívó díjas természetfotós

Közreműködik: Pilisi István zenész

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 
MEGHÍVÓ
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KÖ Z L EM É N Y

Felkészülés és megelőzés otthonunkban is

Kéménytűz, füstmérgezés, robbanás és szén-monoxid-mérgezés! A fűtési szezon kezdetével or-
szágszerte egyre gyakrabban hívják valamelyik esethez a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit, 
és a hírekben is többször találkozhatunk ilyen jellegű balesetekkel.

 ■ A szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek – a velük 
járó anyagi károkkal, személyi sérülésekkel együtt – kis 
odafigyeléssel és tudatos felkészüléssel megelőzhetőek.

 ■ A tüzelő-fűtő berendezések, az égéstermék-elvezetők 
és a nyílászárók beszerelésétől kezdve a mindennapi 
használatig figyelemmel kell lenni a vonatkozó 
előírásokra, a szakemberek tanácsaira és a szerelési vagy 
használati útmutatókban foglaltakra.

 ■ A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett 
szén-monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy 
színtelen, szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai 
(rosszullét, szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen 
összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Ez a gáz 
a beltérben leggyakrabban előforduló toxikus gáz, amely 
meggátolja a véráramban az oxigén szállítását.

 ■ A nyílászárók területén zajló folyamatos technikai 
fejlődésnek köszönhetően a gyártók egyre jobb 
szigetelőképességet érnek el. Fontos azonban tudni, hogy 
a természetes szellőzésre minden lakótérben szükség 
van. Ezért már a nyílászáró kiválasztásánál figyeljünk a 

beépített szellőzőkre és rendszeresen gondoskodjunk friss 
levegőről otthonunkban.

 ■ Minden berendezés beszerelését és telepítését bízzuk 
szakemberre, éljünk a szaktanácsadás lehetőségével 
egy-egy készülék, vagy rendszer megvásárlása előtt. 
Az időszakos és kötelező felülvizsgálatok, ellenőrzések 
elvégzését is bízzuk megfelelő szakképesítéssel 
rendelkező emberre.

 ■ Tegyük lehetővé a kéményseprők rendszeres 
ellenőrzését, és a feltárt hiányosságok megszüntetéséről a 
lehető legrövidebb időn belül gondoskodjunk.

 ■ A szén-monoxid-mérgezés megelőzésének hatékony 
kiegészítő eszköze a megfelelően működő érzékelő 
berendezés. Elhelyezése és használata előtt mindig 
figyelmesen olvassuk el a csatolt tájékoztatókat, 
útmutatókat.

Baj esetén azonnal hívjuk  
a katasztrófavédelem műveletirányítási központját 
a 105-ös segélyhívó számon!

 Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mindenkit mélységesen felháborított a látvány. Vajon a kamera látta, hogy ki tette?

Így készült a Borókások és a nyugdíjasok közös életképe… … a rongálás után

A Tegyünk a Szívünkért Egyesület madárijesztője… … és ami maradt belőle
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közérdekű tájékoztató

A közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetés-
ről szóló 7/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelet hatályon kí-
vül helyezése vált szükségessé, mivel helyi önkormányzatok 
ár megállapítási, szabályozási hatósági jogköre megszűnt. A 
közszolgáltatók által nyújtott ivóvíz-szolgáltatás és közműves 
szennyvízelvezetés díját a Magyar Energia Hivatal vélemé-
nyének kikérésével és jóváhagyásával a szolgáltató állapít-
ja meg, a víziközmű közszolgáltatások szerződéses és egyéb 

szabályait törvényi felhatalmazás alapján Kormányrendelet 
határozza meg. 
Fentiekre való hivatkozással Fadd Nagyközség Önkormány-
zata a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelve-
zetésről szóló 7/2011. (IV.  6.) önkormányzati rendelet 2013. 
szeptember 25. napjával történő hatályon kívül helyezéséről 
döntött a Képviselő-testület.

Fadd Nagyközség Önkormányzata 14/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló 7/2011. (IV. 6.)

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Fadd Nagyközség Önkormányzata a viziközmű szolgáltatás-
ról szóló CCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:

1.§
Hatályát veszti a közműves ivóvízellátásról és közműves 
szennyvízelvezetésről szóló 7/2011. (IV. 6.) önkormányzati 
rendelet.

2.§
Ez a rendelet 2013. szeptember 25-én lép hatályba. 
Fadd, 2013. szeptember 25.

Fülöp János
polgármester

Herczig Gáborné
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet a helyben szokásos módon, a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. szeptember 25-
én kihirdetésre került.

Herczig Gáborné
jegyző

A Fadd és Fadd-Dombori településeken a vízellátással és szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Fogyasztók!
A Fadd és Fadd-Dombori településeken a vízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos ügyfélszolgálat rendje a következő:

Faddon: Polgármesteri Hivatal
 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.
 Tel.: 74/447-998 (20-as mellék)
 csütörtök: 8-20 h, péntek: 8-12 h 
Szekszárdon: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 
 7100 Szekszárd, Toldi u. 6.
 Tel.: 74/412-476 
 hétfő: 8-15 h, kedd: 9:30-17 h, szerda: 8-15 h 
 csütörtök: 12:30-20 h, péntek: 8-12 h

Az óra állás bejelentésének módjai minden hónap 5-ig: 
E-mail cím: ugyfel@szdviz.hu
Telefonon:

Fadd: 74/447-998 (20-as mellék)
Szekszárd: 74/412-476 és a 74/529-260 (1-es mellék)

Bejelentő lapon Fadd Nagyközség Önkormányzatánál elhe-
lyezett postaládában.

 E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
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„Egy ország emlékezet nélkül a bolondok országa”
„Az egész Doberdó-fennsíkon uralkodó hó-
fehérre borotvált sziklahegyen (…) San Mar-
tino romjain, a Templomdombon, a Monte 
San Michelén egyetlen egy élő lény se moz-
dul, egyetlen élő növény, fűszál, fa sem lát-
szik. Sőt, hogy valaha volt itt növényzet, azt 
is a Templomdombon álló élettelen csonka fa-
törzs tanúsítja, amely mintegy fenyegető fel-
kiáltójel sötétlik béna, de még mindig talpon 
álló törzsével a gránátzápor által letarolt tere-
pen. Mintegy tanújaként annak a már ezen a 
részen egy év óta dühöngő, borzasztó küzde-
lemnek, hol annyi ezer és ezer ember pusz-
tult el látszólag ezekért a kopár kövekért, de 
végeredményben a hazájáért harcolva” Kókay 
László önkéntes naplója, http://nagyhaboru.
blog.hu

Egy márványtábla a megkopott sírkövön, 
egy csokor elhervadt virág, egy nemzeti szí-
nű szalaggal átkötött zacskó a haza földjével 
megtöltve. Fogliano, 2013. augusztus 16. az 
Osztrák Magyar Monarchia egyik legna-
gyobb, 14550 főt magába foglaló katonai te-
metője. Az  emlékhelyet az olaszok hozták 
létre megadva a tiszteletet a vitéz ellenfél hősi 
 halottainak.

Ez azt mutatja, hogy az olaszok megkülön-
böztetés nélkül áldoztak, áldoznak és emlé-
keznek saját és az ellenség elhunytjaira. Talán 
egy faddi fiú, a gyerekei által sokáig hazavárt 
apa csontjai is itt porladnak a tömegsírokban? 
Nem tudjuk.

Közeledik az I. világháború kitörésének 
100. évfordulója –  2014. július 28.  –, amely 
alkalmat ad rá, hogy visszanézzünk, emlékez-
zünk arra a tragédiára, amely „a Nagy Hábo-
rú” néven vonult be a XX. század emberének 
a tudatába.

196 olyan katona neve szerepel a hősi em-
lékművön, akik az első világháborúban estek 
el. Nem tudjuk melyik hadszíntéren, melyik 
katonai alakulat tagjaként áldozták életüket, 

milyen gondolatok fogalmazódtak meg ben-
nük a háborús körülmények között, mivel 
az 1950-es években a Rákosi rendszer meg-
semmisíttette az összes erre vonatkozó ada-
tot. A megemlékezés lehetőséget ad rá, hogy 
megpróbáljuk ezt pótolni. Föl kellene lapozni 
a családi térképalbumokat, átnézni a megsár-
gult iratokat, a padlások soha föl nem nyitott 
ládáit, hátha van ott egy fénykép, levél a szü-
lőknek, feleségnek, egy emléktárgy a frontról, 
a hadifogságból, egy értesítés a rég elhuny 
szeretteinkről. Ha valaki talál ilyeneket, ak-
kor a könyvtárba vigye be, ahol fénymásolják, 
szkennelik, vagy csak feljegyzik, hogy ki mit 
talált, milyen információhoz jutott. Nagy se-
gítség lenne, ha megtudnánk, hogy a katoná-
kat melyik alakulathoz hívták be – pl. magyar 
királyi 19. (pécsi) honvéd gyalogezred – és 
melyik hadszíntéren harcoltak. Ha elegendő 
anyagot tudunk összegyűjteni, akkor a meg-
emlékezés kapcsán rendezünk egy kiállítást, 
amellyel méltóképpen tiszteleghetünk hősi 
halottaink emléke előtt.

A kutatás megkönnyítése érdekében fölso-
rolom azoknak a névét, akik az I. világhábo-
rúban estek el és szerepelnek az emlékművön.

Antus György
Antus István
Bali Antal
Bali János
Bali János
Bali József
Bali József
Bali Mihály
Bali Mihály
Baller György
Balogh István
Balogh József
Beéri Balogh Lajos
Baranyai György
Baranyai Istán
Baros József
Barócsai Márton
Baté Mihály
Beda Gyögy
Beda János
Beda Lajos
Beda Mihály
Benedek József
Benke Mihály
Berki József
Berki Sándor
Beszterczán 
György
Beszterczán Mihály

Binder Mihály
Bíró János
Bitter István
Bitter István
Bitter János
Bitter Mihály
Bokros István
Borda András
Borda József
Borda József
Bütös János
Bütös Mhály
Bütös Vendel
Csapó János
Csaplár Pál
Cseh György
Csöndes István
Csöndes István
Csöndes János
Deák János
Doszpod György
Farkas András
Farkas János
Farkas József
Fehér György
Fehér János
Fehér János
Fehér János
Fehér János

Fehér Mihály
Fodor Mihály
Fülöp József
Gutai István
Gutai János
Gutai Mihály
Guttmann Jenő
Györki János
Halász Ferenc
Halász György
Heronyányi Ferenc
Heronyányi József
Heronyányi József
Homola Lajos
Horváth István
Horváth János
Horváth József
Hostyánszki Antal
Hostyánszki Ferenc
Hostyánszki István
Hostyánszki János
Hostyánszki József
Jaksa Ferenc
Joó József
Juhász József
Kaproncai András
Kasos János
Kákonyi József
Kemény József

Kertész József
Keserű István
Keserű István
Keserű József
Keserű Sándor
Kiss István
Koleszár András
Koleszár Antal
Koleszár György
Koleszár György
Koleszár János
Koleszár József
Koleszár Lajos
Kolmann István
Kovács András
Kovács János
Kozári Mihály
Kuperckó Mihály
Lázár József
Lizák György
Lutz István
Markó Ferenc
Matéz Antal
Matéz József
Matus Antal
Mácsik Antal
Mácsik György
Mácsik István
Mácsik János

Mácsik János
Mácsik Pál
Mácsik József
Mácsik Pál
Mihálovics János
Molnár György
Molnár János
Nagy István
Nagy István
Nyárai Ferenc
Nyirati Antal
Nyirati György
Nyirati István
Nyirati János
Nyirati József
Orbán József
Orbán Mihály
Orgován János ?
Pacskó János
Pasinszki János
Pál István
Pálinkás József
Pánczél András
Pánczél István
Pánczél János
Petróczi István
Petróczi István
Petróczi József
Perity István

Péter József
Ponekker József
Puskás János
Pusztai Antal
Radványi Mihály
Ranga András
Rácz István
Rácz József
Rácz Sándor
Runyai József
Samai István
Samai János
Samai József
Simon József
Sipos János
Skrekó József Zsiga
Soponyai Antal
Soponyai György
Soponyai János
Soponyai József
Sőth János
Sőth János
Sőth József
Sőth József
Sőth József
Szilágyi Mihály
Szuprics György
Szücs István
Szücs István

F E L H Í VÁ S
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FERKELT SÁNDOR
autószerelő

Számítógépes diagnosztika, elektromos rendszerek javítása,  
műszaki vizsgára történő felkészítés, teljes körű autójavítás

Tel.: 06/30-851-0577

Cím: 7133 Fadd, Béke utca 94.

Takács János
Takács János
Telegdi Imre
Tilkovics András

Tóth András
Tóth Mihály
Varga András
Varga István

Varga József
Varga József
Vass György
Vass József

Vass József
Vass Mihály
Vass Vendel
Váczi György

Vida András
Vida István
Vida János
Videmann Lajos

Vólent József
Zsiga József

A feladat nem egyszerű, de talán kellő 
lelkesedéssel megoldható. Kövessük az 
olaszok példáját, akik már gőzerővel ké-
szülnek a nagy évfordulóval kapcsolatos 

megemlékezésekre, mivel tudják, hogy 
„Egy ország emlékezet nélkül a bolondok 
országa”
Ha valakinek kérdése, észrevétele van, a 

markusgy@szltiszk.hu e-mail címen, a 
06/30-2171-692–es telefonszámon, vagy 
személyesen is elérhet.
  Márkus György
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Kedves Olvasó!
Mint bizonyára Ön is tudja, hazánk villamos-
energia szükségletének jelentős hányadát a 
paksi atomerőmű biztosítja. Ám a nukleáris 
technológia alkalmazása során radioaktív hul-
ladék keletkezik, amely végleges elhelyezésének 

biztonságos megoldása komoly kihívást jelent.
Az atomerőműből származó kis és közepes aktivitású radioaktív 

hulladék végleges elhelyezésére 1993-ban indult Nemzeti Projekt el-
jutott odáig, hogy hosszú kutató- és építő munka, valamint az érintett 
térség társadalmi elfogadását követően Bátaapátiban sikerült biztonsá-
gos telephelyet és megoldást találni.

A földalatti kutatási munkák 2005-ben a lejtaknák mélyítésével 
kezdődtek. Az Országgyűlés előzetes elvi hozzájárulását, a sikeres he-
lyi népszavazást és a szükséges hatósági engedélyek megszerzését kö-
vetően 2008-ban átadtuk a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszíni 
létesítményét, és elindulhatott az első hulladékszállítmány az atomerő-
műből Bátaapátiba. 2012 decemberében újabb mérföldkőhöz érkez-
tünk, amikor ünnepélyes keretek között megnyitottuk az első földalatti 
tárolókamrát.

Természetesen még sok munka áll előttünk, hiszen folytatnunk kell 
a felszín alatti beruházást, annak érdekében, hogy elegendő számú tá-
rolókamra álljon rendelkezésre az atomerőmű működése, az üzemidő 
hosszabbítás, majd az atomerőmű leszerelése során keletkező kis és 
közepes aktivitású hulladék biztonságos elhelyezésére.

Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani?

Az atomerőműben keletkező kis és közepes aktivitású radioaktív hulla-
dék egy jelentős része az üzemi területen képződő elhasznált védőesz-
közökből, szerszámokból, alkatrészekből és légszűrőkből áll, amelyek 
valószínűleg radioaktív anyaggal szennyeződtek. Az ilyen jellegű szi-
lárd hulladékot Pakson 200 literes fémhordókba helyezik, és tömörí-
tett formában tárolják. A hulladék másik nagy csoportja a technológiai 
folyamatok során keletkezik.

A radioaktív anyaggal szennyezett vizeket tisztítják, ennek során 
bepárlási maradék és elhasznált ioncserélő gyanta keletkezik. Ezeket 
az atomerőmű területén, tartályokban tárolják. A folyékony halmazál-
lapotú hulladékokat a későbbiekben feldolgozzák, mivel a hulladéko-
kat végleges elhelyezésük előtt szilárd állapotúvá kell alakítani.

A hulladék átvétele és tárolása

Az NRHT üzemeltetésének első fázisában csak 200 literes fémhordók-
ba csomagolt szilárd hulladékot szállítunk az atomerőműből. Annak, 
hogy a biztonságot szavatolni tudjuk, egyik fontos feltétele, hogy a tá-
rolóba csak a hatóság által előzetesen elfogadott átvételi körülmények-
nek megfelelő hulladékcsomag kerülhet. Ezért a szigorú ellenőrzés 
már az átvételkor, az atomerőmű területén megkezdődik. Alkalman-
ként 16 hordót szállítunk Bátaapátiba, 4 hordkeretben.

A hulladékot szállító teherautó fogadása a telephely központi épü-
letében történik. A felülvizsgálatot követően a gépjármű az ellenőrzött 
zónában lévő technológiai csarnokba áll, ahol egy daru emeli le a hord-
keretet, majd elhelyezi a tárolótérben. A 3000 hordó befogadására al-
kalmas csarnokban minőségellenőrző vizsgálatok folynak, valamint 
a hulladék földalatti tárolásra való technológiai előkészítését végzik 
a szakemberek. Az első 3000 hordó 2008 és 2011 között került az 
NRHT-ba, 2012-ben kezdődött meg leszállításuk a végleges helyükre. 

Ekkor indulhatott meg a további hulladék átszállítása a paksi atom-
erőműből.

A végleges tárolásra kész hordók biztonságosan lezárt betonkonté-
nerekbe kerülnek, amiket speciális szállítójármű visz le a 250 méter 
mélyben lévő tárolókamrába. Ebben a 2012-ben átadott kamrában kö-
zel 510 konténer, azaz megközelítőleg 4600 hulladékos hordó fér el. (A 
felszín alatti tárolótér további bővítésével nem csak a paksi atomerőmű 
teljes üzemideje alatt, illetve annak leszerelésekor keletkező radioaktív 
hulladék elhelyezését tudjuk megoldani, hanem egy majdani atomerő-
műben keletkező hulladék is ide kerülhet.)

Az üzem területét sugárvédelmi ellenőrző rendszer felügyeli. Az 
elhelyezett mérőberendezések adatai a dozimetriai vezénylőbe futnak 
be, innen az adatok egy része az esetleges riasztási jelzésekkel együtt a 
központi vezénylőben is megjelennek.

Környezetellenőrzés

Egy radioaktívhulladék-tároló esetében a legfontosabb társadalmi 
elvárás a biztonság. Ennek hitelt érdemlő bizonyítását várja el a köz-
vélemény. Az üzemelés során világosan és egyértelműen igazolni kell, 
hogy nagy pontossággal fel tudjuk mérni a tároló környezetében zajló 
folyamatokat, és képesek vagyunk az esetlegesen bekövetkező környe-
zeti változásokat felismerni, szükség esetén beavatkozni.

Mindez csak megfelelően kialakított környezetellenőrző moni-
toring rendszer működtetése, a mérési eredmények feldolgozása és 
folyamatos értékelése révén teljesíthető. A telephely sugárzási viszo-
nyainak ellenőrzésére és a környezet monitorozására mérési progra-
mokat készítettünk, amelyeket a megfelelő szakhatóság hagyott jóvá. 
A monitoring rendszer része a földtani-, vízföldtani, a radiológiai és 
a hagyományos környezetellenőrző monitoring. Ez utóbbinak része a 
rendszeres víz- és talajmintavétel.

A tároló közeli és távolabbi környezetében olyan megfigyelő-, ellen-
őrző- és jelzőrendszer működik, amely rendszeresen adatokat szolgál-
tat a létesítmény és környezetének változásairól, valamint a sugárzás és 
szennyezettség viszonyairól.

Társadalmi ellenőrzés

A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) megalakulása 
óta figyelemmel kísérte a kutatásokat, majd a tároló építésének folya-
matát, és azóta is jelentős részt vállal a lakosság tájékoztatásában. Az 
első hulladékos hordó beszállítása óta a társulás szerepköre kibővült: 
a nevében is szereplő társadalmi ellenőrzés feladatának ellátására is 
fel kellett készülnie. Az RHK Kft. és a TETT megállapodása alapján 
a társulás hét tagtelepülésének polgárai létrehoztak egy Lakossági El-
lenőrző Csoportot a társadalmi kontroll képviseletére. A társadalmi 
ellenőrök a szükséges szakmai képzést és vizsgát követően a hulladék 
átvétel- és a környezet ellenőrzésére alkalmas műszereket kaptak, és a 
paksi atomerőműből történő első beszállításoktól időről időre nyomon 
követik az érkező hulladékos hordókat. Ellenőrzéseikről rendszeresen 
tájékoztatják a települések lakóit.

Munkatársaimmal együtt büszkék vagyunk arra, hogy ez a tároló, 
amit sokak közreműködésével építettünk meg, magas műszaki szín-
vonalon szolgálja egy országos jelentőségű feladat megoldását. Biztos 
vagyok benne, hogy az eddig elért szakmai siker további ösztönzést ad 
ahhoz, hogy munkánkat továbbra is a legnagyobb hozzáértéssel, fele-
lősséggel végezzük.

 Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató

NRHT = Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló, Bátaapáti • TETT = Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás
RHK Kft. = Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

a z  r h k  k f t .  t á j é k o z t a t ó j a
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szomszédunk az atomerŐmű

Az Alstom újítja fel a Paksi Atomerőmű generátorait

Az Alstom nyerte el az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. által, 8 darab üzemi és 
1 darab tartalék generátor forgórészé-
nek felújítási munkáira kiírt, 5,1 millió 
euró (mintegy 1,5 milliárd forint) érté-
kű közbeszerzési pályázatot.
A megbízást az Alstom erős nemzetkö-
zi referenciáinak és magasan képzett 
magyar mérnökgárdája bevonásának 
köszönhetően nyerte el. A felújításokat 

az Alstom budapesti generátor szakmű-
helye, magyar mérnök csapata, külföldi 
szakemberek és számos hazai alvállalkozó 
bevonásával végzi.

A Paksi Atomerőmű 1982 és 1987 kö-
zött helyezte üzembe a négy, egyenként 
500 MW teljesítményű atomerőművi 
reaktor blokkhoz tartozó, 9 darab Ganz 
gyártmányú generátorát. A berendezések 
felújítása 10-12 évente esedékes. Az idén 
júliusban kezdődő felújítás során évente 
egy generátor forgórészét újítják fel az 
Alstom magyar szakemberei. 

A teljes felújítás 2021-ben ér véget. 
Magyarországon az Alstom magyar szak-
embergárdája már több hasonló meg-
bízást teljesített sikerrel. A cég magyar 
szervizcsapata számos hazai erőműben 
(Dunamenti, Mátrai, AES Tisza, GTER Litér, 
GTER Sajószöged, DKCE Debrecen, Pécs, 
Oroszlány) végzett már generátor felújí-
tásokat, ezen kívül finn, osztrák és török 
erőművek felújítási projektjeiben is siker-
rel vett részt.

„A Paksi Atomerőmű megbízásának 
elnyerését az tette lehetővé, hogy aján-
latunk ötvözi a magyar szakemberek ha-
zai erőművi berendezések felújításában 
szerzett évtizedes tapasztalatát, vala-
mint a nemzetközileg is kiemelkedően 
versenyképes mérnöki árszínvonalunkat” 
– mondta Deák László, az Alstom Hunga-
ria Zrt. elnök-vezérigazgatója. „A mostani 
megbízás jó szakmai alapot teremthet 
az Alstom számára az atomerőmű által 
tervezett további fejlesztési projektek-
ben való részvételre is” – tette hozzá az 
elnök-vezérigazgató.

A Paksi Atomerőmű Magyarország 
energiatermelésében meghatározó sze-
repet tölt be, annak több mint 40%-át 
adja. Az erőmű négy, egyenként 500 MW 
teljesítményű blokkból áll, névleges tel-
jesítménye eléri a 2000 MW-ot, ami meg-
közelítőleg egymillió háztartás villamos 
energiával való ellátását teszi lehetővé.

 Forrás: OrientPress Hírügynökség

A tároló biztonságosságához  
nem férhet kétség

RHK ■ Bátaapáti 

Helyére került a századik konténer, így 

már 900 hordónyi hulladék van a föld 

alatti kamrákban

Végleges helyére került tegnap a száza-
dik konténer a Bátaapáti Nemzeti Ra-
dioaktívhulladék-tárolóban (NRHT). 
Egy-egy konténerben 9, a paksi erő-
műben keletkezett radioktív hulla-
dékkal töltött hordó van, így már 900 
hordónyi hulladékot szállítottak a föld 
alatti kamrába. A Bátaapátiban meg-
épült kis- és közepes aktivitású hulla-
dék befogadására alkalmas mélygeo-
lógiai tárolóhoz hasonló nem sok van 
a világon. Minderről Barnabás István 
üzemeltetési igazgató beszélt. Mint el-
mondta, a tároló biztonságához sem 
férhet kétség, vastag vasbeton konté-
nerekbe teszik a fémhordókba zárt hul-
ladékot, az üres teret betonnal töltik ki. 
Mind ezt a föld alá viszik 200-250 mé-
ter mélységbe, egy gránittömbbe.

Az első kamra az ütemezés szerint 
2015-ben telik be, addigra 500 kon-
téner, azaz 4500 hordónyi hulladékot 

helyez el benne a Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelő Nonprofit Kft. Addigra 
a már kirobbantott második kamra is 
elkészül. Itt már egy jobb térkihasz-
nálású, gazdaságosabb elhelyezést va-
lósítanak meg. Bertalan Csaba telep-
helyvezető arról tájékoztatott, a tároló 
megnyitása óta semmilyen üzemzavar 
nem történt, és a létesítmény környe-
zetébe telepített műszerek sem mértek 
terhelést. A tároló megnyitása és a hul-
ladék végleges elhelyezésének megkez-
dése mérföldkő az RHK Kft. életében. 
Az eddigi tapasztalatokat Budapesten, 
konferencián összegezték a napokban, 
mondta el Nős Bálint, a stratégiai és 
mérnöki iroda vezetője. Arról is tájé-
koztatott, a mostani elképzelések sze-
rint az első kamramező hat kamrából 
áll majd, ez az atomerőmű üzemviteli 
és leszereléséből származó kis és köze-
pes aktivitású hulladékainak befoga-
dására alkalmas, de van bővítési lehe-
tőség.
 (V.T.)
 (Forrás: Tolnai Népújság)

Hamvas István 
kitüntetése

A Megyenapi ünnepi közgyűlés Szekszár-
don az Óvármegyeháza dísztermében volt 
szeptember 2-án, ahol Puskás Imre a me-
gyei közgyűlés elnöke, majd Németh Lász-
lóné nemzeti fejlesztési miniszter mondott 
ünnepi beszédet.

Az ünnep alkalmából kitüntetéseket ad-
tak át azoknak, akik a közösség érdekében 
végzett kiváló munkájukkal hozzájárultak 
Tolna megye sikereihez. Idén a tudományos 
munkásságot elismerő Beszédes József díj 
kitüntetettje Hamvas István fizikus, a paksi 
atomerőmű vezérigazgatója, akinek ezzel 
az atomerőmű nukleáris biztonságának ki-
dolgozása során végzett munkáját ismerte 
el a megye.
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Ez évben a faddi nyugdíjas csoport meg-
tisztelő feladatot kapott. A „Életet az 
Éveknek” nyugdíjas szervezet a megyé-
ből Faddot választotta, hogy megszervez-
ze és lebonyolítsa a megye 18 nyugdíjas 
csoportjának minden évben megtartott 
sportnapját.

Faddot 15 település nyugdíjas csoport-
ja tisztelte meg, és vett részt ezen a magas 
színvonalon megrendezett eseményen. 
Vendégeink voltak: Rubina Sándor (or-
szágos alelnök), valamint Fenyvesiné Pal-
kó Mária, az „Életet az Éveknek” Tolna 
megyei elnöke.

A sportesemény lebonyolítása után fi-
nom ebéd várta a versenytől elfáradt ven-
dégeket. Az asztal tarkabarka volt a sok 
fajta süteménytől és az ízletes gyümöl-
csöktől. A falatozás után sok szép nóta 
csendült fel, melyet harmónikaszó is kí-
sért.

Vendégeink a mai napig is emlegetik 
az érdekes, izgalmas versenyszámokat, 
melyeket Bali Ervin és kedves felesége ál-
lítottak össze, nagy odafigyeléssel. Ennek 
a napnak a sikeres lebonyolításához nagy 
szükségünk volt Fülöp János polgármester 

úr segítő szándékára. Otthont adott az ese-
ménynek, és vállalta az étkeztetés orosz-
lánrészét. Az ízletes pörköltet saját kezű-
leg ő főzte nekünk. Köszönet és hála, hogy 
olyan szépen köszöntött bennünket és 
köztünk volt ezen a jeles napon. Schmelcz 
Lajos is megajándékozott bennünket fi-
nom, friss gyümölcsökkel és megkóstoltuk 
az általa termelt igen értékes borocskát is. 
Tanács Géza szódavize sem hiányzott az 
asztalról. A Solio Kft. hírét is vihették a 
vendégcsapatok, Palcsó Gábor jóvoltából. 
Különböző termékeikből kaptunk ízelítőt 
és osztottuk szét a csapatok között.

Lelkes faddi tagtársaink sok finom sü-
teménnyel járultak hozzá a megvendége-
léshez. 

Szeptember 21-én Paks városába vol-
tunk hivatalosak. A helyi nyugdíjasok a 
„Dalos találkozó”-nak voltak házigazdái. 
Mi is ott voltunk és nagyon szép kórus-
művekkel mutatkoztunk be. Előadásunkat 
nagy tapssal jutalmazták.

Az előadások között szerepeltek ma-
gyar nóták, népdalok, tájjellegű nóták, kó-
rusművek, szép hazánkról szóló énekek és 
egyéb dalok. Ezen a rendezvényen is meg-
mutatkozott, hogy milyen értékek rejlenek 
az idősödő kor osztályban.

A finom estebéd után sok sütemény 
mellett táncos mulatság várt bennünket. 
Emlékezetes, szép napunk volt. 

Október 12-re meghívót kaptunk Szek-
szárdra, az „idősek világnapjának” mű-
sorára. Aki szeretne velünk tartani, az 
jelentkezhet a fogadónapon. Felhívjuk 
nyugdíjasaink figyelmét, hogy akinek 
nyugdíj ellátása nem éri el a 70 000, Ft-ot, 
az ismét igényelheti az egyszeri, illetve 
méltányossági segítséget. Az ehhez szük-
séges nyomtatványokat irodánkban, fo-
gadónapokon (szerda, 15-17 óráig) lehet 
kérni. A kitöltésben is segítséget nyújtunk.

Még egyszer: köszönet mindenkinek, 
akik részt vettek a sportnapunkon és va-
lamilyen úton, módon segítettek, hogy 
olyan csodás és emlékezetes lehetett 167 
fő nyugdíjas ember egy napja!

 Horváthné Ági

C I v I l  s z e r v e z e t e I n k  é l e t é B Ő l

Boldog születésnapot!
Özvegy Sipos Mihályné július 19-én ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból otthoná-
ban felkereste őt Herczig Gáborné jegyzőasszony és dr. Tóth Tamás alpolgármester úr. Ünnepé-
lyes keretek között átadták a Miniszterelnök Úr által aláírt díszoklevelet, és egyben tolmácsol-
ták Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének jókívánságait egy csokor virág és 
ajándékkosár átadásával. Másnap dr. Mosonyi Erzsébet háziorvos is felköszöntötte idős betegét, 
mondván, még sokáig maradjon meg ilyen szellemi frissességben családja örömére. Ezután kö-
vetkezet a díszebéd, amelyet lányával és családjával ünnepelt. A jeles nap alkalmából hazajöttek 
a távolban élő unokák és dédunokák, hogy együtt örüljenek a szép kor megérésének. Nagyon 
boldog volt, amikor a kis dédunokák körbetipegték és életkori sajátosságaiknak megfelelően ki-
fejezték szeretetüket. Csak azt sajnálja, hogy férje ezt nem érhette meg.
Kívánjuk, hogy sokáig tartsa meg a jó Isten ilyen erőben és egészségben az egész család örömére.

 Lánya és családja

Nyugdíjasoknál 
történt

A Faddi Nyugdíjas Érdekszövetség fogadóórájának helyszíne és időpontja megváltozott.  
Szerdánként 9-től 11-ig az Idősek Klubjában (Fadd, Mátyás király u. 11.) várják az érdeklődőket!
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Születésnap! 5 éves a TEGYÜNK A SZÍVÜNKÉRT EGYESÜLET!
Igen, a cím elárulja, 5 éve, hogy együtt léte-
zünk! Ma is csodaként gondolok a szívmű-
tétem utáni lábadozásomra, amikor prof. 
Papp Lajosnak tettem egy ígéretet, hogy 
segítek másoknak eme halálos kór felisme-
résében, és a támogatom a betegséggel már 
együtt élőket. 

Szerető családom minden tagja együtt-
működött – hiszen már megérezték, hogy 
„milyen is visszakapni Anyut”  –, hozták, 
ajánlották a segítőket, akik mind örömmel 
mondtak igent a feladatra. 

Ilyenek voltak: Dr. Fülöp Emese, aki a 
megalakuláshoz kapcsolódó jogi ügyeket 
intézte, Németh Magdi, aki elejétől fogva 
készíti a könyvelést – nagy szorgalommal – és azóta is ingyen. 
Dr. Dömötör Zita, akkori háziorvosunk, általa ismertük 
meg Tyukos Anett szakképzett gyógytornászt, aki azóta is ve-
lünk van. 

Én amint tehettem, megkezdtem a „verbuválást” – men-
tem kerékpárral mindenhová, ahol betegről tudtam, vagy 
hallottam – át az egész falun, a Kossuth utcától a Somosig. 
Amikor összejött a tagság, akkor elkezdődtek a hivatalos 
dolgok, amiben Dr. Ökrös Magdika is sokat segített. Ké-
résemre Ulmer Csillag Orsi embléma terveket készített. 
A  hit és a szeretet reményében kezdtük meg a munkánkat. 
A kezdetektől rengeteget dolgozik értünk – velünk – Palcsó-
né Erzsike, aki nagyszerű előadókat tudott Faddra hozni. Az 

elmúlt 5 évben általa olyan előadások ré-
szesei lehettünk, amelyek hatására életmó-
dunk, étkezési szokásunk átalakulhatott, 
gondolkodásunk és közérzetünk is változ-
hatott – és nem csak az egyesület tagjainak, 
hanem mindenkinek, aki a falu lakossága 
közül részt vett ezeken a rendezvényeken, 
amelyek nyitottak és ingyenesek a mai na-
pig a faddi emberek előtt. 

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki 
segítette munkánkat, fejlődésünket. Külön 
köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak, 
hogy mindig türelemmel fogadnak min-
ket. Hálásak vagyunk az Önkormányzat-
nak, ahonnan nem csak anyagi segítséget 

kapunk, hanem a településünkön kívül eső programok eléré-
séhez járművet is biztosítanak. Köszönjük minden támoga-
tónknak, hogy számunkra ajánlotta fel az adójának 1 %-át.

Köszönjük minden régi, meglévő és ezután csatlakozó ta-
gunknak az együttműködést. A FADDI HÍREK-ben eddig is 
és ezután is hírt adunk magunkról, készülő rendezvényeink-
ről, előadásainkról.

Jelképesen mindenkit megkínálunk a csodálatos és finom 
születésnapi tortánkból, amit Szűcsné Irén készített. Mi foly-
tatjuk a munkánkat és kérünk mindenkit, hogy:  TEGYÜNK 
A SZÍVÜNKÉRT ezután is közösen, hitben és szeretetben a 
következő 5-10-15-20 évben is!

 Dohóczki Istvánné

C I v I l  s z e r v e z e t e I n k  é l e t é B Ő l

Borókás hírek
A Boróka ének és tánccso-
portja rövid szünetet tartva 
augusztus első hetében ismét 
megkezdte a próbákat. Az első 
próbát követő napon három 
gerjeni tagunk meglepetés-
sel várt bennünket a komp-
nál levő pihenőháznál. Finom 
sült keszeggel, friss kenyérrel, 
uborkával és természetesen 
itókával fogadták a kórustársa-
kat, akik részint busszal, részint 
kocsival érkeztek meg. Igen 
kellemes délutánt töltöttünk 
el együtt.

Augusztus 10-én a tolnai búcsúnapon 
több tagunk is részt vett, ahol meghall-
gathattuk a mözsi Bartók-kórus csodála-
tos hangversenyét is. 

A faddi Falunapon kalocsai dalcsokrot 
adtunk elő, de sajnos a hangosítás miatt 
csak közvetlenül a színpad előtt álló kö-
zönség hallhatta.

Augusztus 20-án a Szent István napi 
kenyérszenteléssel egybekötött misén is 
részt vettünk. 

Augusztus 25-én a gerjeni búcsúnapi 
szertatáson énekeltünk. Az azt követő 
megvendégelést köszönjük.

Évek óta hagyománnyá vált a szüreti 
rendezvény, ahol ebben az évben az ének-
kar gyalogosan vonult a csőszlányok és 
legények sorában. Sajnos ebben az évben 

nem volt fogatos, aki segített 
volna kocsijával, hintójával a 
szüreti menet színesebbé té-
telében. A színpadi fellépéskor 
székely dalcsokrot mutattunk 
be.

Meghívást kaptunk a pécs-
váradi Leányvásári rendez-
vényre, az ezen való részvétel 
komoly felkészülést igényel.

Ezt követően megkezdjük 
a ráhangolódást az adventi 
hangversenyre, és elmondhat-
juk, hogy ismét eltelt egy esz-

tendő. A tánccsoport egész nyár folyamán 
tartott próbákat, mivel a tagok nagy része 
nem ismerte a táncokat. Kalocsai, rábakö-
zi, decsi tánccal mutatkoztak be a Faluna-
pon, a szüreti felvonuláson menettáncot, 
majd önálló táncot adtak elő, a színpadon 
pedig kalocsait és rábaközit táncoltak.

Készülnek a birjáni tánctalálkozóra, 
ahol megméretik tánctudásukat.

 Ádámné Irén



10 Faddi Hírek

ÓVODA

Szorgos őszi napok a Kismanók háza táján
Kedves Olvasók, Szülők! Mielőtt hírt ad-
nék a „Kismanók” háza táján történtekről, 
szeretném megköszönni a bizalmat, és a 
sok-sok segítséget, ami megerősített ab-
ban, hogy jól döntöttem, amikor elvállal-
tam az óvoda vezetését. Szeptembertől 5 
évre neveztek ki az intézmény élére, és bí-
zom benne, a jövőben is számtalan sikeres, 
jó hangulatban eltöltött nap vár még ránk. 
Számítok a szülők együttműködésére a jö-
vőben is, mert az óvoda eredményeihez, si-
kereihez ők is nagyban hozzájárulnak. És 
most jöjjenek a híreink: Szeptember 2-től 
újra gyerekzsivajtól hangos mindkét óvoda. 
A nyári szünet után volt, aki örömmel üd-
vözölte az óvó néniket, pajtásokat, de akad-
tak, akik szó szerint elsiratták a nyarat. A 
sok játék azonban hamar feledtette velük az 
otthon hiányát, és vidáman telnek azóta is 
a napjaik. 

Az újonnan érkező „Kismanók” lassan 
megszokják az óvodát, segítség ebben, ha 
van ismerős, vagy nagyobb testvér a cso-
portban. A tanév során, ahogy elérik a gyer-
mekek az óvodáskort, folyamatosan töltőd-
nek a csoportok, most is vegyes életkorú 
csoportokkal dolgozunk. A tanév első nap-
ján találkoztunk iskolás elsőseinkkel, min-
denki kapott egy nagy simogatást, ölelést és 
rengeteg bíztatást az előttük álló feladathoz. 
Drukkolunk nekik, hogy minél hamarabb 
teljenek meg a füzetek csillagokkal, piros 
pontokkal. Mi is belátogatunk majd az első 
osztályokba októberben, amikor személye-
sen is megnézhetjük, hogy érzik magukat 
az iskola falai között, ki milyen élménnyel 
gazdagodott, gyűlnek-e a sikerek, hogy ha-
ladnak az olvasás, írás területén. 

A pedagógus pálya nem egy irigyelt 
szakma, de úgy érzem, mi elmondhatjuk, 
azért vagyunk itt, mert hivatásunknak vá-
lasztottuk. Ezt bizonyítja, hogy kollégáink 
több évtizedes munka után mennek nyug-
díjba. Simonné Ganczer Zsuzsi óvó néni is 
40 év után kezdte meg megérdemelt pihenő 
idejét. Helyébe egy friss diplomás, pálya-
kezdő kolléga lép, Ignácz Zsuzsa, akinek 
mindannyian segítünk a kezdeti nehézsé-

gek legyőzésében. Bízunk benne, hogy ha-
mar beilleszkedik a közösségünkbe, és a 
gyerekek is bizalmukba fogadják. A szülői 
értekezleten már ő is itt volt, így az ott meg-
jelent anyukák már találkozhattak vele. 

Minden csoport tartott év eleji tájékoz-
tatót, melyen részletesen beszéltek a kollé-
gák az első félév programjairól, a gyerekek 
fejlődéséről. Ezúton is kérem a szülőket, ve-
gyenek részt az értekezleteken, hisz fontos 
információkat kaphatnak az óvodai életről, 
a szokásokról, elvárásokról, kötelezettsé-
gekről. 

De gondtalan, örömteli perceket is le-
het együtt tölteni. Ezt bizonyítják a folya-
matosan megszervezett, jó hangulatban 
telt „ismerkedési délutánok”, ahol együtt 
játszanak a szülők és gyerekek, 
végül közös szalonna és virsli sü-
téssel koronázzák meg a napot. 
Az óvoda igyekszik minél több 
nyitott lehetőséget adni, amely-
re hívjuk, várjuk a szülőket. A jó 
hangulatú szüreti felvonulás is a 
közös munkát dicséri. Külön ki-
emelem az SZSZK aktív részvéte-
lét, köszönöm a gyerekek, kollé-
gák nevében is a felvonulás alatti 
odafigyelést, valamint a rengeteg 
finomságot, mellyel óvodásain-
kat vendégelhettük meg a közös séta után. 
Az együttes munka az őszi terménybáb ki-
állításra készülve is folytatódott. Közösen 
készítettük a figurákat, a szülők bejöhettek 
az óvodába, segíthettek ötleteikkel, tevé-
keny részesei voltak a kiállítás sikerének. 
Köszönöm mindenkinek, aki részt vállalt 
belőle.

Őszi programjaink közé tartozik még az 
óvodánként megrendezésre kerülő sport-
nap, ahol ügyességi játékokon, sorversenye-
ken mérhetik össze a gyerekek a tudásukat. 
Kiemelt figyelmet fordítunk az egészség 
megőrzésére. Minden nap (kivéve, ha esik 
az eső), kinn vannak óvodásaink az udva-
ron, hisz a szabad levegő elengedhetetlen 
a fejlődésükhöz. Kérem a szülőket, hogy 
ennek megfelelően, rétegesen öltöztessék 

a gyermekeket. Az egészségmegőrzés azon-
ban azt is magába foglalja, hogy a beteg 
gyerekek időben orvoshoz kerüljenek, és 
igazolással együtt jöjjenek újra közösségbe, 
ne fertőzzék meg társaikat, az óvó néniket. 
Ez érdeke mind szülőnek, mind pedagó-
gusnak, hiszen senkinek nem jó, amikor 
összevont csoporttal kell dolgozni egy-egy 
betegség miatt. Bízom benne, erre egyre ke-
vesebbet kerül sor a tanév során.

A fényképész most is ellátogat hozzánk. 
A Dózsa utcai óvodában október 21-én 
(hétfőn) fél 9-kor, a Templom utcai oviban 
másnap, 22-én (kedden) szintén fél 9-kor 
készülnek majd a fotók. Lehetőség lesz test-
véres fényképezésre, ennek időpontja ok-
tóber 24. (csütörtök) fél 9. Kérem a kedves 

szülőket az időpontok pontos betartására. 
A nyári élmények lassan feledésbe me-

rülnek, de ahogy a fentiekből is kiderül, 
igyekszünk sok színes programmal, tartal-
mas, közös tevékenységgel színesíteni az 
egyre szürkülő napokat. 

Igaz, még messze a karácsony, de az ün-
nepvárást is szeretnénk közös élménnyé 
varázsolni. Adventi készülődésre hívom 
ezúton is a szülőket a csoportokba. Az aján-
dékkészítés, az ünnepi ráhangolódás ben-
sőségesebbé teheti a hideg napokat. Kérem, 
figyeljék az öltözőkben a hirdető táblákat, 
a pontos dátumot, és információt onnan 
lehet majd elolvasni, valamint a neten is 
igyekszem folyamatos információkkal szol-
gálni.
 Kárász Andrea

Erzsébet-Katalin bál november 16-án a Műv.Házban!
Zene: TUKI trió!
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2013. szeptember 27-én Faddról 11 természettudományok iránt 
érdeklődő tanuló ismét betekintést nyerhetett a fizika varázsla-
tos, álomszerű, csodálatos, ám olykor meghökkentő, megfogha-
tatlan és láthatatlan világába. A paksi Vak Bottyán Gimnázium 
tanárai és diákjai már régi ismerősként sok szeretettel fogadtak 
bennünket már harmadik éve. „Egyetlen csepp vízben benne 
van a végtelen óceán rejtélye.” (Márai Sándor)

A víz kultúrája címmel várták a tanulókat a különböző prog-
ramokon. A gimnázium vállalkozó szellemű, kísérletezni szerető 
diákjai bemutatták a saját maguk által összeállított vagy kitalált 
kísérleteit (víztornádó, táncoló részecskék, szökőkút, varázs-
gömb, vízorgona, visszapattanó buborékok, a víz ereje és sok 
érdekesség). Természetesen a diákjaink kipróbálhatták magukat 
és ötleteket gyűjthettek, hogy az itthon maradott tanulóknak is 
átadhassák tudásukat.

A fiúkat most is elvarázsolta a robotok világa, mivel zongo-
ráztak, egyensúlyoztak és dolgoztak. A sakkozó tehetséges fiú is 
felkeltette diákjaink érdeklődését, de nem mertek kiállni ellene.

Vízen festés, márványozás: az ebru. A színek világa elvará-
zsolta egyaránt a fiúkat és lányokat. Szebbnél szebb képeket 
készítettek ajándékba. A Comenius program keretében külföldi 
tanulók segítségével nyelvi játékokban is részt vehettünk. Be-
csöppentünk egy interaktív bűnügyi játékba is.

Miután magunkhoz tértünk újabb meglepetés várt ránk. Lát-
ványos kémiai kísérletek tárultak elénk. Égett a tenyerünk, do-
báltuk a tűzgolyót, természetesen a legbátrabbak.

A játékok nyereményeivel mehettünk a teaházba erőt gyűj-
teni. A forró különleges teák mellé finom süteményeket lehetet 
választani. A színes programot zene, tánc zárta… 

Köszönet Nyigrényi Edit tanárnőnek, aki segített a tanulókat 
elkísérni. Köszönetet az iskolavezetésnek, hogy ebben a tanév-
ben is eljuthattunk e színes programra és a résztvevő gyerekek 
maradandó élménnyel, gyarapodva térhettek haza.

 Dursztné Palásti Gabriella tanár

„Játsszunk tudósat egy éjszakára!”

ADJ VÉRT, 
ÉS MENTS  
MEG HÁROM  
ÉLETET!

VÉRADÁS
2013. november 5-én,  

kedden, 12-től 16 óráig  
a faddi művelődési házban!

Ifjúsági hangverseny bérlet 2013–2014
A múlt tanévben nagy sikere volt mind a gyermekek, mind a pe-
dagógusok körében az ifjúsági hangverseny-sorozatnak. Nagy örö-
münkre –köszönhetően a Paksi Atomerőmű támogatásának- az 
idén lesz folytatása. Három előadást nézhetnek-hallgathatnak meg 
kicsik és nagyok. A felcsendülő zenékhez a moderátor magyaráza-
tot fűz, ezzel a segíti a zene megértését, élvezetét.

2013. november - Tenkes zenekar -„Járd ki lábam” 
Moderátor: Czigány Tamás 

2014. február - Szélkiáltó együttes - „Vers és dallam” 
Moderátor: dr. Lakner Tamás

2014. március-április – Pécsi Szimfonietta – 
„Szórakoztató vagy komoly” 

Moderátor: dr. Lakner Tamás
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Hétköznapi élményeimből, röviden

Tudjuk, hogy a pillanat az igen rövid, gyorsan tovatűnő, elrep-
penő, elpárolgó, hírtelen elmúló időszak. A szűk jelen. Kevés és 
kicsi. Nem sok mindenre elegendő. Annyi, mintha csak becsuk-
nánk és kinyitnánk fáradt, de élményekre éhes szemünket. Még-
is: ez a szempillantás alatt tovaszálló idő, értékes, drága, igazi 
ajándék tud lenni.

Megtisztelő volt számomra, hogy rendszeres rovatot kaptam 
a „Faddi Hírek” felelős szerkesztőjétől arra, hogy írhassak. Kö-
szönöm szépen. Megfogalmazhassak hónapról hónapra olyan 
témákat, melyek körül vesznek bennünket, kívül-belül egyaránt. 
Mindannyian vágyódunk megélésük, átélésük után. Sírunk és 
örülünk miattuk, csak nem merjük átölelni őket, mert meg kel-
lene állni egy pillanat erejéig hozzá, ebben a rohanó, kapkodó, 
zsongó, nyüzsgő világban, ami olyan könnyen megkeményít. Ki-
égetté és gépiessé tesz bennünket.

Álljunk meg együtt s én minden alkalommal elmondok él-
ményeimből, gondolataimból, hitemből egy szeletet annak re-
ményében, hogy majd tovasuhannak a maguk kis útjukra.

Személyes leszek… 
Most az tölti be – egy pillanat erejéig – szívemet, hogy visz-

szagondolok sétáimra. Iparkodom (orvosi tanácsra) szófogadó 
betegként, a „bal lábam a jobb után, jobb a bal után” felüdülést 
élvezni. Sajnos emberi gyengeségem miatt: csak időszakosan. 

Azt mondják, hogy ez jót tesz a szívemnek. (Én pedig azt sutto-
gom, érezgetem, tapasztalgatom – hol megkönnyezve, hol meg-
mosolyogva – bizony: jót tesz a lelkemnek is. Igen, a lelkemnek!)

Megfogom sétáim közepette az Isten kezét és hagyom magam 
vezetni . Áldani tudom leírhatatlan és főleg kibeszélhetetlen ha-
talmát. Kevés a szó hozzá. Átélem, hogy andalgásaim közepette 
kitágul a világ körülöttem s egész lényem „dobban” ütemesen, 
egészségesen egy nagyot. Megláthatom Isten csodaszép világát. 
Apróságokban talál rám az öröm. Egy-egy szál virág gyanánt, 
amiből az Isten csokrát össze lehetne kötni, (láthatatlan szálak-
kal) – ha akarnám.

Süt rám az Isten napsugara valami csodálatos káprázattal: 
kisebb-hosszabb, szabályos és szabálytalan fényes vonalakban. 
Minden sejtemnek jól esik ez a semmihez nem hasonlítható, fe-
lülről jövő gyengédség, ami különös erőt varázsol szívemben. 
Hozzám ért az Isten!

Tarka virágokon, ezerarcú bokrokon, egymással játszadozó 
madarakon legeltetem szemem. Pompáznak barna, zöld, sárga 
fehér, lila, ciklámen változatban. Külön, külön egyéniségként.

Indulok…kicsit fáradtan haza. Már nem nézem a felhőket, 
ágakat-bogakat, guggon ülő cserjéket. Dolgom van…sietek…
csak belül érzem, hogy valami titokzatos erő lefékezi, lelassítja 
gyorsuló tempómat.

Hátam mögött hagytam sietős lépteimmel a hófehérre me-
szelt (számomra olyan kedves) református templomunk tornyán 
méltósággal ülő csillagot. Közeledem otthonunkhoz. Tekintetem 
felfelé néz, s váratlanul szemben találom magam a falu monu-
mentális katolikus templomának keresztjével. Már tudom a 
halk, belső suttogás lényegét:

 ÁLLJ MEG EGY PILLANATRA !
 Deméné Miksa Zsuzsa

„Az ész gyakran még alszik, mikor a szív már mindent tud,  
mindent látott, mindent érez.”  (Eötvös Károly)

Az Idősek Klubjában  
(Fadd, Mátyás király u. 11.)  

minden kedden beszélgetéssel egybekötött  
ökumenikus bibliaórát tart  

Deméné Miksa Zsuzsanna ny.ref.lelkész. 

Mindenkit szeretettel várnak!

Ha nincs munkahelyed, 
jelentkezz nálunk!

Tanulásban akadályozottak (speciális iskolások),  
hallás, látás sérültek, mozgásukban akadályozottak,  

tartósan egészségkárosodottak számára  
egyénre szabott munkahelykeresés.

Bővebb információ: Kék Madár Alapítvány 
Szekszárd, Bartina u. 16/b (Béla tér felett) 

Telefonszám: 06-74/512-048 | Régi Viktória: 06-30/480-4095  
Rubányi Anita: 06-70/948-3854 |Túri Levente: 06-70/948-3853

A „Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások” elnevezésű, TÁMOP-1.4.3-12/ 
1-2F-2012-0181 számú projekt keretében, megváltozott munkaképes-
ségűek (hallásukban, mozgásukban, tanulásban akadályozottak) jelent-
kezését várjuk, OKJ-s képzésekre. 50–60 000 forint képzési támogatást 
és utazási költségtérítést a program biztosít. A felnőttképzés a pénzbeli 

 ellátásokat nem érinti.

Kék Madár Alapítvány • 7100 Szekszárd, Bartina u. 16/B, Tel.: 74/512-048

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben hasz-
nált bútorra, használt műszaki cikkre van szükségük 
és azt szerény anyagi körülményeik miatt nem tudják 
megvásárolni, jelezzék a Családsegítő Központban. To-
vábbra is kérjük, hogy akinek még működőképes, de 
használaton kívüli mosógépe, tűzhelye, kályhája vagy 
egyéb háztartási eszköze, bútora illetve gyermekének 
megunt játéka, ruhája van, és azt szívesen felajánlaná 
rászoruló embereknek, jelezze a Családsegítő Központ-
ban. Köszönjük az eddigi felajánlásokat!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben egye-
dül élő, magányos gondozásra szoruló idős emberről 
van tudomásuk, jelezzék a Családsegítő Központban.

A Családsegítő Központban ingyenes jogi segítség-
nyújtás vehető igénybe! A szolgáltatás munkáltatói, 
munkavállalói valamint vállalkozói a munkaerőpiacra 
való belépésben munka-, TB-jogi, valamint vállalko-
zóvá válással kapcsolatos tanácsadással is kibővült. Bő-
vebb információ és időpont egyeztetés a 74/443-825-ös 
telefonszámon.
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Játékosan az evangéliumról
Már hetedik éve szervezem a Vasárnapi Iskola Szövetség ke-
retében azt a foglalkozás sorozatot, amelynek célja a gyerekek 
megismertetése az örömhírrel. Az idén július 19-től 23-ig tar-
tott ez a hét, amelyre nagy örömmel és izgalommal készül-
tünk. Játékosan, sok énektanulással, vetélkedővel színesítve 
hallhatták a fiatalok a Szentírás történeteit. A Missziós törté-
net sorozat epizódjait napról napra nagy izgalommal várták. 
A 14 gyermek, aki részt vett ezeken az alkalmakon, nagyon 
jól érezte magát.

Köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak a lehetőséget, 
hogy a helyszínt biztosították számunkra. Külön köszönet il-
leti azokat, akik a szabad idejük feláldozásával – szolgálatuk-
kal – segítettek. Köszönet Angyalné Farkas Annamáriának, 
aki Paksról érkezett közénk, Szikhardt Ritának, valamint az 
egyik gyermek édesanyjának, aki süteményt sütött részünkre. 
Nélkülük nehezen boldogultam volna.

Az előző évekhez hasonlóan a legjobbak az egyházasko-
zári táborban tölthettek el egy hetet, ami az idén augusztus 
20-tól 24-ig tartott. Ide négy gyerek jutott el: Petrás Kata, 
Benke Emília, Benke Csaba és Tarjányi Szabolcs. Hogy ez 
megvalósulhasson, szükség volt a református gyülekezet tag-
jainak, lelkészének, Molnár Zsoltnak és feleségének, a Venyi-

ge Szövetkezetnek, és néhány magánszemélynek a nagylelkű 
támogatására. A neveket azért nem sorolom fel, mert nem 
mindenki nevét fedték fel előttem, és azzal, hogy valaki a fel-
sorolásból kimaradna, nem szeretnék senkit megsérteni, hi-
szen az a lényeg, hogy jó szívvel adtak.
 Márkusné Tibai Márta

Lelkészváltásban, lelkészvárásban
Két évvel ezelőtt búcsúztattuk az akkor 
nyugdíjba vonuló Bereczki Zoltán nagy-
tiszteletű urat és vártuk az új lelkészt, 
Molnár Zsoltot és feleségét Molnár Ko-

vács Évát. Most őket búcsúztattuk el, 
mivel elmentek Faddról. Míg nem talál a 
református gyülekezet lelkészt, addig a 
lelkészi feladatokat Deméné Miksa Zsu-

zsanna látja el. Szeretettel köszöntjük őt 
és köszönjük a szolgálatát.
 Márkusné Tibai Márta

  presbiter

Dohóczki Istvánné: Hant (Ősz)

Ha járni tanulsz, mint kisgyerek, elbotlasz, 
Anyád csitít, semmi az, csak egy guruló hant.

Erőd teljében, ha elfáradsz, fejed, hogy lehajtsd,  
Mindig kerül alá egy szerető hant.

Megjárt utad végén erőd elhagyott,  
Már megnyugodni vágysz. jöjjön, jöjjön a hant!

Üzen a régmúlt velünk az utódoknak,  
Összeköt az örök létezésben mindig a hant.

Szaladó idővel minden feledve van,  
Pedig itt vagy, poraidból gördül a hant.

Életed bármerre fordul, gyere hozzám majd,  
Vigasztallak, ölellek, ha belőlem lesz a porladó hant.

Terménybetakarítási hálaadás  
a katolikus templomban
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z afír alapít vány

Október 19. (szombat) III. CsaládI nap a Zafírral Faddon, a Művelődési Házban!

15:00 „Hús a húsomból, vér a véremből, csillogó érték 
szürke létemből…” – a gyermeknevelésről tart 
előadást Füves Erika pszicho pedagógus
Az előadás alatt a gyermekeknek kézműves 
foglalkozás a kupolában

16:30 Családi vetélkedő 
Résztvevők: szülők + két gyermek 
(2 felnőtt + 2 gyermek)

17:30 Zsűri értékelése, eredményhirdetés, díjak kiosztása

Vállalkozó kedvű családok jelentkezését várjuk. Akik részt 
vettek az előző két családi napon, azok tudják, hogy jól érzi 
magát felnőtt, gyermek, a játékos feladatok senki számára 
sem megoldhatatlanok. Jöjjenek, gyertek, játsszunk együtt!

Kedves Barátaink!
Örömmel tájékoztatunk, hogy októberben is folytatódnak ta-
nácsadásaink és közösségfejlesztő programjaink a Zafír Alapít-
ványnál! Szeretettel várunk személyesen, örömmel vesszük, ha 
észrevételeid, javaslataid megosztod velünk.
Fontos számunkra, hogy minél többen értesüljenek ingyenes 
szolgáltatásainkról. Kérünk, ha teheted-küldd tovább hírlevelün-
ket levelezőlistádra, oszd meg közösségi oldalakon!

I. Programok

1. Identity Club

Időpont: 2013. október 16., szerda 17-19 óra
Helyszín: Zafír Alapítvány. Tolna, Bercsényi u. 31.
Jelentkezési 
határidő:

2013. október 11. péntek, 12 óráig  
a 20/315-86-26 telefonszámon, vagy  
a zafir.csek@gmail.com e-mail címen.

2. Szülőklub

Időpont: 2013. október 24. csütörtök 10-12 óra
Helyszín: Zafír Alapítvány. Tolna, Bercsényi u. 31.
Jelentkezési 
határidő:

2013. október 21. hétfő, 12 óráig  
a 20/315-86-26 telefonszámon, vagy  
a zafir.csek@gmail.com e-mail címen.

II. Tanácsadások

1. Lelki tanácsadás október 8, 15, 29.

2. Konfliktuskezelési tanácsadás október 8, 22.

3.  Fejlesztő foglalkozás speciális nevelési 
igényű gyermekek és családjuk számára

október 8, 22.

4. Szociális tanácsadás október 1.

5.  Családi kassza, gazdálkodási tanácsadás október 1.

6. Jogi tanácsadás október 15.

7. Munkavállalási tanácsadás október 15.

A tanácsadásokra jelentkezni a 20/315-86-26 telefonszámon, vagy 
a zafir.csek@gmail.com e-mail címen lehet.
A tanácsadások ideje alatt ingyenes gyermekfelügyeletet biztosí-
tunk a Zafír Alapítvány Játék-Vár gyermekjátszójában!

III. Közösségfejlesztő Programok

1. Családi Est

Téma: Veszteségeink – Mit tegyünk, ha elveszítjük 
szeretteinket?

Vendég: Béndek Ferencné, pszichológus
Időpont: 2013. október 2. szerda 18-20 óra
Helyszín: Zafír Alapítvány. Tolna, Bercsényi u. 31.
Jelentkezési 
határidő:

2013. október 1. kedd,  
a 20/315- 86-26 telefonszámon, vagy  
a zafir.csek@gmail.com e- mail címen.

2. Kézműves alkotóklub

Téma: Őszi dekoráció készítése
Időpont: 2013. október 4. péntek 16-18 óra
Helyszín: Zafír Alapítvány. Tolna, Bercsényi u. 31.
Jelentkezési 
határidő:

október 1. kedd 12 óráig  
a 20/315-86-26 telefonszámon, vagy  
a zafir.csek@gmail.com e-mail címen.

IV. Szívességbank

Az eddigi felajánlások és igények a www.zafirlapitvany.hu hon-
lapon találhatóak, továbbra is várjuk az érdeklődőket! Eddig 
megvalósult szolgáltatások: gyermekfelügyelet, idős ember 
ápolása, karbantartási munkák, kerti munkák, újszülöttnek ba-
baruhagyűjtés. 
A szívességbankba bejelentkezni felajánlásokkal és igényekkel 
a zafir.csek@gmail.com e-mail címen, vagy a 20/548-16-13-as 
telefonszámon lehet. 
A fenti szolgáltatások minden érdeklődő számára ingyen igény-
be vehetők csakúgy, mint a szolgáltatások alatti gyermekfel-
ügyelet.
 Üdvözlettel, Zafír Alapítvány munkatársai



15Faddi Hírek

tudásod a jövŐd!

net(t)nagyI az Ikszt-Ben

Tudásod a jövőd! – informatikai és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése
TÁMOP 2.1.2 a faddi ePonton

A mai kor megköveteli, hogy digitális 
ismeretekkel és idegen nyelvi tudás-
sal is rendelkezzenek a munkavállalók. 
A  TÁMOP 2.1.2 projekt ennek érdekében 
tűzte ki célul, hogy növekedjék a lakos-
ság körében ezen kompetenciákkal bírók 
aránya. Az idegen nyelvi és/vagy informa-
tikai képzéseken az Európai Uniótól nyert 
támogatással lehet részt venni.

A projekt keretében megvalósuló 
mindkét típusú képzésben (idegen nyel-
vi és informatikai) részt vehet minden 18. 
életévét betöltött felnőtt, aki nem áll kö-
zépiskolával, felsőoktatási intézménnyel 
tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (ki-

vételt képeznek a költségtérítéses hallga-
tók). Képzésre elnyerhető támogatás ma-
ximális összege személyenként 90 000 Ft. 
A tanfolyamok résztvevői önrész befizeté-
sével járulnak hozzá tandíjukhoz. Az ön-
rész mértéke a mi településünkön a tan-
folyam díjának minimum 5%-a.

A TÁMOP 2.1.2 projekt keretében tá-
mogatást a 2014. augusztus 31-éig befe-
jezett képzéseken résztvevő magánsze-
mélyek kaphatnak.

Faddon idén nyáron szerveződött, s 
szeptemberre be is fejeződött az első 90 
órás német és angol nyelvtanfolyam, me-
lyeken 12–12 főnek volt alkalma ezeket 

az idegen nyelveket kezdő szinten elsajá-
títani. Jelenleg folyik ePontunkon mind-
két nyelvből újabb képzés, s reményeink 
szerint lesz még a projekten belül lehe-
tőség 2014-ben is támogatott nyelvtan-
folyamot és alapfokú informatikai képzést 
szer vezni.

A TÁMOP 2.1.2 projekttel kapcsolatban 
a községi könyvtárban szívesen szolgá-
lunk információval, vagy ha szükséges, se-
gítséget nyújtunk a www.tudasodajovod.
hu oldalon történő regisztrációban, meg-
felelő képzések kiválasztásában.

 Bedekovityné Pál Magdolna 
 mentor – eTanácsadó

40 év után „iskolapadban”
Igazi szorongás, öröm és félelem volt bennem, amikor hírt 
kaptam: tanulni mehetek. Igen, mert mint minden tanulás, 
így a net(t)Nagyi számítógépes programjain részt venni, ta-
nulni, a számítógép kezelése igazi kihívás volt számomra.
Hányszor kértem félve a gyerekeimtől, segítsetek! Anyu, mit 
nem értesz ezen? Hisz olyan egyszerű. Hát igen, a fiatalok be-
leszülettek a számítógép világába. Idejük is kevés! Megértet-
tem, és próbáltam egyedül egy jó ételreceptet keresni, vagy 
40 év óta nem látott iskolatárs, távoli rokon és sok-sok beteg-
társsal kapcsolatot létesíteni. De sajnos a sok kudarc kedvem 
szegte. Nagy öröm ért, mikor hívtak a faddi Müv.Ház keretein 
belül induló tanfolyamra, hisz így legalább az alapokat lehe-
tőségem volt elsajátítani. A gyerekeim véleményét oszthat-
tam tanulóként is, igazi, türelmes és jó tanító néni a Magdi 
néni. Hát ezt szülőként és diákként is megerősítem! Türel-
mesen, újra és újra elmagyarázta nekünk, mit mikor üssünk, 

nyomjunk, ha már ő nem áll mögöttünk. Szerintem soha nem 
leszek számítógépes zseni, de osztályoznak az ismerőseim: 
ugye mennyivel jobban tudod a gépet kezelni?

Hát elmondhatom, nagyon nagy öröm a tanulás még így 60 
felé közeledve is. Köszönjük, Tanító néni! Hányas leszek…?

 Dohóczki Istvánné

Falugazdász fogadóórája minden hétfőn 13-tól 15:30-ig a művelődési házban!

Utolsó ZÖLDJÁRATOK novemberben: 6-án (szerdán) és 20-án (szerdán)!
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Z Ö L DROVAT

Fűszernövények virágos- és zöldségeskertbe

A fűszernövények ismét reneszánszukat élik. Számos fajtá-
ját „konyhakész” állapotban a nagyobb multiknál cserepestől 
vásárolhatjuk. Igaz, némelyikük igen tépett, kiszáradt vagy 
épen túlöntözött állapotban kerül a polcokra. Az eladókat 
nem igen érdekli a növények igényeinek biztosítása a piacké-
pesség fenntartása érdekében. A termesztéstechnológiát sem 
ismerjük, azt, hogy mennyi műtrágyát és vegyszert kapott a 
bazsalikom, a kakukkfű. Pedig nagyon fontos a rendszeres 
fogyasztónak, hogy mit eszik! Ezért javaslom, hogy bátran 
vessünk magot palántának vagy szabadföldbe. Már több éve 
Faddon is lehet kapni a Marinál, a vetőmagboltban az alap-
magokból, de aki kényelmes, az interneten is rendelhet olyat, 
amilyet csak akar.

Néhány ötlet azoknak, akik otthon szeretnének fűszer-
növényeket nevelni. A legegyszerűbb és leggyorsabb módja 
a szaporításnak, pontosabban a fűszerkert kialakításának, ha 
egy faiskolában megvásároljuk a már cserépben nevelt válto-
zó méretű növényeket (többsége évelő). Ezek nem drágák és 
igen szépek, csak ki kell ültetni őket a virágos vagy zöldséges 
kertbe, vagy aki ügyesebb, a kialakított fűszerkertjébe. Ter-
mészetesen az évelők maradnak a helyükön és a kiültetéskor 
figyelemmel kell lenni a növény terebélyesedésére, a talajon 
való haladására. Az egy- és kétnyárikat minden évben/má-
sodévben vetni kell annak érdekében, hogy akár többször is 
szedhessünk róla levelet, virágot, termést, gyökeret.

Néhány, a nálunk is biztonsággal termeszthetőkből a tel-
jesség igénye nélkül.

Évelő fűszernövények: citromfű, édes kömény, kakukkfű, 
levendula, borsosmenta, rozmaring, tárkony, torma, zsálya. 
Az évelők többségét tőosztással is tovább tudjuk szaporítani, 
ezzel is megsokszorozva a mennyiséget. A torma kivételével 
szedéskor szinte tarra lehet vágni a növényeket, ügyelve arra, 
hogy utána folyamatosan gondoskodunk a nedvességről. A 
zsályát, rozmaringot, levendulát metszhetjük!

Egynyáriak: (minden évben vetni kell őket) bazsalikom, 
zeller, petrezselyem levél, szurokfű, sáfrányos szeklice (hamis 
sáfrány), körömvirág (szintén a sáfrány helyett), mustár, ko-
riander, lestyán, majoránna, kapor, borsikafű, ánizs, paradi-
csom, paprika.

A növényeket palántáról is ültethetjük, ehhez cserepekbe 
kell vetni a magot, és nekünk kell palántát nevelni. Hasznos 
és mutatós, ha a virágoskertbe és a kiskertbe más virágos és 
zöldségnövények mellé vetünk fűszernövényeket, mert segít-
hetik egymást a fejlődésben, növényvédelemben. Egyes növé-
nyekről 2×-3× is szedhetünk levelet, virágot. Itt fontos, hogy 
a levágott növény ne száradjon ki és meghálálja a fejtrágyát 
tavasszal, ami kálium és foszfor túlsúlyos legyen, de tartal-
mazzon megfelelő arányban nitrogént is.

A magot érlelőknél tartsuk szem előtt, hogy mindig utó-
érnek a magok és egyéb termések, tehát ne várjunk a kipergé-
sig, a gyümölcsnél pedig a túlérésig, mert leromlik a termés 
minősége. Ha mód van rá, minden esetben szabadföldben 
neveljünk, ha ládába, cserépbe vetünk, akkor is napos, fény-
gazdag helyre tegyük a növényünket növekedni, mert a fű-
szernövények magas hatóanyag tartalom elérésének egyik 
alapfeltétele a sok napsütés.

Mindig a déli, napos órákban szüreteljünk. Az évelőket 
metsszük, tőosztással frissítsük, szaporítsuk tovább, mert az 
anyatő kimerülhet. A tőosztásnak pont most van itt az ideje 
(szeptember-október).

Ha multinál vásároltunk fűszernövényt és a növény töve 
szép, akkor akár évelő, akár egynyári, bátran ültessük szabad-
földbe, sokkal többet hoz és szebben fejlődik.

 Benis Brigitta

Móricz után szabadon: Barbárok
Évek óta üde színfoltja a szüreti nap környékén a művelődési ház előtti területnek a gyere-
kek és felnőttek által készített madárijesztők sokasága. Nem emlékszem, hogy találkoztunk 

volna már hasonló barbársággal, mint most: vasárnap-
ra virradóra ledöntötték/kitörték/szétszedték az összes 
madárijesztőt. Hogy ki tette? Nem tudjuk, de biztos nem 
azok, akik fáradtságos munkával elkészítették azokat. 
Olyan megtörtént már, hogy a májusfát a felállítás más-
napjára derékban elfűrészelték, de ahogy a madárijesz-
tőkkel elbántak…! Szégyellje magát, aki ezt tette, vagy 
részese volt ennek a csúfos cselekedetnek.
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S P O RT

Beszámoló a Fadd SE Karate 
Szakosztályának munkájáról

Legutóbbi beszámolónk óta rengeteg ese-
mény, nagyszerű eredmények és több új-
donság lépett be egyesületeink életébe. A 
júniusi korosztályos Európa-bajnokság 
után versenyzőink kicsit megpihentek, 4-re 
csökkentettük a heti edzésszámot és átala-
kult az edzés szerkezete is.

A főbb hangsúlyt az alaptechnikák gya-
korlására és az új formagyakorlatok elsajá-
títására helyeztük, melynek elsődleges oka 
a soron következő övvizsga felkészülés volt.

Július elején 3+6 napos turnusban tábo-
roztak a kezdő és haladó csoport sportolói. 
Kedvező időjárás, jó hangulat, szakmailag 
színvonalas edzések segítették gyermekeket 
és felnőtteket egyaránt a terhelés könnyebb 
befogadására, az intenzitás elviselésére.

A klubtábor végeztével a munka tovább 
folytatódott és két közeli cél megvalósítása 
került előtérbe. 

Bogárdi Mónika a nyári Gasshukun – ja-
pán mesterek által vezetett tábor – hosszas 
felkészülés után megszerezte az 1.dan foko-
zatot, mellyel 4 főre bővült fekete öveseink 
száma. A tábor végén megrendezett nem-
zetközi kupán pedig felnőtt egyéni küzde-
lemben 3. helyen végzett. Ugyancsak ezen a 
versenyen felnőtt férfi csapat küzdelemben 
Tóbi Csaba és válogatott társai szintén 3. he-
lyen végeztek.

Rövid, összesen 2 hetes pihenő után 
3 válogatott kerettagunk megkezdte az 
őszi WSKA VB felkészülését. Mindehhez 
nagymértékben hozzájárult, hogy a tolnai 

Be ri noxa Bt. felajánlott használatra egy 
65  m2-es edzőtermet, melyben nyugodtan 
és zavartalanul készülhettek versenyzőink. 
Természetesen ez nem ideiglenes felajánlás, 
hosszú távra sikerült megegyezni a cég ve-
zetésével. Szerencsénkre a cég tulajdonosa 
annak a Berta Dánielnek az édesapja, aki-
nek fia hosszú éveken keresztül egyesüle-
tünk oszlopos versenyzője volt és eredmé-
nyeivel nem csak itthon, hanem nemzetközi 
porondon is ismertté tette Fadd nevét.

Csiszolás, festés, takarítás után – melyet 
a versenyzők, szüleik, barátok végeztek a 
legkisebb munkafázistól kezdve –, haszná-
latba vettük a termet. Segítséget kaptunk 
Fülöp János Polgármester Úrtól, aki hasz-
nált bordásfalat adott csapatunknak, hogy 
a kondíciónk eredményesebben fejlődjön.

A VB felkészülést sajnos betegség, sérü-
lés övezte, ami jelentős mértékben csorbí-
totta elméleti latolgatásainkat, de bíztunk a 
már meglévő versenyzői rutinban és a spor-
tolók folytonos munkájában.

Szeptember 25-én este indult gépünk 
Manchesterbe, onnan pedig busszal jutot-
tunk el a verseny helyszínét biztosító Li-
verpoolba. A csütörtöki átmozgató edzésen 
nagyon ügyesen mozogtak versenyzőink, 
így ismét bizakodtunk a sikerekben. Szom-
baton a kadet fiú katásunk Schubert Dániel 
1:3 arányban kikapott egyéni katában. Kisz-
li Viktor junior egyéni küzdelemben első el-
lenfelét legyőzte, majd a második körben – 
számunkra még mindig érthetetlen módon 

– kikapott és nem jutott tovább. Bogárdi 
Mónika egyéni küzdelemben a 3. forduló-
ban búcsúzott, de ezzel is bejutott a legjobb 
8 közé. Sajnos sem a lányok, sem a fiúk nem 
mentek tovább csapat küzdelemben sem.

Vasárnap a felnőttek mezőnyében Mó-
nika szintén a 3. körben kapott ki, így nem 
jutott be a legjobb 8 közé. Csapat küzdelem-
ben JUNIOR korú lányaink legyőzve spa-
nyolokat és cseheket eljutottak a döntőig, 
ahol a házigazda angolokon szoros mérkő-
zés során felülkerekedtek és ezzel VILÁG-
BAJNOK LETT A MAGYAR VÁLOGA-
TOTT! – Bogárdi Mónikának pedig ebben 
óriási szerepe volt.

Ismét útnak indítottuk kezdő és ovis ka-
rate csoportunkat, ahová egyre több faddi 
fiatal jelentkezik. Remélhetőleg lelkesedé-
sük sokáig megmarad és hosszú távon egy 
ismét nagy létszámú szakosztállyal működ-
hetünk.

 Bali Ervin edző

Szent Mihály-napi tűzgyújtás
Nem maradt el a tűzgyújtás Faddon sem. Igaz, hogy az időjárás 
nem kedvezett a szabadtéri programnak, esőkabátban, esernyők-
kel álltuk körül a tüzet, de igyekeztünk megfelelni a felhívásnak: 
szeptember 29-én az egész országban, az „Itthon vagy! Magyar-
ország szeretlek!” rendezvénysorozat zárásaként 1305 településen 
este fél 10-kor lobbanjon fel a pásztortűz lángja.

Az esemény így is nagyon hangulatos volt, némi melegítő ital 
segített elviselni a zord körülményeket. A résztvevők megegyeztek 
abban, hogy ezt meg kell ismételni, ha lesz egy enyhe őszi este, pó-
toljuk a meghirdetett „Ének, zene, tánc a tűz körül” programrészt. 
Ha ez most mégsem valósulna meg, akkor jövőre.
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S Z Ü R E T I  N A P  K É P E K B E N
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Szekszárd 
Tartsay Vilmos u. 4. 
Info: (74) 528-899 
www.gemencvolan.hu

Érvényes 
2013. október 1-jétől

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK 

Fadd, autóbusz váróterem 
megállóhelyről

JELMAGYARÁZAT: 
15  hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon

37  VI. 1-jétől VIII. 31-ig szabad- és munkaszüneti napokon

41   V. 31-ig és IX. 1-jétől munkaszüneti napok kivételével naponta, valamint VI. 1-jétől VIII. 31-ig naponta

▲ iskolai előadási napokon △ tanszünetben munkanapokon

15  hetek utolsó iskolai előadási napján 22  V. 31-ig és IX. 1-jétől munkanapokon
27  VI. 1-jétől VIII. 31-ig munkaszüneti napokon 29  VI. 1-jétől VIII. 31-ig munkanapokon

HOVÁ – MIKOR

Munkanapokon
(hétfőtől-péntekig)

Szabadnapokon
(szombat)

Munkaszüneti nap
(vasárnap)

M. idő
(perc)

Budapest, Népliget aut. pu.
 04:35 05:56 

Fadd-Dombori, vegyesbolt
 06:10 07:07 08:35 10:55 14:05 15:07
 17:05 29  19:10

Szekszárd, aut. áll.
 04:15 04:40 04:40 05:05 05:10 05:57
 06:20 06:30 06:37 06:40  07:00  07:10
 07:40 09:35 10:20 11:30 12:27 12:50
 14:25 14:35 14:45 15:12 15:45 16:05
 14  16:09 17:17 17:40 18:34 22  19:15 29  19:40
 19:42 21:09

Tolna, Szent István tér
  13:00 16:02 21:30 22:45

 04:35 05:56 

 07:05 08:35 10:55
 14:05 16:35

 04:40 05:00 06:12
 06:30 07:40 09:35
 10:20 11:30 13:00
 14:35 15:12 17:17
 17:20 37  19:15 21:09

 13:19 15:26

 05:56 15  13:58

 27  07:05 08:35 10:55
 14:05 16:35

 04:54 06:55 41  07:40
 09:05 09:10 10:20
 11:30 13:17 14:35
 16:05 17:20 19:00
 19:15 37  19:15 21:09

167’

14’

34’

9’

JELMAGYARÁZAT: 

▲ iskolai előadási napokon

HOVÁ – MIKOR
Munkanapokon

(hétfőtől-péntekig)
Szabadnapokon

(szombat)
Munkaszüneti nap

(vasárnap)
M. idő
(perc)

Dunaszentgyörgy, Béke tér
 18:57 

Gerjen, aut. vt.
 05:49 06:47 10:35 12:21 14:40 15:15
  16:20 17:15 18:27 18:57 20:57 22:48

Paks, aut. áll.
 06:47 09:35 10:35 13:55 14:40 16:05
 17:26 20:05 21:45 22:48

 12:52 14:40 18:57

 06:47 10:35 14:40
 15:15 18:27 18:57

 06:47 08:35 10:35
 13:55 16:05

 12:52

 06:47 08:35 14:35
 20:14

 08:35 14:35 17:20
 22:48

25’

14’

37’

DOHÁNYOZNI

TILOS!

Az 1999. évi XLII. tv. szerint a megállóhelyen és
annak 5 méteres körzetében tilos a dohányzás.
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Alma árusítás közvetlenül 

a termelőtől!

Idared, Jonagold, Mutsu, Starkrimson

téli tárolásra is alkalmas fajták,

valamint Gála őszi alma kapható.

Kovácsné Hostyánszki Teréz

Fadd, Kossuth u. 6. • Tel.: 30/531-04-00

Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Fülöp János polgármester

Szerkesztőség címe: 

Művelődési Ház

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

Szerkesztő: Fülöpné Zemkó Mária

E-mail: kulturfa@tolna.net

ISSN: 2060-4165

Nyomdai munkák:  

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

Nyomdaüzem

Felelős vezető: Gergely Judit Etel

Szabó Zoltán
munkavédelmi, tűzvédelmi,  

minőségirányítási koordinátor
Kockázatértékelések készítése

www.munkaszabo.5mp.eu
+36/70-320-7497

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


