
Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2014. augusztus

7-9 Horgászverseny
9-től Foci Kupa
9-től Főzőverseny – a Bartal-kertben
10-től Buci bohóc a szabadtéri színpadon
11.00 Faddi részletek – Lencsés János fotókiállítása
11.30 Habparty – a faddi önkéntes tűzoltókkal
12.00 Ebéd – Közben: értékel a Zsűri!
15.00 Köszöntő, elismerések átadása, eredményhirdetés
16.00 Aerobic, hastánc, karate és moderntánc bemutató
17.00 Slágerek mindenkinek – Pap Rita és Bodnár Attila előadásában
18.45 Dred és Doris műsora
19.30 Esti koncert – 21 óráig!

A nap folyamán a fák alatt: arcfestés, kézműves sátor, rodeobika, ugrálóvár
(A program még nem végleges, a változtatás jogát fenntartjuk!)

A főzőversenyre augusztus 15-ig  
lehet jelentkezni a Műv. Házban  

hétfőtől péntekig 10 órától 18 óráig!

A kép jobb szélén látható szürke tető a meglévő napközis konyháé, ehhez csatlakozik az új óvoda épülete.

Az épülő óvodA lát ványterve
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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

Boróka Ének és Néptánc Egyesület 
A Faddi Boróka Ének és Néptánc Egye-
sület kórusa május 17–18-án a cseresz-
nyéspusztai pihenőházban töltötte a 
hétvégét. Koleszár Istvánné kórusveze-
tő az ott eltöltött két napot igen alapo-
san átgondolva szervezte meg. A dél-
előtti és délutáni próbák mellett jutott 
idő pihenésre, beszélgetésre, sétára, sőt 
közös munkával a fellépő ruhákhoz or-
ganza virágokat is készítettünk a kórus 
részére. A próbákon a 150 éves templo-
munk ünnepi miséjére készültünk, és a 
református templomi trianoni rendez-
vényre tanultunk új műveket.

Június 4-én a református templom-
ban megtartott trianoni megemléke-
zésen a következő műveket adtuk elő 
Szemerei Eszter orgona kíséretével és 
Koleszár Istvánné vezényletével:

1. Amint vagyok 2. Imádkozzatok és 
buzgón kérjetek, 3. Isten szívén 4. Hon-
talanok dala 5. Úton-Ír áldás

(Az alábbi képen: a kórus a reformá-
tus templomban énekel.)

A katolikus templomban a pünkösdi 
ünnepi szentmisén a népénekek mel-
lett Eszterházy Miklós gyűjteményéből 
a Veni, Veni... címűt énekelte kóru-
sunk.

A Templom napi előkészületekben 
is részt vettünk. Elkészítettük a Boróka 
kórus zászlaját, amellyel Papik Sándor 
elnök és Antusné Bari Julianna vezető-
ségi tag vonult a civilek sorával a temp-
lomba. Ott átadták a Boróka ajándékát 
az apát úrnak, templomunk 150 éves 
évfordulójának emlékére.

A népénekek mellett énekeltük a 
Missa De Angelis mise négy tételét, 
Horváth Istvánné szólóénekével Cesar 
Frank: Panis Angelicus kórusművét, 
Klopcsik Jennifer szólóénekével pedig 
Wolf Péter: Ave Maria című művét. 
Mindkettőt orgonán Szemerei Eszter 
kísérte, a kórust Koleszár Istvánné ve-
zényelte.

Most a kórus nyári pihenőjét tölti. 
Augusztus második felében kezdjük is-
mét a próbákat. Ádámné Irén

Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Az „Életet az éveknek” megyei nyugdíjas szervezet egy év alatt 
4 csoportos foglakozást szervez.

Az első áprilisban volt, a költészet napján. Szépen szerepel-
tünk. Ha minden sikerül, úgy 2 versmondónk (Bihariné és Hor-
váthné) az ősszel tartandó országos versmondáson is részt vesz.

Nyáron (július 11-én) Németkéren volt a dalos találkozó. Kó-
rusok léptek fel a színpadon. A népdalcsokroktól a Liszt műve-
kig hangzottak el dalok.

Ott lépett fel a faddi nyugdíjasok kórusa is Koleszárné Éva 
vezetésével. Úgy érezzük, hogy mi is sikeresen szerepeltünk.

A műsor után finom ebédet tálaltak a házigazdák. A kávé, a 
sütemény és a finom innivaló sem hiányzott.

Meghívó érkezett Tengelic-Szőlőhegy nyugdíjasaitól. Július 
12-én tartották a falunapot, melyre szeretettel vártak bennün-
ket. A meghívást örömmel elfogadtuk. 10 fővel vettünk részt a 
falu programjában. Felkértek bennünket egy rövid jelenet elő-

adására is, melyet délután a színpadon bemutattunk. A közön-
ség tapssal jutalmazta a szereplőket. Szereplésünket megelőzve, 
finom ebéd várt bennünket. A tárcsán sült különböző húsok, 
friss paprika, paradicsom, finom puha kenyér mellé jól esett a 
behűtött sör és üdítő. Az

ízletes süteményeket készítőik kínálták szeretettel. A díj-
nyertes süteményt is megkóstolta csapatunk, mely bizony mél-
tó volt az első helyre!

Igazán jó kapcsolat alakult ki a két település nyugdíjasai kö-
zött. Meg kell említeni a faddi Papp Józsefné Böndi nevét, hi-
szen általa bontakozott ki ez a kölcsönös, egymás iránti tisztelet 
és jó kapcsolat. Köszönjük szépen vendéglátóinknak a szívélyes 
fogadtatást és megvendégelést.

Nagyon jól éreztük magunkat és továbbra is szeretnénk egy-
más programjaiban, életében részt venni.

 Schifflerné, Horváthné
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nyÍlt levél

Tisztelt Dombori Öregfalui levélírók !
Levelükben, melyet 2014. július 14-én kaptam kézhez, kérik, hogy az Önkormányzat állítsa vissza a 
közelmúltban megváltozott falunevet. Tájékoztatom a kedves levélírókat, hogy az Önkormányzat nem 
változtatta meg az elmúlt 25 évben Dombori státusát. Dombori nem volt önálló közigazgatási egység. 
A mostani változás a közigazgatás internetes megjelenésével van összefüggésben. A közelmúltig egy 
Dombori öregfalui lakcím úgy nézett ki, hogy pl. dombori 58., a 70-es években pedig úgy, hogy Fadd, 

dombori utca 58. Ezt állította vissza az önkormányzat szintén lakossági kezdeményezésre. Az elek-
tronikus ügyintézés ügyfélkapus rendszerébe csak úgy lehet bejelentkezni, ha közterület milyensége 
(utca, út, tér, köz, stb.) meg van jelölve. A faddi Önkormányzatnak nincs lehetősége Domborit önálló 
településsé változtatni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 98. §-a alapján a válasz-
tópolgárok kezdeményezésére, helyi népszavazás alapján új község alakítható az olyan – földrajzilag és 
építészetileg – elkülönült, lakott településrészből, amely választópolgárainak közössége képes a helyi 
önkormányzás jogának önálló gyakorlására, a községi önkormányzat számára meghatározott feladatok 
önállóan vagy társulás útján történő teljesítésére a szolgáltatások színvonalának csökkentése nélkül úgy, 
hogy ezeknek a feltételeknek az a település is megfeleljen, amelyből az új község megalakult. A helyi 
népszavazást a település teljes közigazgatási területére kell kitűzni.

Az új község alakításának további feltétele, hogy az elkülönített településrész lakosságszáma a kezdemé-
nyezést megelőző tíz évben folyamatosan növekedjen, és infrastrukturális ellátottsága meghaladja az 
országos átlagot, valamint a községi önkormányzat számára meghatározott feladatokat az országos át-
lagot meg nem haladó költségráfordítással látja el.

Az új község alakításának kezdeményezése esetén a falugyűlés legalább 3 tagú előkészítő bizottságot 
választ a településrészen lakó települési képviselőkből vagy más választópolgárokból.

A településrész új községgé alakításáról a köztársasági elnök dönt.

Tisztelettel: Fülöp János polgármester

FALUGAZDÁSZ
Ügyfélfogadás Faddon, a Művelődési Házban minden kedden 8:30-tól 11:30 óráig!

Köszönet...!
Amikor 2013 szeptemberében Molnár Zsolt lelkész távozott Faddról, a gyülekezet felkereste 
a községünkben élő nyugdíjas Deméné Miksa Zsuzsanna lelkésznőt, és felkérte, hogy átme-
neti időre lássa el a lelkészi feladatokat. Ő örömmel fogadta a kérést, és Csomós Balázs lelkész 
2014. májusi megérkezéséig lelkiismeretesen, nagy szeretettel látta el a teendőket. Ezúton 
szeretné a református gyülekezet köszönetét és háláját kifejezni a lelkipásztor asszonynak 
odaadó munkájáért!
Jó egészségben eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk neki. A református gyülekezet nevében
 Schmidné Keserű Erzsébet
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HISTÓRIA

Gazdálkodó, tűzmester. 1887, Fadd. 
Bevonult 1908. okt. 4-én a 4. t. tüzér-
ezredhez. Leszerelt 1911. okt. 4-én. 
1914. júl. 26-án ismét régi ezredéhez 
vonult be Budapestre. Aug. 6-án a 
szerb harctérre vitték Sabác környé-
kére, majd az orosz hadszíntéren küz-
dött Stary–Sambor stb. körül 1914 
nov.-ig. Ez után német kötelékbe ke-
rült 1915 jan.-ig, majd visszavitték 
Przemyslhez, ahol beteg lett. Később a 
32. t. tüzérezredhez beosztva ismét az 
orosz frontra vitték s ott harcolt 1917 
jan.-ig. Ezután a román hadjáratban 
1918 jan.-tól pedig az olasz hadszín-
téren küzdött 1918 májusig, amikor 
mint dohánytermelőt felmentették. 
A Br. tulajdonosa.

Gazdálkodó. 1899, Fadd. Bevonult 
1917. márc. 1-én a 17. h. gy. e.-hez 
Székesfehérvárra, ahonnan Komá-
romba a 7-es vártüzérekhez helyez-
ték át. Kiképzése után az olasz harc-
térre vitték a Tonale szorosba. 1918. 
jun. 4-én megsebesült. 1918 okt.-ig 
volt kórházban. Kitüntetései: Br. és 
K. cs. k.

Gazdálkodó. 1883, Fadd. Bevonult 
1904. okt. 1-én a 12. tüzérezredhez 
Budapestre, ahol 1904 dec.-ig szolgált. 
1914. júl. 26-án ismét Budapestre a 12. 
t. tüzérezredhez vonult be és lekerült a 
szerb harctérre. Ott részvett a sabáci, 
kragujeváci stb. harcokban 1914. dec. 
6- ig. Ezután az orosz hadszíntéren 
küzdött Perecsény-, Uzsoki-szoros-, 
Galicia-i harcvonalon 1916 jún.-ig. 
Ekkor Csernowicz vidékére vitték. 
Ott volt két hónapig. 1917 febr.-ban 
az orosz harctérről a román frontra 
került a Tölgyesi-szorosba – Uz-völ-
gyébe. 1917 okt.-ben megbetegedett. 
Később küzdött az olasz hadszíntéren 
is 1918. márc. 25-ig, amikor mint do-
hánytermelőt felmentették. Kitünteté-
sei: Vaskereszt és K. cs. k.

Gazdálkodó, tizedes. 1897, Fadd. Be-
vonult 1915 okt. 15-én Veszprémbe a 
7. honv. tüzérezredhez. A 41. tüzér-
ezred kötelékében küzdött a román 
hadjáratban, ahol csapattestével állan-
dóan tűzvonalban van.
Kitüntetései: Br. és K. cs. k.

Gazdálkodó. 1900, Fadd. Bevonult 
1918 febr. 6-án Budapestre a Pálffy- 
laktanyába. Kiképzése után a román 
frontra vitték, majd Odesszába került 
és ott az összeomlásig rendfenntartó 
szolgálatot teljesített. Leszerelt 1918 
végén.

M. kir. dohánybeváltó üzemkezelő, le-
venteoktató, tizedes. 1900, Fadd. A 4. 
honv. tüzérosztály II. ütegénél teljesí-
tett szolgálatot 1922-1924-ig. Szolgá-
lati ideje alatt kiváló szorgalmáért és 
példás magatartásáért vegyesdandári 
parancsnoki dicséretet kapott. Szolgá-
latában mint fiatal főtüzér I. lövegve-
zetőnek tették meg, majd később mint 
tizedest szolgálatvezetőséggel is meg-
bízták. Leszerelése után leventeoktató 
lett és a leventeintézmény kezdete óta 
állandó oktatója és nevelője az ifjúság-
nak. Ebbeli tevékenységéért és ered-
ményes munkájáért többször kapott 
feletteseitől dicséretet és elismerést.
(Forrás: Magyar tüzérek: A magyar tü-
zérség története. Bp.: 1938.)
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Paksra nem gyűrűzött be az oroszok elleni fellépés
Az Oroszországgal szembeni uniós intézkedések eddig nem okoztak 
fennakadást a paksi bővítés ügyében és reményei szerint nem is tart 
ilyenektől Aszódi Attila, bővítési kormánybiztos. A Kossuth rádió 180 
perc című műsorának adott interjújában beszélt erről, amikor azt is 
kifejtette, hogy a Lehet más a politika vasárnap reggeli közleményé-
nek az is tanulsága, hogy mindenki foglalkozzon azzal, amihez ért. 
Az LMP közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy Aszódi At-
tila bővítési biztos és az általa vezetett BME Nukleá-
ris Technikai Intézet több mint egymilliárd forintos 
tételben kapott megbízást az állami tulajdonú Pak-
si Atomerőműtől és az MVM-től – egyebek között 
ezzel a LMP-s, vasárnapi közleménnyel kereste meg 
a Kossuth rádió 180 perc című műsora ma reggel 
Aszódi Attilát. A riporternek arra a kérdésére, hogy 
ezt a kutatást nem tudta-e elvégezni a paksi atomerőmű, és való-
ban szükség volt-e ezekre a kutatásokra, a kormánybiztos elmond-
ta: ebben vonatkozásban tizenkét év projektjeire volt kíváncsi Szél 
Bernadett. A nukleáris technikai intézet nemcsak állami pénzekből, 
hanem vállalati forrásokból is kaphat pénzeket kutatási célokra.

Az említett összeg nem egy projekt, hanem több kutatásra vo-
natkozik, nagyságrendben mintegy száz szerződésről van szó. – Ne-
kem az a hitvallásom, hogy mindenki foglalkozzon azzal, amihez ért. 
Itt a nukleáris intézet ezekhez a kutatásokhoz ért, és számos olyan 
feladatot végzett el, amihez kompetenciája van. Az intézetben a 
kutatók az atomenergia kérdéseivel foglalkoznak, szakirodalmat ta-
nulmányoznak, mérnököket képeznek. A szerződések tekintetében 
jelenleg is vannak folyamatban lévő kutatások.

Aszódi Attila jelezte azt is, hogy bővítési biztosi kinevezésével 
egy időben lemondott a Nukleáris Technikai Intézet vezetői poszt-
járól, elsősorban azért, hogy az összeférhetetlenségnek még a 
látszata se merüljön fel. Az intézet elvégzi azokat a feladatokat – 
folytatta a biztos –, amelyeket elvállaltak és a kollégák továbbra is 
dolgoznak azon, hogy újabb megbízásokat szerezzenek. Én a to-
vábbiakban a paksi ügyekre figyelek. Arra a kérdésre, hogy a Paks 2 
ügyében lesznek-e további kampányok, Aszódi Attila úgy fogalma-
zott, hogy ez jórészt a fejlesztő zrt. ügye, de biztosan vannak olyan 
feladatok, amelyek arról szólnak, hogy a közvéleményt tájékoztas-

sák. Ami a szakmai kérdéseket illeti, a jövőben több olyan ügy is vár-
ható, amelyek a lakosságra tartoznak, ilyenek a környezetvédelmi 
illetve telephely-kutatási feladatok, ezeket az itt születő eredmé-
nyeket, a törvényi előírásoknak megfelelően, a lakossággal meg 
kell osztani. A Paks 2-vel kapcsolatos időszerű kérdésekre rátérve 
Aszódi Attila elmondta: három szerződésen dolgoznak közösen az 
orosz féllel, eddig két államközi szerződés van tető alatt, most pedig 

arról gondolkodnak közösen, hogy milyen műszaki 
körülményeket kell figyelembe venni. Ezeket még 
ebben az évben szeretnék lezárni. Megindult a te-
lephely-vizsgálati program, ennek feladata, hogy 
adatokat adjon az erőmű tervezéséhez, milyen 
meteorológiai körülményekhez, milyen földren-
gésvédelemhez kell illeszteni a terveket, és folyik 

a környezetvédelmi program is. Több adat felkerül a világhálóra is.

– Ha ezeken túljutunk, indulhat a tényleges tervezés, amelyben 
az orosz standardokat a paksi körülményekhez igazítják – tette hoz-
zá a bővítési biztos.

Az interjúban kitértek az aktuális politikai kérdésekre is, pél-
dául arra, hogy az unióban újabb szankciókat hoznának Oroszor-
szággal szemben. Aszódi Attila válaszában elmondta, hogy eddig 
a Paks2-vel kapcsolatban az orosz féllel semmilyen fennakadás 
nem volt, és jelenleg sincsen, ugyanolyan ütemben folytatódnak az 
egyeztetések, mint eddig. Az előkészítési folyamatot tehát nem kell, 
hogy zavarja az, ami a nemzetközi színtéren történik, de azt nem 
árt tudni, hogy Európa ezer szállal kötődik Oroszországhoz, hazánk 
gázimportjának például onnan jön a nyolcvan százaléka, Németor-
szágé 25 százalék, de ez a negyed olyan tetemes mennyiség, hogy 
az már gondot jelenthet. Aztán nemcsak a gázról, hanem más tech-
nológiák exportjáról és importjáról is szó van.

– Az Egyesült Államokat nem érinti mindez, de nagyon is érinti 
Európát, tehát van mit meggondolni a szankciók meghozatalakor, 
mert a válaszlépések Európát súlyosan érinthetik – mondotta Aszó-
di Attila a közrádió 180 perc című műsorában. 

 (Forrás: PAKS-PRESS, 2014. július 28.)

s z o M s z é d U n k  A z  A t o M e r ő M Ű

Aszódi Attila lett a bővítés kormánybiztosa
A paksi atomerőmű teljesítményének fenn-
tartásáért felelős kormánybiztossá nevez-
ték ki Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 
Technikai Intézet igazgatóját – derül ki a 
kormány Magyar Közlönyben megjelent ha-
tározatából. Aszódi államtitkári fizetést kap, 
munkáját legfeljebb negyvenfős titkárság 
segíti, amelynek elhelyezéséről a Miniszter-
elnökség gondoskodik. A kormánybiztos 
ellátja az atomerőmű új blokkjai teljesítmé-
nyének fenntartásával összefüggő valameny-
nyi feladatot, így különösen a tervezéséhez 
és megépítéséhez szükséges pontos kiinduló 
adatok, elkészítendő tervdokumentáció, a 
megvalósítás tervezett időkerete, valamint 

a minőségbiztosítási programok szakmai 
irányítását, és az ezzel összefüggő hatásta-
nulmányok elkészítésében való részvételt és 
szakmai irányítást.

Aszódi Attilát kinevezése első napján ke-
reste meg a Paksi Hírnök új feladataival kap-
csolatban. Ahogy a szakember fogalmazott, 
a beruházás mérföldköveit a Magyarország 
és az Oroszországi Föderáció közötti állam-
közi megállapodás rögzíti, eszerint körülbe-
lül tíz év áll rendelkezésükre az engedélyez-
tetési és műszaki feladatok megvalósítására, 
az új blokkoknak pedig a 2020-as évek kö-
zepére kell termelnie. Mint fogalmazott, a 
két ország közötti szerződés teremtett kere-
tet arra, hogy a szakcégek mára elkezdhes-

sék egymással az 
egyeztetést. Aszódi 
Attila kinevezése 
július elsejétől él, 
a kormánybiztos 
egyelőre nem tudja, hogy új feladatai meny-
nyiben befolyásolják egyetemi oktatói szere-
pét. A szakember energetikai témában a ’90-
es évek óta megszólal, szakmai tevékenysége 
során nemcsak energiapolitikával, hanem 
az atomerőművek biztonságtechnikájával is 
foglalkozott.

Több kitüntetést is kapott, többek között a 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét. 

 (Forrás: Paksi Hírnök, 2014. július 1.)
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A bővítéssel marad egyensúlyban a hazai villamosenergia-termelés
A piaci szereplőknek kedvet kell csinálni 

az erőmű-felújításokhoz, Ukrajnát elke-

rülve is érkezhet a paksi fűtőelem. Minder-

ről Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium energetikai államtitkára 

nyilatkozott a Világgazdaságnak.

A 2011-ben elfogadott, 2030-ig szóló, és 
50 éves kitekintést adó energiastratégia 
rögzíti az ország majdani energiamixét, 
de az azon belüli arányokat nem adja meg. 
Az általam vezetett államtitkárság elsőd-
leges teendője az, hogy e stratégiát az 
energiabiztonsági szempontok mentén, 
szabályozási úton „lefordítsa” – mondta 
el feladatairól a lapnak az államtitkár.

Szavai szerint olyan feltételeket kell te-
remteni, hogy a piaci szereplők tervezet-
ten és ütemezetten hozzáláthassanak az 
erőmű-felújításokhoz és hatékonyságnö-
velésekhez, hogy úgy érezzék, érdemes az 
itteni áramtermelésbe fektetniük. Támo-
gatjuk a magántőke jelenlétét az áram-
termelésben. 2025 táján sok hazai erőmű 
engedélye lejár, új beruházások nélkül 
kockázatos lehet ez az időszak.

Az atomerőmű mellett számítunk a 
lignitüzemű Mátrai Erőműre – folytatta 
Aradszki András. Mint mondotta, bízunk 
a gázüzemű blokkok újbóli üzembe he-
lyezésében is. Igaz, a piaci helyzet jelen-
leg nem kedvez a gázalapú villamosener-

gia-termelésnek, mert a külföldről érkező 
villamos energia olcsóbb a hazainál, és 
viszonylag magas a földgáz ára. Bár hosz-
szú távú előrejelzések szerint a földgáz ára 
csökkenni fog egyes régiókban, de a po-
litikai kockázat nem zárható ki teljesen. 
A gáz árának csökkentéséhez ezért elen-
gedhetetlen az útvonal- és a forrásdiverzi-
fikáció, illetve ennek keretében a határke-
resztező földgázszállítási infrastruktúrák 
biztosítása.

Az államtitkár kitért a paksi atom-
erőmű bővítésével kapcsolatos aktualitá-
sokra is. Mint arra rámutatott, 2025-30 
között több fosszilis alapon termelő erő-
művi blokk kiesése várható, a működési 
engedélyük lejárta miatt. Azt mondta: je-
lenleg nem tudjuk pontosan, hogy a piaci 
szereplők hogyan ütemezik a leállításo-
kat. A  jelenleg is üzemelő és az új paksi 
blokkok párhuzamos termelése azért sem 
jelent majd akkora többletet, mert a meg-
lévő atomerőművi blokkok teljesítménye 
csökkenni fog az üzemidejük végéhez 
közeledve. Nagyjából és összességében 
a megcélzott üzembe helyezésekkel ma-
rad egyensúlyban a hazai villamosener-
gia-termelés.

Az Ukrajnán keresztüli nukleáris fűtő-
elem szállításáról, a sérült elemek visz-
szaszállításáról elmondta, már keresik az 

alternatív szállítási útvonalakat, de jelez-
te, hogy két évre elegendő tartalék van, a 
sérült elemek biztonságosan tovább tárol-
hatók Magyarországon, esetleges itt ma-
radásuk nem befolyásolja az atomerőmű 
normál üzemi működését.

A lap kérdésében kitért arra is, hogy 
nem rontja-e az erős magyar-orosz ener-
getikai kapcsolatokban a magyar fél tár-
gyalási pozícióit az, hogy az ukrán–orosz 
konfliktusban Magyarország határozot-
tan kiáll Ukrajna mellett? Az államtitkár 
erre a kérdésre úgy válaszolt, hogy Ma-
gyarország nem tehet mást, mint hogy 
az általános nemzetközi jogi alapelvek 
mentén, a moralitás szempontjait érvény-
re juttatva azt mondja, hogy egy szuve-
rén és erős Ukrajna létezésében érdekelt. 
Az  ukrajnai magyarokért az alaptörvény 
értelmében is felelősséget kell vállalnunk. 
Ez világos üzenet, ezen a téren, egy plat-
formon vagyunk az uniós országokkal. 
Ami pedig a tárgyalópozíciónkat illeti: 
az a politika művészete, hogy a kapcsola-
taink ne romoljanak, ha pedig romlanak, 
akkor máshol megtaláljuk a kompenzálás 
lehetőségét. Ez  azonban nem az energe-
tikai államtitkárság feladata – válaszolt a 
Világgazdaság kérdésére Aradszki And-
rás, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
energetikai államtitkára.

A mélységi elv és a gyakorlat

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
rendszeresen szervez továbbképzéseket, 
konferenciákat a nukleáris szakemberek-
nek. Június végén négynapos regionális 
tanfolyam keretében az atomipar fizikai 
védelmi területén dolgozók cserélhették ki 
tapasztalataikat húsz ország képviselőivel. 
A szeminárium résztvevői ellátogattak a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft. paksi telephelyére is.
– Nem egyszerű ebben a témában a ta-
pasztalatcsere – mondja Kaszás Sándor, az 
RHK Kft. rendészetvezetője. – A résztvevők 
ugyanis csak egy pontig tájékoztathatják 
egymást saját védelmi rendszerükről, azon 
a bizonyos ponton túl már természetesen 
titkosak, szakszóval: minősítettek az ada-
tok.   tanfolyam fő témája most a mélységi 
védelem elve és megoldása, illetve az üze-

meltetési és védelmi 
biztonság összhang-
jának a megteremtése 
volt. Fontos az esetle-
ges szabotázsakciók 
megelőzése és elhárítá-
sa, ebben a szakembe-
reknek van elvi szinten 
és országonként más és 
más megoldása, azután 
az elvek konkretizálása, átültetése a gya-
korlatba már mindenkinek a saját feladata. 
A tapasztalatcsere tehát egy szintig törté-
nik, de ez is rendkívül hasznos.
Örményországtól Olaszországig, Szerbiá-
tól az Egyesült Államokig terjedően több 
mint harminc külföldi nukleáris fizikai vé-
delmi szakember látogatott el az RHK Kft. 
paksi telephelyére június 25-én. Nős Bálint 

műszaki és stratégiai igazgató a radioaktív 
hulladék elhelyezésének magyarországi 
helyzetéről tartott előadást, Farkas Péter, 
a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának 
mérnöke pedig az üzemeltetési biztonság 
és a fizikai védelem helyi sajátosságairól 
adott tájékoztatást.
A vendégek elismerően nyilatkoztak az 
RHK Kft.-ben látottakról és hallottakról.
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Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
1995 óta működteti Tájékoztató és 
Látogatóközpontját, amely a folya-
matos fejlesztéseknek köszönhetően 
népszerű és látványos bemutatóhely-
lyé vált a nukleáris energiatermelés 
iránt érdeklődő hazai és külföldi 
vendégek számára. Az atomerőmű 
közvetlen szomszédságában elhe-
lyezkedő központ májusban fogadta 
500 000. látogatóját.

A budapesti Wesselényi Miklós 
Műszaki Szakközép- és Szakiskola 
diákját, Beck Ádámot érte a meg-
tiszteltetés, hogy félmilliomodik 
látogatóként léphetett be a létesít-
mény látogatóközpontjába. A tanulót 
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű 
vezérigazgatója és Dr. Kovács Antal 
kommunikációs igazgató köszön-
tötte.

„Mindig nagy öröm látni, hogy 
milyen sokan érdeklődnek a tevé-
kenységünk iránt. Ez arra ösztönöz 
minket, hogy minél több olyan le-
hetőséget biztosítsunk a lakosság 
számára, ahol megismerkedhetnek 
az atomenergia hasznos és békéscé-
lú felhasználásával. Mivel a jelenleg 
működő blokkok, terveink szerint 
még további húsz évig a magyar vil-
lamosenergia-termelés szolgálatában 

állnak majd, külön öröm, amikor 
fiatal érdeklődők ismerkednek meg 
a létesítménnyel, hiszen elmondhat-
juk nekik, hogy az ő generációjuk 
számára is még hosszú évekig bizto-
sítani tudjuk innen az atomenergia 
nyújtotta előnyöket” – mondta Ham-
vas István vezérigazgató.

„Hazánk egyetlen, az ország villa-
mosenergia-termelésének több mint 
felét adó atomerőműve a kezdetek-
től a nyitottság politikáját folytatja. 
Ennek szellemében üzemelteti Tájé-
koztató és Látogatóközpontját, aho-
vá bárki, szinte bármikor betérhet, 
és a saját szemével győződhet meg 
arról, hogy miért biztonságos, tiszta 
és gazdaságos megoldás a nukleáris 
energia hasznosítása” – tette hozzá 
Kovács Antal kommunikációs igaz-
gató.

A látogatóközpont mellett maga 
az atomerőmű is megtekinthető egy 
speciálisan erre a célra kialakított lá-
togatófolyosón, amely Európában is 
ritkaságszámba megy. Ezen túlme-
nően szintén nagy népszerűségnek 
örvend az Atomenergetikai Múzeum 
is, amelyet két évvel a megnyitása 
után, már több mint harmincötezren 
látogattak meg, és a hazai érdeklő-
dők mellett, szintén rendszeresen 
fogad külföldi csoportokat. A Pak-
si Atomerőművel és általánosság-
ban az atomenergiával azok is meg-
ismerkedhettek az elmúlt években, 
akiknek eddig nem volt lehetősé-
gük Paksra utazni, ugyanis a Jövőnk 
Energiája Interaktív Kamion mozgó 
tárlata rendszeresen látogatja az or-
szág településeit és a nagyobb kul-
turális rendezvényeket. Ennek kö-
szönhetően már közel kétszázezer 
emberhez jutott el az interaktív mo-
bil kiállítás.

Külföldi tudósítókat tájékoztatott az RHK Kft. 

A Nemzetközi 
Atom energia Ügy-
nökséghez is akkre-
ditált külföldi újság-
írókból álló delegáció 
látogatott Paksra. A 

nagy nemzetközi hírügynökségek tudó-
sítóit is felvonultató csoport egynapos 
magyarországi programjában a Paksi 
Atomerőmű Tájékoztató- és Látogatóköz-
pontjának és magának az atomerőműnek 
a megtekintése is szerepelt. A Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonpro-
fit Kft. (RHK Kft.) vezetője a társaság tevé-
kenységét átfogó módon bemutató elő-

adás keretében beszélt a vendégeknek a 
radioaktívhulladék-kezelés hazai gyakor-
latáról és az azzal kapcsolatos jövőbeni 
tervekről. Dr. Kereki Ferenc, a társaság 
ügyvezető igazgatója prezentációjában 
kitért az RHK Kft. egyre bővülő nemzetkö-
zi kapcsolataira és együttműködéseire is.

A tudósítók között volt a Reuters, a Blo-
omberg, a Nikkei, az AFP és a Frankfurter 
Allgemeine Zeitung újságírója is. A kérdé-
sek egy része arra irányult, hogy az RHK 
Kft. létesítményei és kutatási programja 
által érintett térségek lakói hogy viszo-
nyulnak a társasághoz, mennyire fogad-
ják el a környezetükben zajló, a radioaktív 

hulladékkal kapcsolatos tevékenységeket. 
Az ügyvezető igazgató a nemzetközi sajtó 
képviselői előtt elmondta, hogy a térsé-
gi társulásokkal kialakított jó viszonynak, 
valamint a rendszeres és következetes tá-
jékoztatási munkának köszönhetően az 
RHK Kft. kiváló kapcsolatot ápol az érin-
tett közösségekkel, és ezt a személyes ta-
pasztalatok mellett a közvélemény-kuta-
tások is megerősítik. Nem véletlen, hogy 
számos európai ország tekint példaként a 
magyarországi gyakorlatra, a nyílt, őszin-
te társadalmi párbeszédre a radioaktív-
hulladék-elhelyezés terén.
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Másodvetések és a diófa
A 40 napos esős idő kisebb-nagyobb szü-
netekkel lassan letelik. Ebben a tenyészidő-
szakban igen szép sikereket könyvelhet el 
még a kezdő kertművelő is. Kihasználva az 
időjárást több másodvetésű növényt nevel-
hetünk, ami mehet azonnali fogyasztásra 
vagy bekerülhet a fagyasztóba.

Klasszikus másodvetésű növény a fejte-
nivaló bab. Itt azokat a fajtákat válasszuk, 
amelyek rövid tenyészidejűek. Korai, igen 
korai jelzéssel. Vethetünk zöldbabot, sár-
ga és zöldhüvelyű fajtákat. Július 10-15-ig 
uborkát. A tököt és cukkinit június 4. hetéig, 
majd július utolsó hetében, még cukkinit. A 
cukkini jobban bírja a hűvöset, mint a tök. A 
tökfélék kései másodvetése mindig rizikós.

A másodvetésű borsót július 10-15-ig el 
kellett vetni, de csak rövid tenyészidejűt, a 
tél alá vetést november 20-december 10. kö-
zött kell elvégezni. A kukorica június 30-ig 
kerüljön a földbe. Esetleg 1 hetet csúszhat, 
ha van vízpótlás. Káposzta, kelkáposzta, kar-
fiol, karalábé palántázása őszi termesztésre, 
friss fogyasztásra július 10-25-ig történjen 
meg. Sárgarépát is szívesen vetnek, aki ezt 
július 10-ig megtette, nagy szerencséje van, 
mert sok vizet kapott a csírázáshoz, eső for-
májában. A másodvetésű cékla már kikelt. 
Vetését június utolsó hetében végezzük.

Augusztusban vethetünk zöldhagymának 
valót, téli póréhagymát, majd jön a dugga-
tás ősszel. Őszi, állandó helyre vetett salátát 
július 15-25. között, spenótot a nyári vetést 
július 20–augusztus 30-ig, az őszit szep-
tember 1-30. között vetjük. Látják, elég bő 
a választék, és szerintem az idén nem lesz 
trópusi hőség, csak szép napos, hosszú ősz. 
Minden be fog érni. Azt azért megjegyzem, 
hogy a bab, tök, cukkini lisztharmatot, vagy 
más gombás fertőzést kaphat, ezért védekez-
ni kell. Főleg a szőlőben. 

Barackok, szilvák. Négyszer kaptunk 
jeget, többször szélvihart. Én nem győztem 
ácsolni az ágtámaszokat, mert szegény fáim 

ágai úgy törtek le terméssel együtt, hogy 
csak na! Persze, miután a gyümölcs befőzés-
re került, azonnal el kell végezni az alakító 
metszést. Ha vastagabb az ágtörés, rézzel, 
fasebkenőccsel kezelni kell, és a nyári hajtás-
képződéskor még korrigálja magát a fa vala-
mennyire.

Egyébként a barackok, szilvák a jégverés 
nyomait hordozzák, az ízük viszont kivá-
ló. Itt jegyezném meg, hogy kóstoltam egy 
rendkívül finom sárgabaracklekvárt, Száraz 
Annus néniét, a Kossuth utcában. Gratulálok 
hozzá!

Dísznövények. Sajnos ennek a sok víz-
nek, fülledt párás napoknak az átka az, hogy 
megjelentek a tetvek, egyéb kártevők is. A 
fügém gyapjas tetves lett, nem szereti a sok 
vizet. Ugyanezt vettem észre több díszcser-
jén is: kecskerágón, babéron, borostyánon. 
Főleg az árnyékban lévőkön. Tessenek kör-
benézni otthon, széthúzni a bokrokat, érheti 
önöket is meglepetés.

A diófa levélés terméspotyogására többen 
panaszkodtak. Van egy természetes nyári 
zölddió hullás, levéllel egybekötve. Azon-
ban, ha a fa megkopaszodna, az már nem 
természetes.

Egyre több fa ke-
rül Faddon is rosz-
szabb állapotba. 
A helyzet az, hogy 
amennyire csak le-
het, a fákat mérettől 
függetlenül lehet/
kellene lemosózni ta-
vasszal, rézzel.

Tünetek: csapa-
dékos években a dió-
fák levelein május-jú-
niusban 5 mm-es 
foltok jelennek meg, 
amelyek kerekek és 
sötét színnel szegé-
lyezettek. Ezek egyre 

nagyobb foltokká dagadnak, majd elhal a le-
vél, elszárad és potyog. A zöld dió héján sö-
tétbarna, fekete foltok vannak. Ez a gombás 
fertőzés a magbélig eljuthat, és a dió lehullik. 
A gombák a lehullott leveleken, fertőzött 
terméshéjon telelnek át. Védekezés: nyáron 

és szeptembertől az addig lehullott termést, 
levelet begyűjteni, égetni! Ha illik fánkra az 
ismertetett tünetegyüttes, akkor április–má-
jus–június hónapokban 10-14 naponként 
vegyszeres kezelést kell alkalmazni. Minél 
csapadékosabb az idő, annál gyakrabban.

Gnomóniás, Xantomónászos betegség-

re: Astra rézoxiklorid, Funguran-OH 50 WP, 
Kocide 2000, Vitra rézhidroxid. Tarka dió 

levéltetűre: akkor védekezzünk, ha nagyon 
elszaporodott. Kihajtás közben és után 2-3 
alkalommal, kéthetes időközönként. Dana-
dim 40 EC, Rogor L-40.

Végül van egy kérésem. Akinek van fe-
lesleges zománcos tejeskannája, nem baj, ha 
kopott, szóljon nekem. Megállapodunk rá. 
Tejet szeretnék benne hordani. Köszönöm!

Jó munkát!
 Benis Brigitta

Z Ö L DROVAT

E.R.Ö.V. Víziközmű és Közszolgáltató Zrt.
Hibabejelentés - 2014. év.
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 Bucher Ferenc egységvezető
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Szép lesz! … Kismanóké lesz!
Általában a nyári időszak nem tartozik az 
eseménydús hónapok közé, a gyerekek is él-
vezik a szünetet, az oviban is csendesebbek 
a hétköznapok.

De a Kismanók háza táján van munka 
bőven! Épül-szépül, napról-napra alakul az 
újonnan készülő óvodánk, ezzel párhuza-
mosan a felújítás is folyik a Templom utcai 
irodai épületben, ahol a vizesblokk teljes 
cseréje folyik, melyet a csoportszobák, és a 
többi helyiség meszelése követ. Miért is van 
erre szükség?

Mint ahogy már beszámoltam korábban 
itt az újság lapjain, végre új, minden igényt 
kielégítő óvodába költözhetünk, ahol hat 
csoport kezdheti meg az új nevelési évet. 
Az új intézmény pályázata csoportbővítési 
lehetőséggel járt, így a következő nevelési 
évben nyolc csoport kezdi meg a munká-
ját. Az új épületbe a kollégák sorsolással 
döntötték el, hogy melyik terem kié lesz. 
A Maci csoport és az újonnan alakuló Mó-
kusok maradnak a most felújítás alatt levő 
régi falak között. Biztos sok szülőben fel-
merül a kérdés, vajon ki lesz az óvó néni 
a csoportokban. Bizony ennek megoldása 
számomra is nehéz feladat, hiszen pályázat 
kiírása után várom a pedagógusi állásra a 

jelentkezőket, de bízom abban, és minden 
remény megvan rá, hogy zökkenőmentes 
lesz az óvoda átadása után a Kismanók éle-
te. Ami már biztos, hogy a Mókus csoport 
egyik óvó nénije Bitay Ágota lesz, aki egy-
ben a vezető helyettesi feladatokat is ellátja, 
és koordinálja a két csoport munkáját. Ez a 
döntés maga után vonja, hogy a Süni cso-
port elosztásra került, egyik fele Vera óvó 
nénihez, a többiek Ági óvó néni csoportjába 
járnak majd. Itt szeretném megnyugtatni 
a Kedves Szülőket, hogy igyekszünk maxi-
mális odafigyeléssel dolgozni ezután is, és 
hasonló feltételeket biztosítani a két épület-
ben, ezért is történik párhuzamosan a fel-
újítás. Számomra öröm az, hogy kisebb lét-
számú csoportokkal tudunk majd dolgozni, 
ez több egyéni figyelmet, fejlesztési lehető-
séget biztosít gyermekeinknek. Nem utolsó 
sorban az sem mindennapos dolog, hogy 
nem azon kell szomorkodni, hogy esetleg 
csoportot szüntetünk meg, hanem ellenke-
zőleg, lehetőség van bővítésre, új munkahe-
lyeket teremtünk.

Az átadás időpontjában sajnos változás 
történt. Kezdetben szeptember 1. volt a ha-
táridő, de a többszöri tervmódosítások, kü-
lönféle engedélyek határideje kitolta a vár-

ható időpontot október 1-re. Ezért kérem a 
Kedves Szülők megértését, türelmét az eset-
leges szeptemberi hetekre, ugyanis ez idő 
alatt még mindenki a „régi” helyére kerül 
átmenetileg mindaddig, míg a bútorok, be-
rendezések nem lesznek kész az új épület-
ben. Az öltözők komfortja is változik ez idő 
alatt, mert a meglévő fogasok, padok átépí-
tésre kerülnek az új helyre. Próbálunk mi 
is zökkenőmentes napokat biztosítani, de a 
felmerülő problémák megoldásához a Szü-
lők türelme, pozitív hozzáállása elengedhe-
tetlen. Ez egy olyan ideiglenes állapot, ami 
számunkra is a „nem szeretem” kategóriába 
tartozik, hiszen az óvoda a gyermekek nyu-
godt fejlődését hivatott elősegíteni, de ha ez 
az átmeneti állapot megszűnik, végül közö-
sen örülhetünk az új, modern óvodánknak.

Kedves Szülők! Bízom abban, hogy ve-
lem és kollégáimmal együtt Önök is nagyon 
várják, hogy birtokba vegyük a hosszú év-
tizedek óta várva-várt új ovit. De még nincs 
vége a nyárnak sem, így a szünet hátralevő 
napjaira kívánok Mindenkinek jó pihenést, 
kellemes, tartalmas kirándulásokat, hogy 
újult erővel láthassunk neki a nem minden-
napi feladatnak… új óvodába költözünk!

 Kárász Andrea vezető óvónő

Áldás, békesség
Hová vezet a te utad?

„Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: 
„Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből 
Gázába vezető útra, amely néptelen.” (Apos-
tolok cselekedetei 8,26)
Hová vezet az én utam? – vagy – Mit keresek én 
itt?!! Tettünk már fel magunknak ehhez hason-
ló kérdéseket?

Bizony, életünk során sok utat kell végig-
járnunk. Gyakran olyan utakat is, aminek nem 
látjuk a végét, mégis elindulunk rajtuk, mert 
azt reméljük, hogy az út végén öröm, béke és 
boldogság vár ránk.

Vannak azonban olyan utak is, amiken azért 
indulunk el, mert Isten küld bennünket rajtuk 
keresztül valahová vagy valakihez. Igen, Isten 
gyakran küld bennünket olyan utakra, amikről 
nem tudjuk, hogy hová is vezetnek majd; csak 
azt tudjuk, hogy azt az utat nem egyedül, ha-
nem Istennel tesszük majd meg.

Fülöppel is ez történt. Isten ismeretlen útra 
küldte őt: a fővárosból, Jeruzsálemből egy kis 
város felé.

(Gáza akkoriban még egy kicsike városka 

volt.)

Ráadásul azt a két város közötti 80 km-es tá-
volságot gyalog, egy elhagyatott, járatlan úton 
kellett megtennie. Fülöp azonban tudta, hogy 
Isten nem akar neki rosszat; bízott Istenben. 
Ezért elment arra a bizonyos „Jeruzsálemből 
Gázába vezető útra, amely néptelen volt.”

Életünk során sok utat járunk be. Az én élet-
utam például Dunaújvárosban kezdődött, majd 
20 év után Pápára, a Református Teológiai Aka-
démiára vezetett, s pár év múlva Németország-
ban kanyargott tovább. Ott, a messzi idegenben 
aztán keresztezte feleségem útját. Az övé Tar-
páról indulva, Nyíregyházán és Debrecenen 
át – ahol a gimnáziumot és a teológiát végezte 
– vezetett el a messzi némethonba. Utunk in-
nentől kezdve összekapcsolódott, és a tiszán-
túlra vezetett, ahol több gyülekezetben is szol-
gáltunk. Isten innen hívott el bennünket egy 
újabb útra, Tolna megyébe, a Faddi Református 

Egyházközségbe, ahová már kicsiny fiunkkal 
érkeztünk.

Feleségemmel azt tapasztaltuk, hogy Isten 
lépésről-lépésre vezeti az embert. Az Úristen 
mindig csak egy-egy útszakaszt mutat meg, s 
minden egyes útszakasz újabb kihívást hoz ma-
gával. Isten szava, a Biblia azonban megtanít 
bennünket arra, hogy mikor mit kell tennünk.

Alkalmainkon ezért tanulmányozzuk a Bib-
liát, hogy belőle megértsük Isten akaratát a mi 
életünk számára, s hogy megtudjuk: hová is ve-
zet az utunk.

Heti alkalmak
Hétfő 18.00 imaóra

Csütörtök 18.00 Bibliaóra
Vasárnap 10.00 Istentisztelet

Hittantábor a református parókián augusz-
tus 14-16-ig.

A tábor reggel 9 órától délután 15 óráig 
tart. A tábor témája: Csodálatos barátság. A 
bibliai történetekkel való foglalkozás mellett 
még énektanulás, kézműves foglalkozások és 
sok-sok játék is lesz!

 Csomós Balázs református lelkipásztor

O K T A T Á S
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A  T E M P L O M  N A P J A  K É P E K B E N

A Templom napja idén is a zarándok testvérek fogadásával kezdődött és szeretetlakomával fejeződött be. A szentmise után a műve-

lődési házban Rostás Jenő István faddi plébános megnyitotta az általános iskolások templomról készített rajzaiból, festményeiből, 

makettjeiből rendezett kiállítást.

Ódryné Horváth Krisztina kiállítása a MinigalériábanTanúságtevő: Bolyki Balázs előadóművész

Szemünkből a könny kicsordultA pedagógusok kórusa

Az ünneplő közösség egy részeA szentmisén közreműködött a Boróka énekkara

Dr. Udvardy György püspök bérmálás közbenA Templom napja az ökumené jegyében zajlott
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… és a kicsi angyalkákDr. Udvardy György püspök és Rostás Jenő István plébános

E G Y H Á Z I  H Í R E K

Köszönet, tájékoztatás és kérés
Akik a katolikus plébánia környékén járnak, tapasztalhatják, 
hogy építkezés, átalakítás történik. Állami pályázaton nyert 
pénzből rendbe hozzák a plébános részére a hátsó épületrészt, 
ahol elfogadhatatlan állapot volt. Elhasználódott elektromos ve-
zetékek, a fürdőkádhoz nem volt vízcsap szerelve (!!!) és hason-
lók. Az utcai részen két szobát egybe nyitnak, amiből közösségi 
terem lesz. Itt tudunk majd megrendezni sokféle összejövetelt, 
előadásokat, imaórákat és egyebeket. A Püspökség eddig már 
sokat segített az igen elhanyagolt épületrész rendbe tételéhez. Ki 
kellett javítani a tetőt, több helyen volt beázás, használhatatlan 
volt a fűtőberendezés, a fürdőszoba, ki kellett festeni a ház utcai 
részen levő helyiségeit. Ez több, mint 2 millió forintba került. A 
jelenleg folyó munkálatokhoz sem lesz elég a pályázaton nyert 
pénz. Ha egy régi épülethez hozzányúlunk, sorra jönnek elő a 
nem látott „rejtett” hibák. Ha pedig elkészül a közösségi terem, 
be kell rendezni székekkel.

A templomunk tornyában négy harang lakik (ezt így mond-
ják). Már csak egy használható. Az Önkormányzat közbenjárá-

sával az Atomerőműtől kaptunk 950 ezer forintot a javításhoz, 
de ez sem elég, hogy a harangok újra szóljanak. A javításuk már 
elkezdődött.

Ezek mellett jönnek a „mindennapi” számlák, amit valameny-
nyien ismerünk. Így köszönettel veszünk minden hozzájárulást.

Megköszönöm mindenkinek, aki eddig hozzájárult az Egy-
házközség működésének biztosításához és a felújításokhoz. 
Akár az egyházfenntartási hozzájárulás fizetésével, (ezt sokan 
egyházi adónak, mások régiesen párbérnek nevezik), akár kü-
lön adománnyal.

A régi mondás igaz: Sok kicsi, sokra megy. Igaz a kiadások-
nál, de igaz az adományok esetében is. Jézus nagyra értékelte 
a szegény özvegy két fillérét. De értékelte a gazdagok nagyobb 
adományait is, akik tehetségük szerint adakoztak.

Tudom, az én köszönetem nem sok. De hiszem, hogy „maga-
sabbra” is elhallatszik.

 Rostás Jenő István plébános

Június 14-én, szombaton ünnepeltük a kato-
likus templom fennállásának 150 éves évfor-
dulóját.

Kéthónapos előkészítő munka előzte meg 
az eseményt. A szervezésben részt vevők 
(mintegy 30 fő) rendszeresen (először kéthe-
tente, majd hetente) találkoztak a művelődési 
házban. Szinte mindenki tudta már a felada-
tát, hiszen ez volt a 9. alkalommal megrende-
zett ünnepség.

Ünnep ez a nap, a templom ünnepe. Első 
ízben, 2006-ban, azzal a céllal szerveződött, 
hogy közösen tegyünk valamit annak érde-
kében, hogy megújuljon a templom, először 
külsőleg, aztán belülről is. Reméltük, hogy 
ez 2014-re, a 150 éves évfordulóra megvaló-
sul, de ez a remény csak részben teljesedett 
be. A templom külső felújítása megtörtént, 
de a folytatáshoz, a belső felújításhoz még 
több millió (vagy több tízmillió) forint szük-
ségeltetik. Ehhez kevés a falu lakosságának 

összefogása, a püspökség támogatása. Olyan 
pályázati lehetőség kell, aminek segítségével 
megvalósulhat az eredeti elképzelés.

A Templom napjának nem titkolt célja 
volt az adományok gyűjtése, hogy évről évre 
gyarapodjon a templom felújítási számlára 
befizetett összeg. Ezzel nincs is semmi prob-
léma, gyarapodik, csak nem olyan mérték-
ben, ahogy azt a szervezők remélték. Ennek 
természetesen tudják, tudjuk az okát. A falu 
lakosságának anyagi lehetőségei beszűkültek, 
sokak számára az ötszáz forintos adomány 
is megterhelő, ezt bizonyítja, hogy a befolyt 
összeg mindig csökken, minden évben keve-
sebb. Az esemény mégis sikeres, közösségépí-
tő, megmozdul a falu apraja-nagyja.

Ez idén különösen így történt, hiszen a sze-
replők között megtaláltuk minden korosztály 
képviselőit: voltak óvodások, iskolások, aktív 

felnőttek és nyugdíjas korúak is. Köszönet il-
leti őket, mert sokat tettek azért, hogy sikeres 
legyen ez a nap. De köszönet azoknak is, akik 
bármilyen formában hozzájárultak ehhez a 
sikerhez: anyagilag, természetbeni juttatás 
vagy egyéb felajánlás formájában. Nem soro-
lunk fel neveket, mert a legnagyobb körülte-
kintés ellenére, óhatatlanul is kimaradna va-
laki, ezt pedig nem szeretnénk. Tudjuk, hogy 
az, aki bármit tett, bármit hozzáadott a Temp-
lom napja sikeréhez, nem vár köszönetet, amit 
tett, önzetlenül tette. Önzetlenül tették, teszik 
a szervezők kilenc éve, ők sem várnak köszö-
netet azért, amit tesznek. Van, aki kikéri ma-
gának, hogy köszönetet mondjanak neki, nem 
azért teszi, amit tesz, hanem mert úgy érzi, ez 
a dolga: örül, hogy segíteni tud, örül, hogy se-
gíthet.

Mégis, engedtessék meg egy kollektív kö-
szönet a végére: köszönet mindenkinek min-

denért…! A Templom napja szervezői

Templom napja – 2014.
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U T ÓR E Z G É S E K

150 év margójára
A vallási meggyőződés, a hit magánügy – 
mondják. Mennyire magánügy? Nemrég ün-
nepeltük a faddi katolikus templom 150 éves 
évfordulóját, de leginkább azok ünnepelték, 
akik felmenői semmit sem adtak ennek a 
templomnak a felépítéséhez.

Igen, mert ha a meghívott vendégek nem 
tisztelték volna meg ünnepünket, akkor ez a 
templom – őseink hitét büszkén hordozó szí-
nes ablaküvegei alatt bizony kongott volna az 
ürességtől. Kongott volna!

Pedig a liturgia, a műsor és a fellépő ven-
dég előadása tökéletesen igazodott az ünnep 
szelleméhez és a mai kor elvárásaihoz. Nem 
is beszélve a helyi angyalkáink kimagaslóan 
kivitelezett és lelket emelő előadásáról. A se-
gítők, szervezők és civilek mindent megtet-
tek az ünnep fényének emelésére, de mégis 
volt valami hiányérzete az embernek. Valami 
hiányzott.

Hiányoztak a faddi, magukat katolikusnak 
valló, hitüket nem vállaló vagy nem gyakorló 
emberek!

Hiányoztak a nem hívő faddiak, akik egy 
hosszú útról hazatérőben a templomunkat 
pillantják meg legelőször a falu határából.

Déd- és nagyanyám mélyen vallásos volt. 
Anyám bérmálkozott is, nem tudom, vallási 
értelemben volt-e igazi hite. Én meg vagyok 
keresztelve. Ez az ív hűen tükrözi a mai ma-
gyar átlag valóságot. De az igazság árnyaltabb. 
Első emlékem arról, hogy ebben a faluban 
létezik egy hely, ahol egy fontos embert „lát-

hatok”, az öt-hat éves koromban történt meg. 
Az óvodából mentünk haza és a templom előtt 
egy magas, mosolygós ember állt fekete, föl-
dig érő ruhában. (Kővári Bálint atya, aki ke-
resztelt.) Megsimogatta az arcomat, adott egy 
negró cukorkát, kézen fogott és bevezetett a 
templomba. Közben kérdezgetett és beszélt 
egy emberről. Én a szavait, azok lényegét nem 
értettem akkor. A templomba belépéskor be-
sütött a nap és valami leírhatatlan színpompá-
val elém tárultak a színes üvegek, megszédí-
tett a templom belső magassága, megcsapott 
a templomi illat és láttam egy embert, akinek 
kezei ki vannak kötve egy fára. Én ezt akkor 
így láttam. Amikor kérdeztem, miért van ez 
az ember oda kikötve, a plébános úr azt felel-
te, hogy meg van feszítve, és Ő az, aki értem 
is meghalt.”

Én sírva fakadtam, mert nem értettem és 
ellenkeztem vele, hogy az nem lehet, mert az 
én anyukám soha nem mondta nekem, hogy 
valaki meghalt értem, és ez nem igaz. Majd 
kiszaladtam a templomból. Az ott megélt él-
mény, vizuális hatás és egyéb körülmények 
egész életemben elkísérnek.

Nagyban befolyásol ma is, Isten keresésé-
ben, megértésében. Olyan mélyen gyökerezik 
bennem, hogy amikor az élet odavág a föld-

höz és fel kell állnom, és újra megindulni, ak-
kor ez erőt ad, és megtart a hitemben, mert 
tudom, hogy Isten nélkül nincs semmi ebben 
az életben!

Mi a hit? Kinek mi a hit?
Azt az ember néha nem is tudja szavakba 

önteni. Sokan mondják: megtértek. Milyen az, 
amikor megtér az ember? Olyasmi, amit halál 
közeli élmény után élünk meg, vagy egy nehéz 
életkrízisben, lelki alászálláskor megtapaszta-
lunk, és egyszerre megvilágosodik elménk, 
szívünk és rátalálunk az általunk Istennek tet-
sző elrendelt útra? Milyen az? Manapság ren-
getegen mondják, hogy megtért hívők. Ám 
amikor hitükről kérdezed, többen kitérnek. 
Ha helyt kell állni hitükért, sokan nem cselek-
szenek. A hit égisze alatt, néhányan csende-
sen marakodnak, féltékenykednek egymásra, 
bántják egymást. Lelki vezetőjüknek szemtől 
szembe mondják, hogy ők egy fiatalabb papot 
akartak volna. Pedig a papunk dolga nem fia-
talnak lenni, hanem Isten igéjét hirdetni!

Vagy nézzük a helyi hitközösség és papunk 
körülményeit.

Majdnem darabjaira hullott évtizedek alatt 
a helyi katolikus hitközösség. Nem volt egy 
közösségi hely, ahova betérhetett volna öreg, 
fiatal, gyerek. A helyi parókiánk középkori 
állapotban van. Nem törődtek az eltelt 15-20 
évben a gyerekekkel, a hitet keresőkkel, bi-
zonytalanokkal.

Templom napja Fadd, 2009. szept. 6.
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Milyen (tisztelve a kivételt!) az a helyi közös-

ség, hitvezető és katolikus hitközösség, aki 

elnézi, elnézte évekig, hogy egy őserdő volt a 

parókia udvarán, hogy a vécén nem volt szel-

lőzőablak, a fürdő állapotát nem is ecsetelve. 

Szétrohadt padló, penészes, dohos falak.

Templomunk – Isten háza – szépülget, 

de annak az otthona, aki Isten igéjét hivatott 

hirdetni, szinte balkáni, a bentlakó a közép-

korban él. Egy átlagember, de sokszor a hívők 

sem tudják, miként és miből él egy lelki ve-

zető. Ez baj, mert van új tető, színes falak, de 

tengődik az, aki a falak közé kell, hogy hívja a 

közösséget. Azt gondolom, a közösségünknek 

elég volt a majd negyvenévi vezeklésből. Meg 

kellene újulnia katolikus, de református hité-

ben is, iskolás gyerekekkel, fiatalokkal, közép-

korúakkal.

 Ha nem is templomot épít, mint elő-

deink, de létrehoz egy új és mindenkit

befogadó hitközösséget az elődeink temp-

lomának megtöltésére. Karácsonykor, húsvét-

kor nem más városokba, falvakba jár temp-

lomba, vagy gyónni, hanem ide a helyibe jön, 

vállalja azt, mert itt is itthon van Jézus és itt is 

vannak feladatok. Nem csak kritizál, hanem 

teszi a dolgát, Isten dicsőségére! Egy közösség-

ben a felnevelkedő generációknak lehetőséget 

kell teremteni a széles világnézet kialakításá-

ra, annak a lehetőségének megteremtésére – 

mondják ezt is. Itt nem csak a szülőkre hárul 

feladat, hanem az óvodára, iskolára és a helyi 

vezetőkre is. Be kell vinni a templomba rend-

szeres kulturális rendezvényeket – akár óvo-

dások, iskolások előadásával.

Egybe kell tartani a hitközösséget, de nem 

az elvárt, kötelező protokoll szerint, hanem 

hitünkért, magunkért a közösségünkért. Ah-

hoz, hogy morálisan, erkölcsileg ne süllyedjen 

le egy közösség, az orvos, tanár, pap hármasát 

tisztelni kell. Nem mi választjuk meg ezeket 

az embereket. Akár tetszik, akár nem. Isten-

nek ezekkel a vezetőkkel feladata van! Az is 

tény, hogy mindenkinek joga van nem hinni. 

De lehetőséget kell adni a Jézus szeretetére!

Az eltelt 40 évben a tömegeknek nem be-

széltek Jézusról, szándékosan kizárták napi 

életükből. Nem segítették az Istenhez vezető 

útra térésben. Nem engedték, hogy döntsön! 

Aztán most, hogy települések tömegeiben 

kell megtapasztalni az egyházak híveinek ki-

öregedését, mások eltávolodását, a hitközös-

ség elszegényedését, akkor kisebb indulatok 

is generálódnak. Mert nem mindenhol lehet 

felmutatni a helyi egyházak megerősödését. 

Nem. Egyre nehezebben tudnak települések 

eltartani papot, pláne kettőt.

Mindenki ideges, hitevesztett tüneteket 

produkál.

Volt kisdobos és úttörő igazolványunk, 

most pedig elvárják, hogy higgyünk és lelki 

vezetőink számon kérik rajtunk, hogy miért 

nem járunk rendszeresen templomba. Má-

sok, megkérdőjelezik egyesek hitét Istenben. 

Vagy magukét a többi fölé helyeznék. De csak 

helyeznék, mert Isten mindenkié. Mindenkit 

egyformán szeret! Bármikor rátalálhatunk, 

még az is, aki régen párttag vagy semmit érő 

életű volt! Isten mindenkit egyidőben, egy 

személyben SZERET. A hit vezetőinek azok-

kal szemben lehetne „elvárása”, akik azt hir-

detik, megtalálták Istent és régóta megtértek. 

Az ateista többség pedig nem csak dörgedel-

mes kritikát akar, hanem az elfogadás mellett 

megértést, reményt arra, hogy megismerheti 

még Jézus jóságát.

Ehhez segítséget adni a nyáját terelő juhász 

feladata, nem a leendő bárányoké.

Mi, keresők elvárjuk, hogy lelkileg erősít-

senek, segítsenek bennünket Isten háza felé, 

hogy sugározzák felénk, erősítsék bennünk 

a hitet, Isten jóságát! Hitbéli kérdéseink-

re, kételyeinkre választ akarunk. Elfogadást, 

Remény, Megerősítést. Mert, „Oh, jóságos 

Jézusom, szined előtt térdre hullva kérlek és 

lelkem lángoló hevével könyörgök Hozzád, 

töltsd be szívemet a hit, remény, szeretetnek 

és igaz bűnbánatnak hathatós érzelmeivel, adj 

nekem megingathatatlan erős akaratot éle-

tem megjobbítására, míg öt sebed fölött mé-

lyen megindulva fájdalommal elmélkedem és 

fontolóra veszem, édes Jézus, a királyi prófé-

tának, Dávidnak jövendölését: átlyuggatták 

kezeimet és lábaimat, megszámlálták minden 

csontjaimat”.

Elnézést kérek, ha kicsit hevesre sikerült az 

írásom, önmagamnak is szól! Köszönöm!

Isten áldjon bennünket, Faddiakkat!

 Benis Brigitta
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Őshonos ártéri állat- és növényfajok bemutató gazdasága
2013 júniusában pályáztunk a Sárköz-Duna-

völgye-Siómente Egyesület segítségével III. 

körös LEADER Gazdaságfejlesztési támoga-

tásra, amelyet 2013 októberében jóváhagy-

tak, így elkezdhettük a várva várt beruházást. 

Egy olyan „farmot” álmodtunk meg, ahonnan 

egészséges, táp – és gyógyszermentes tojá-

sok és vágott baromfik kerülhetnek ki, ame-

lyek sütés közben nem esnek össze felére a 

rengeteg hozzáadott adalékanyagnak „kö-

szönhetően”, és a húsnak olyan íze van, mint 

az annak idején nagyszüleink baromfiudvarán 

egész nap kapirgáló tyúkoknak.

A terület adott volt, Várszegpuszta köz-

vetlen szomszédságában Európa legnagyobb 

fekete nyár géngyűjteményéből 1 hektárt el-

kerítettünk az állatok részére, ezt elfelezve 

ugaros rendszerrel tudjuk felváltva pihentetni 

a talajt, hiszen a végső célban szereplő állat-

létszámnál ez elengedhetetlen. Mivel raga-

dozók (róka, nyest, görény…) szép számmal 

előfordulnak az erdőben és a földeken, a ke-

rítést a lehető legbiztonságosabbra kellett 

összerakni. Három réteg drót és villanypász-

tor védi a szárnyasokat sikerrel, hiszen a mai 

napig egyetlen nyomot sem találtunk, ami 

eltűnésre, támadásra utalna. (Könnyen lehet, 

hogy ebben szerepet játszik a kerítés külső 

oldalán élő mangalica állományunk is, hiszen 

a közel 70 disznó szabadon közlekedik és ku-

tatja az élelmet a farmot körülölelő 25 hektá-

ron.) 12 méter hosszú ólat építettünk, ahova 

éjjelre behúzódhatnak a baromfik, van külön 

etetőrész és tojófészek is. Nyomós fúrt kútból 

nyerjük számukra a vizet, szemes takarmány 

(búza, napraforgó, kukorica) egészíti ki az 

egész napos kapirgálást, legelészést.

Legalább olyan fontos kérdés volt, hogy 

milyen baromfikkal vágjunk neki a gazdál-

kodásnak, hiszen nem minden fajta képes a 

szélsőséges körülményekkel megbirkózni. Vá-

lasztásunk végül az őshonos fogolyszínű ma-

gyar tyúkra esett, hiszen nem csak ellenálló 

képessége, de csibenevelő hajlama is átlagon 

felüli (nem utolsó sorban küllemre is gyönyörű 

látvány). Idén a jövő évi tojóállománnyal né-

pesítettük be a területet, bízunk benne, hogy 

jövő tavaszra a bokrok alól szép számmal ve-

zetik majd elő csibéiket, ezzel biztosítva, hogy 

ne kelljen kívülről vásárolni az állományt eset-

leges betegségeket kockáztatva. A ragadozó 

madarak elleni védelmet jobb híján a kotló-

sokra bíztuk, de segíti őket ebben rejtőzkö-

désre kiválóan alkalmas tollazatuk is.

A baromfik mellett tervben van még liba, 

pulyka, kacsa, gyöngytyúk és esetleg fácán, 

fogoly tartása is. A tyúkokhoz hasonlóan 

ezektől is azt várjuk, hogy bőséggel szaporod-

janak, hiszen így önfenntartóvá válik az egész 

rendszerük, és gyógyszerekkel vagy táppal 

még véletlenül sem fognak találkozni.

A végső létszám nagyban függ a terület 

későbbi kihasználtságától, hiszen csak ad-

dig lehet egészségesen tartani az állatokat, 

ameddig buja zöld növényzet veszi őket körül. 

Alighanem évek kellenek majd, amikorra beáll 

a pontos létszám, de a mostani 100 darabnál 

azért jóval többel számolunk.

Szeptember környékére várhatóak az első 

tojások a mostani állománytól, onnantól kezd-

ve tervezünk háztól, őstermelőként értékesí-

teni, és jövő tavasszal, amikor terveink szerint 

a létszám már mindenből jóval a mostani fe-

lett lesz, elkezdhetjük a konyhakész húsok el-

adását is.

Ha esetleg valaki élőben is szeretné meg-

nézni, hogy élnek együtt és egymás mellett a 

különböző szárnyasok, nagyon szívesen látjuk 

akár egy személyes körbevezetésre is, hiszen 

az élmény úgy teljes, ha a lábunk előtt legel-

észnek a libák, kergetőznek a kakasok, és per-

sze a gyöngytyúkok rikácsolása fogad minket 

a kapuban.

Bényi Sándor

7133 Fadd, Templom u. 56.

PÁ LYÁ Z AT

Őshonos ártéri állat- és növényfajták bemutatógazdasága

1 815 274 Ft (€ 6 210,3)

Kedvezményezett: Bényi Sándor

7133 Fadd, Templom u. 56.
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FERKELT SÁNDOR autószerelő
Számítógépes diagnosztika,  
elektromos rendszerek javítása,  
műszaki vizsgára történő felkészítés,  
teljes körű autójavítás, 

Új szolgáltatás: 

 gumiszerelés 
 centírozás

7133 Fadd, Béke utca 94.  Tel.: 06/30-851-0577

Schmelcz TÜZÉP
Tüzelő- és építőanyag 

Kereskedés

7133 Fadd,  
Táncsics M. u. 8.

Tel.: 06-74/447-705
06-70/377-80-99

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig: 730-1600

Szombaton: 730-1100

SCHULLER termékek:

•	 ecsetek
•	 festőhengerek
•	 ragasztószalagok
•	 takarófóliák
•	 sittes zsákok
•	 spatulyák
•	 kőműves szerszámok
•	 gipszkanál
•	 glettelők
•	 drótkefe
•	 kézi keverőgép
•	 habarcskeverők
•	 kesztyűk
•	 pormaszkok kaphatók!

Száraz akác tűzifa kapható kugliban  
és hasábban kedvező áron!

Fuvarvállalás! Sóder, építőanyag 
kiszállítása 3,5 tonnás billenős 
kisterherautóval kedező áron!

AKCIÓ! 11,5 kg-os PB-gáz 
házhoz szállítva: 4 700,- Ft
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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

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
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