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….. kapcsolat……
Montaigne írta az Esszék-ben: „A legnagyobb dolog 

a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal”. Ezt 
persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem 
a szellemet bizsergető, alkotó, hazájának, népének 
munkájával szolgáló emberi közösségre gondolva írta. 

Tíz éves a lapunk…Gondoljuk végig, tíz év tartalmát 
tükörként tartva, megelégedhetünk-e mindmagunkkal?! 
Tíz év nagy idő… tíz év távlatából a dolgok letisztulnak, 
lehullanak a cikkekről a díszítések s felerősödik szemünk 
előtt a lényeg. Mit nyújtott nekünk ez az újság? A siker, 
a kudarc, öröm és bánat, vetélkedés és együttműködés 
színterét adta. Egyeseknek színpad volt, másoknak 
egyszerűen csak a közösséghez kötődés összekötő 
szála, mely az egyén életének teljességéhez volt fontos. 
A család, iskola, a település, különböző erősségű és  
mélységű kötődések ezek, melyek általában egész 
életünkre kihatnak. 

Tíz éve még hittünk, s nem bíztunk… ma már csak 
bízunk, de igazából nem hiszünk. A múló évek az idősek 
életében csakugyan adnak valamit, amiért érdemes volt 
elviselni az élet sok fáradtságát, fájdalmas vesszőfutásait is. 
De nemcsak tapasztalatokat adnak. Az idősebb kor előnye, 
hogy rendszert tudunk felépíteni tapasztalatainkból… 

Karácsonykor előveszem Márai Füves könyvét és 
írok egy képeslapot is.  Azt írom a képeslapra, hogy: 
Köszönöm mindenkinek ezt a tíz évet. Köszönöm, hogy 
írtak benne, hogy elviselték a szerkesztés fáradtságos 
napjait, hogy nem adták fel, hogy nem győztek a tevéstől 
magukat távoltartók. Ráírom még, hogy kívánjanak 
nevemben a lap jövőjéhez is hitüket erősítve boldog 
karácsonyt mindenkinek, ki kezébe fogja, ki munkájával 
megteremti. 

Ráírom még, hogy küldjék el a határon túli magyar 
testvéreinknek, hogy nekünk még maradt hitünk abban, 
hogy azonosan értsük velük majd egyszer Wass Albert 
karácsonyi versét:

Angyalok húznak a világ fölött
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság, 
akit úgy vártunk: megszületett végre!

 Pollák Tibor
 polgármester

Így karácsony táján nagyon sok kérés, kíván-
ság hangzik el arról, hogy mit szeretnénk kapni.  
Elgondolkodtató, hogy az, amit kérünk, az kell-e 
nekünk, vagy az, amit kapunk.!

Ezzel a verssel kívánok mindenkinek áldott 
ünnepeket, szeretet-tejes karácsonyt; sok jóban 
bővelkedő sikeres új esztendőt:
 Neisz  Péter

Meghallgatott imádság  - Henti Viskendi

Erőt kértem az Úrtól, 
S Ő nehézségeket adott, 
melyeken megedzõdtem. 

Bölcsességért imádkoztam, 
És problémákat adott, 
melyeket megtanultam megoldani. 

Előmenetelt óhajtottam, 
Gondolkozó agyat és testi erőt kaptam, 
hogy dolgozzam. 

Bátorságot kértem, 
És Isten veszélyeket adott, 
melyeket legyőztem. 

Szeretetre vágytam 
És kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
hogy segítsek rajtuk. 

Kegyes jóindulata helyett,
alkalmakat kaptam a jóra, 

Semmit nem kaptam, amit kértem 
és mindent megkaptam,
amire szükségem volt, 

Meghallgatta imádságom.
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TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER 
2006. ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL

Emelt összegű családi pótlék, megszűnő rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása

Az Országgyűlés 2005. november 7-ei ülésén elfogadta a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. 
évi CXXVI. törvényt.

A módosítás következtében 2006. január 1-jétől emelkedik a családi pótlék összege.

1. sz. táblázat: A családi pótlék változásai

2005 2006

2 szülő Egyedülálló 2 szülő Egyedülálló

Egygyermekes 5.100 6.000 11.000 12.000

Kétgyermekes 6.200x2=12.400 7.200x2=14-400 12.000x2=24000 13.000x2=26.000

3 vagy több gyermekes 7.800x3=23.400 8.400x3=42.000 14.000x3=42.000 15.000x3=45.000

Tartósan beteg gyermek 13.900 15.700 21.000 23.000

A családi pótlék tulajdonképpen duplája emelkedik, azonban a rendszeres gyermekvédelmi támogatás  beépül 
a családi pótlék összegébe. 

Ez az jelenti, hogy 2006. január 1-jétől, aki az új családi pótlékot kapja, annak megszűnik a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás folyósítása.

Két esetben van csak lehetőség a rendszeres gyermekvédelmit támogatás továbbfolyósítására, akkor is csak 
korlátozott időtartamra.

Első eset: 

- ha a szülő úgy dönt, hogy 2006. március 31-ig még a régi összegű családi pótlékot és vele egyidejűleg a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítását kéri.

Ebben az esetben a szülőnek 2006. január 10-éig kérelmet kell benyújtani a Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságánál (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.), hogy részére a régi összegű családi pótlékot és a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítsák tovább. 

A szülő ebben az esetben egy igazolást kap a kérelem benyújtásáról, amit be kell hozni a Polgármesteri 
Hivatalba.

A kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő, azaz aki a megadott határidőig nem nyújtja be a 
kérelmét, annak a gyermeke(i) után az új összegű családi pótlékot folyósítják.

Nézzünk néhány példát, annak eldöntésére, hogy melyik változatot érdemes választani:

  Pl: 1 gyermekes család esetén: 
                   A változat     régi családi pótlék: 5.100,-
       + rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 5.434,
                   -----------------------------------------------------------
         Összesen: 10.534,-Ft

        B változat      új családi pótlék: 11.000,-
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     Pl:   2 gyermekes egyedülálló esetében 
             A változat     régi családi pótlék: 14.400
       + rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 5.434,-x2=10.868
                   -----------------------------------------------------------
         Összesen: 25.268

         B változat      új családi pótlék: 26.000,-

Mindenki kiszámolhatja, hogy melyikkel járna jobban, de a fenti két példa esetében nem kétséges, hogy az új 
családtámogatási rendszer magasabb összegű támogatást jelent. 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy annak, aki 2006. január 1-jétől az új összegű családi pótlékot kívánja 
igénybe venni, annak nincs tennivalója, részére automatikusan az új összegű családi pótlék kerül 
megállapításra.

Második eset: 

aki 2005. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült, és felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója, az külön kérelem nélkül a 2005/2006-os tanév végéig, azaz 2006. augusztus 31-
éig megkapja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást.

Új ellátásként jelenik meg a RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás ugyanis eddig nemcsak pénzbeli ellátást jelentett, hanem különböző 
kedvezmények igénybevételére is jogosított, mint például a  normatív étkezési kedvezmény, ingyenes tankönyv, 
évi egyszeri támogatás.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnésével a rászoruló gyermekek ezeket a kedvezményeket 
továbbra is igénybe vehetik

A kedvezmények megállapításához az önkormányzat jegyzője hatósági bizonyítványt állít ki, amely igazolja, 
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

a.) a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeire
b.) az évi egyszeri támogatásra (július hónapban egyszeri 5.000,- Ft)
c.) az ingyenes tankönyv igénybevételére

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál lehet előterjeszteni.

Azt a jogosultat azonban,  akinek 2005. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi támogatást 
folyósítanak, azt 2006. június 30-áig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak kell 
tekinteni!

További felvilágosításért forduljanak a Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez, illetve szociális ügyintézőjéhez 
a 82/357-552-es telefonszámon, vagy a jegyzo@adand.hu e-mail címen.

A képviselő-testület módosította az általános iskolában fizetendő térítési díjakat. Az intézményben 2003. 
november 1-je óta nem volt térítési díjemelés, január 1-jétől a díjak nem egészen 10%-kal emelkednek. Az 
óvodában nem változnak januártól a térítési díjak, mivel azokat 2004. év végén módosították.

Az általános iskolában 2006. január 1-jétől fizetendő térítési díjak

Alsó tagozat Felső tagozat Felnőtt étkezés
Tízórai 53,-Ft 55,-Ft 55,-Ft

Ebéd 139,-Ft 147,-Ft 307,-Ft

Uzsonna 44,-Ft 48,-Ft -

(A feltüntetett térítési díjak 15% Áfát tartalmaznak.)
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Újítások a közigazgatási eljárásban

November 1-jén hatályba lépett a közigazgatási eljárásról szóló törvény (rövidítése: Ket), amely számos 
új, ügyfélbarát jogintézményt honosít meg a hatósági eljárásokban. Összeállításunkban a Ket  legfontosabb 
újításait gyűjtöttem össze.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL törvényt az 
Országgyűlés még tavaly decemberben fogadta el, hatályba azonban csak 2005. november 1-jén lépett. A 
törvényre azért volt szükség, hogy újabb lépést tegyünk a szolgáltató típusú közigazgatás felé. 

Az új jogszabály az 1957-es államigazgatási eljárásról szóló törvényt váltotta fel.

A  Ket-ben  általános szabályként megmarad a 30 napos ügyintézési határidő. Ennél rövidebb 
határidőt bármilyen ágazati vagy helyi önkormányzati jogszabály megállapíthat, hosszabbat azonban csak 
kormányrendelet vagy miniszteri rendelet. 

• Az ügyfél tudta nélkül nem lehet határozatot hozni. 
Az egyik legfontosabb újítás a törvényben a hatósági eljárás megindításáról szóló értesítési kötelezettség. 
Korábban egy hivatalból indított hatósági eljárásról az ügyfél gyakran csak akkor szerzett tudomást, amikor 
megkapta a kötelezettségről szóló határozatot. 

Az új szabály szerint novembertől a hatóságoknak a hivatalból indított eljárásban minden érintettet értesíteniük 
kell az eljárás megindításától számított öt napon belül. Ez alól csak akkor lehet kivételt tenni, ha az értesítés az 
eljárás eredményességét veszélyeztetné, az ügyfelet ilyenkor közvetlenül a határozathozatal előtt értesítik. 

• Csak egyszer kérhetők be az adatok 
Novembertől az ügyfélnek nem kell a hivatalok között ingáznia különböző adatokért, ha azok valahol már 
szerepelnek az állami/önkormányzati adatbázisokban. A  Ket.  hatályba lépése után ugyanis az eljárásokban az 
ügyfelet nem kötelezhetik olyan adatok beszerzésére, amelyek a magyar hatóságok nyilvántartásában valahol 
már szerepelnek. 

Az államigazgatási eljárásról szóló törvényben is volt hasonló szabály, de az csak az adott eljárást végző 
szervezet belső adatbázisaira vonatkozott, például egy segélykérelemnél a polgármesteri hivatal adataira. 

• Csak az érdemi döntést hívják határozatnak 
A hatóságok novembertől a polgári peres ügyekhez hasonlóan kétfajta döntést hozhatnak az eljárásokban. Az 
eljárási kérdésekben hozott döntéseket (pl. az eljárás felfüggesztése, eljárási bírság kirovása) ezentúl végzésnek 
hívják. Az ügyet érdemben lezáró döntés minősül határozatnak. 

• Új jogorvoslati formák jelentek meg a törvényben 
A polgári peres eljárások mintájára a közigazgatási eljárásokban is bevezették az újrafelvétel lehetőségét. 
Újrafelvétel iránti kérelmet jogerős határozat ellen a határozathozataltól számított hat hónapon belül lehet 
benyújtani akkor, ha az ügy még nem járta meg a bíróságot, és olyan adat vagy információ jutott az ügyfél 
tudomására, ami a határozathozatalkor már fennállt, és lényegesen érintette volna a döntést. Újrafelvételnél 
minden esetben az elsőfokú hatóság jár el, akkor is, ha maga a határozat már másodfokon született. 

Szintén jogerős, bíróságot meg nem járt ügyekkel kapcsolatban lehet méltányosságot kérni a hatóságtól, ennek 
határideje a határozathozataltól számított egy év. Méltányosságot akkor kérhet az ügyfél, ha a határozathozatal 
után olyan esemény következett be, ami aránytalanul nagy hátrányt okoz számára. Ennek tipikus példája, 
amikor valaki nem tudja a kiszabott bírság részleteit fizetni, mert elveszítette a munkahelyét. 

• Hatósági közvetítők tárgyalhatnak 
Teljesen új lehetőség a hatósági közvetítő alkalmazása a nagy horderejű vagy sok ügyfelet érintő ügyekben. 
A Ket. a hatósági közvetítőkkel kapcsolatban úgy fogalmaz: ott alkalmazhatók, ahol a jogszabály ezt lehetővé 
teszi, vagyis törvény, kormányrendelet, miniszteri, illetve helyi önkormányzati rendelet szükséges hozzá. 

A közvetítő alkalmazása olyan, sok embert érintő ügyekben lehet indokolt, mint egy nagyberuházás, ahol a 
hatóságoknak az ingatlantulajdonosokkal és -használókkal egyeztetve kell megtalálniuk a közös nevezőt.
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• Speciális szervezet fog foglalkozni a végrehajtással
A Ket. alapján 2008. január 1-jétől a Belügyminisztérium hatáskörében létrejön a Közigazgatási Végrehajtói 
Szolgálat, a megyei és fővárosi szinten szerveződő hivatalok várhatóan a közigazgatási hivatalokhoz tartoznak 
majd. Jelenleg a végrehajtásról az első fokon eljáró hatóságnak kell gondoskodnia, ilyen például egy bírság 
összegének levonása a vállalkozó bankszámlájáról vagy a parlagfű-irtás elmulasztása miatti kényszerkaszálás 
elrendelése. Ez főleg a kisebb településeken okozhatott sok konfliktust, ahol az eljáró jegyző személyesen 
ismeri a kötelezettet. A  törvény ezért speciális, kizárólag a végrehajtással foglalkozó szervezetet hoz létre, 
ennek határidejét a személyi és anyagi feltételek megteremtése miatt a Ket. általános hatálybalépéséhez képest 
2008 januárjában állapították meg. 

• Az elmarasztalt ügyfél fizeti a költségeket 
A korábbi szabályozás elmúlt rendszerben fogant alapelve volt, hogy mindent az állam fizet. Azelőtt kevesebb 
volt a papírmunka, nem volt szükség például részletes hatástanulmányok elkészíttetésére. A Ket. alapján 
novembertől az ügyfél viseli a költségeket, ha hivatalból indult eljárásban a hatóság elmarasztalja. A kérelemre 
indult eljárások költségeit - például szakértői vizsgálatok díját - szintén az ügyfél állja. 
Ha ellenérdekű ügyfelek szerepelnek az eljárásban –  pl. egy birtokvédelmi ügyben, ahol a kérelmező, a másik 
ügyfél jogellenes zavarását sérelmezte – abban az esetben az eljárási költségek a kérelem elutasítása esetén 
a kérelmező ügyfelet, a kérelemnek megfelelő döntés esetén az ellenérdekű ügyfelet terhelik. A kérelemnek 
részben helyt adó döntés esetén arányosan viselik a felek a költségeket.

• Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás 
A Ket.  megteremti  a közigazgatási e-ügyintézés és szolgáltatás alapjait is. Kimondja, hogy az ügyfél 
elektronikus úton is kapcsolatba léphet azokkal a szervekkel, amelyek elektronikus ügyintézést vagy interaktív 
szolgáltatást végeznek. Ezt vagy központi ügyfélkapun keresztül teheti, vagy akkor, ha fokozott biztonsági 
elektronikus aláírással rendelkeznek. 
Jelenleg azonban még központilag szinten nem dolgozták ki az e-ügyintézés jogszabályi és technikai hátterét.
A Ket bevezetésére rövid idő állt rendelkezésre, a felkészülés a közigazgatás minden szintjén feszített munkát 
követel. Közel félszáz törvényt és ugyanennyi kormányrendeletet kellett, illetve kell módosítani ahhoz, hogy 
az új törvény és a hatályos jogszabályok között megteremtődjön a jogi koherencia. 
Bízom benne, hogy az új jogszabály alkalmazására való átállás zökkenőmentesen megy végbe és az ügyfelek 
számára nemcsak hatósági, hanem a továbbiakban is szolgáltató tevékenységet végezhetünk.

A képviselő-testület ülései, Az ülésen elhAngzottAk,  
A testület döntései

2005. augusztus 15-én megtartott ülés
A képviselő-testület az ádándi Napköziotthonos Óvoda gáz-, fűtésszerelési munkálatainak elvégzésével a SIÓ-
GAS 2000 Bt bízta meg. A beruházás megyei  területfejlesztési pályázaton elnyert  pénzből valósult meg.

2005. augusztus 29-én megtartott ülés
A képviselő-testület vis-maior pályázatot nyújtott be a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a 2005. 
augusztus 22-ei  rendkívüli esőzés és vihar miatt önkormányzati ingatlanban bekövetkezett  kár helyreállítására. 
A pályázatot a megye pénzhiány miatt nem tudta támogatni

Döntött a képviselő-testületet a Művelődési Ház tetőfelújítási munkálataihoz kapcsolódóan az épület teljes 
mennyezetének a javításáról és a hozzá kapcsolódó villanyszerelési munkálatok elvégzéséről, ugyanis a 
mennyezet -  főleg a színpad felett – nagyon rossz állapotban volt. 

Tárgyalt a testület az ádándi szeszfőzde üzemeltetésével kapcsolatosan, ugyanis szakhatósági ellenőrzés 
azt állapította meg, hogy a szeszfőzde jelenlegi állapotában nem üzemeltethető tovább, sürgős felújításokra 
szorul. Az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak nyilatkozni kellett arról, hogy vállalja-e felújítás költségeit, 
ami akár 3 millió forintba is kerülhet. A képviselő-testület megállapította, hogy a költségvetésben a szeszfőzde 
felújítására nem tud pénzt átcsoportosítani, azonban az épületet nem kívánja értékesíteni sem. Ugyanakkor 
felajánlotta a bérlőnek, hogy amennyiben az üzem működéséhez szükséges, szakhatóságok által előírt 
feltételeket megteremti, akkor  tovább üzemelhet. 
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2005. október 3-én megtartott ülés
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2005. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 
elfogadja, ennek megfelelően módosította a költségvetési rendeletét is.

Módosította a testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2005. (VII.4.) 
KT számú rendeletét. A júliusban elfogadott rendelet jelenlegi módosítását az indokolta, hogy a Szociális 
Törvényben 2005. szeptember 1. napjától a pénzbeli és természetbeni ellátások terén újraszabályozásra került 
a rendszeres szociális segély és az ápolási díj feltételrendszere. 

Az ápolási díjra vonatkozó módosítás az alanyi jogú ápolási díj feltételrendszerét érinti. Ez alapján a súlyos, 
fokozott ápolást igénylő fogyatékos személyeket gondozó hozzátartozók részére, korábban a nyugdíjminimum 
összegében (jelenleg: 24.700,- Ft) meghatározott havi ellátás helyett havonta annak 130%-a illeti meg 
(jelenleg 32.110,- Ft). A jogosultság feltételrendszerét és a csatolandó bizonyítékok körét a Szt.  részletesen 
szabályozza, azonban az ügyfelek tájékoztatása, a jogbiztonság megteremtése miatt a fokozott gondoskodást 
igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolásának szabályait is beépítettük a rendeletbe. 

A rendszeres szociális segély vonatkozásában két lényeges változás történt. Az egyik, hogy kibővítették a 
segélyre jogosultak személyi körét. A korábbi szabályozás során az aktív korú, jövedelemmel nem rendelkező 
személyek csak a Munkaügyi Központtal történő egyéves együttműködést követően váltak jogosulttá a segélyre, 
míg 2005. szeptember 1. után a rendszeres szociális ellátás, ápolási díj, vagy gyermeknevelési támogatás, 
GYES illetve a megváltozott munkaképességgel összefüggő jogosultság megszűnése esetén, a kérelem 
benyújtását megelőző – az együttműködésre kijelölt szervvel történő – három hónapos együttműködés esetén 
is bekerülhetnek a támogatotti körbe. 

A másik változást az jelenti, hogy a törvény a nem foglalkoztatott személyek részére a segély folyósításának 
feltételeként – az Szt-ben meghatározott jövedelmi, vagyoni feltételeken túl – kötelező együttműködési 
kötelezettséget ír elő, nevezetesen vállalnia kell az együttműködésre kijelölt szervezettel történő rendszeres 
kapcsolattartást, valamint az általuk meghatározott beilleszkedést segítő programban való részvételt. A Szt. 
korábbi szabályai is meghatároztak egyfajta együttműködési kötelezettséget a segélyben részesülők számra, 
azok viszont főként az önkormányzattal és/vagy az általa kijelölt szervezettekkel történő együttműködési 
kötelezettséget jelentettek. Az ellátásban részesülőknek ezentúl  Kistérségi Családsegítő  Központ ádándi 
családgondozójával is együtt kell működni. 

Elfogadta a képviselő-testület a település Környezetvédelmi Programját. A környezetvédelmi program 
hamarosan az önkormányzat web-lapján is megtekinthető lesz, addig az érdeklődők megtekinthetik a 
Polgármesteri Hivatalban.
A képviselő-testület ez évben is csatlakozott  a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz. Továbbá kinyilvánította, hogy 2006. évben is támogatni kívánja a Somogyi 
Egyetemistákért és Főiskolásokért Közalapítványt, azonban a támogatás összegéről csak a 2006. évi 
költségvetési koncepció tárgyalásánál dönt. A Polgármesteri Hivatal eljuttatta az érintetteknek a pályázati 
adatlapokat
A képviselő-testület úgy határozott, hogy biztosítja az ádándi Általános Iskolának a Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium  Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében „Felkészítés kompetencia-
alapú oktatásra” címmel kiírt HEFOP/2005/3.1.3. pályázaton való részvétel lehetőségét, úgy hogy felvállalja  a 
pályázatíráshoz kapcsolódó költségeiket.
Az intézmény benyújtotta a pályázatot, azonban annak eredményéről még nincsenek információink.

2005. október 25-én megtartott ülés
A képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzat hatályos rendeletei közül azokat a rendeleteket, melyeket 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. hatálybalépése 
miatti módosítások érinthetnek. 
A képviselő-testület a Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Rt.-vel a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására létrejött közszolgáltatási szerződést jóváhagyta.
Elfogadta a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának a  módosítását. Az Unió regionális projekteket preferál, ezért projekt kiterjeszthető 
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– a Balaton törvény hatálya alá eső településeken kívül - a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozó településekre 
is. 36 település önkormányzatai jelezték a társuláshoz való csatlakozási szándékukat:
A fenti döntéssel csökken a projekt előkészítésének Ádándra eső önereje, hiszen a költségek több település (66 
db) között oszlanak meg így
A Siófok és környéke Többcélú Kistérségi Társulás értesítette az önkormányzatot, hogy a kistérség által 
benyújtott fejlesztési jellegű pályázaton nyert összegből Ádánd község 1,5 millió forintot használhat fel az 
általános iskola eszközfejlesztésére. 
Az iskola felsorolta a fenti összeg erejéig az eszközigényét új eszközök beszerzésére, illetve elhasználódott 
eszközök pótlására.
A pályázati összeg jogos felhasználásához azonban az kell, hogy az intézmény eszköz-jegyzékén szerepeljenek 
a szóban forgó eszközök, ezért az intézmény 2004-ben elfogadott (átütemezett) eszközigényét módosította a 
testület.
 Baumann Anita Gabriella
 jegyző

Aki kimarad, az lemarad

Lépten-nyomon halljuk, hogy az Európai Uniós el-
várásoknak kell megfelelnünk. De ha nem is az Uni-
ónak, akkor legalább saját unokáinknak. Mert hogy is 
szól a környezetvédők  alapgondolata? „A földet nem 
nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól  kaptuk 
megőrzésre.”

Akkor, amikor a községi csatornahálózat kiépítése 
ügyében összehívott lakossági fórumra indultam, ez a 
mondat jutott eszembe. No meg az, hogy már megint 
le vagyunk maradva a szomszéd településekhez 
képest (Balatonszabadiban, Juton már van csatorna).

Könnyű nekik - mondhatják, mert ők a Balaton- 
törvény alapján  a Balatoni régióhoz tartoznak és 
onnan – is – kaptak ehhez a fejlesztési forrásokat. 
Csak halkan jegyzem meg, Andocs és Tab szintén a 
Balatoni Régióhoz tartozik, és évente 2-8 milló forint 
többletforráshoz jut a Balatoni Fejlesztési Tanácstól.  
A Törvény megszületésekor a falu akkori vezetése 
azért lobbizott, hogy ne kerüljünk a Balaton-törvény 
hatálya alá. A mostani polgármester és testület azon 
fáradozik – remélhetőleg sikerrel – hogy javunkra 
módosítsák a törvényt, és belekerüljünk.

Vannak, akik azzal érvelnek, hogy a csatorna  meg-
építésével drágább lesz majd az élet. Ez bizony igaz. 
De az is igaz, hogy ha megépül a rendszer, és valaki 
nem köt rá, akkor környezet-terhelési hozzájárulást 
kell fizetni, ami valószínűleg több lesz, mint a csa-
tornadíj. Ezt azért találták így ki, hogy ne érje meg 
kimaradni a csatornázásból.

Mit tehetünk tehát? Végig kell gondolni, hogy egy-
egy család hogyan tudja előteremteni a bekötéshez 
szükséges mintegy 150.000 forintot. Ez bizony sok 
pénz, és főleg az időseknek, a munkanélkülieknek és 

azoknak jelent gondot, akiknek napi anyagi gondjaik 
vannak. 

A fórumon az OTP Lakástakarékpénztár és a 
Fundameta Lakástakarékpénztárt  képviselő helyi 
Takarékszövetkezet is ismertette erre pénzügyi 
megoldási javaslatait.  Ha most megköti valaki a 
szerződést az előtakarékosságra, akkor 72 hónap alatt 
havi 1530 forint megtakarítással összegyűlik annyi 
pénze, ami fedezi a kölségeket. Sőt az OTP hitelkon-
strukciójában arra is lesz fedezete, hogy a bekötés 
miatti – esetleges – telken belüli munkálatokra, ha ez 
szükséges, kedvező hitelt kaphasson a megtakarítása 
után. 

 Ezen a tájékoztatón arról győztek meg, hogy elő-
takarékossággal és községi összefogással ismét hatal-
masat léphetünk előre, ha megvalósítjuk a csator-
nahálózatot. Azt követheti – követi majd az úthálózat 
és a csapadékvíz-elvezetés rendbetétele. (Ugyanis 
a legtöbb utcában a csatorna csak a jelenlegi úttest 
közepén építhető ki, és addig nincs értelme aszfaltoz-
ni, ha pár év múlva fel kell bontani a csatornaépítés 
miatt!)

Sok kérdés merült még fel a fórumom, az utcai be-
szélgetésekben és otthon a családban.

Biztos, hogy az idő haladtával egyre több kérdést 
tesznek föl e témában. A Kapcsolat vállalja, hogy 
ezeket összegyűjti, és a mindenkit érintő kérdéseket 
az arra adott válaszokkal közzéteszi a lapban.

Bízom, bízunk abban, hogy a falu józanul gon-
dolkodó, előrelátóan jövőt tervező többsége a fejlesz-
tés mellett áll ki, mert mint a szólás is mondja: „aki 
kimarad, az lemarad!”
 Neisz Péter
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Mi nem ünnepelünk, vagy csak ritkán
Sokszínű értelme van ennek az egy szónak: ünnep. 

Ünnepeljük a születésnapokat, névnapokat, házassá-
gi évfordulókat, nagy történelmi eseményeinket, a 
karácsonyt és még sok jeles napot. Én másról írnék, 
elmélkednék kicsit.

Ünnep volt számunkra a testvértelepülési megál-
lapodás Bácskertessel (Kupuszina). Ünnepelhettünk 
egy hosszú baráti, rokoni ismeretség után létrejövő 
testvérkapcsolatot Csíkmadarassal. Az Ádánd 
látképe című festményt eredetiben is látni, felemelő 
érzés volt. A családdal együtt ünnepelhettük a  
“Falunkért Ádándért” kitüntetettjeit. A falu 
legidősebb embereinek is örömkönny futott végig az 
arcán, a tiszteletükre ültetett fa láttán. Ezek azok a 
napok, amik teljessé teszik az embert és közösségét. 
Egy település képéhez hozzátartoznak a hétköznapok 
történései, ami az itt élőknek, és az itt élőkről szól.

Mi nem ünnepeltük azt, hogy elkészült egy mod-
ernebb kihívásokat is felvállaló hivatal. Nem ün-
nepeltünk akkor sem, amikor gyönyörűen virágozni 
kezdtek a közterületeink, frissen vágott fű illata járta 
be a parkjainkat. Valamiért azt sem ünnepeltük meg, 
hogy modern közvilágításunk lett, és többé nem kell 
bóklászni az esti órákban az elavult lámpák fénye 
alatt. Csendesen mindenféle felhajtás nélkül felújí-
tottuk a sabaki hidat, ami öt éven át balesetveszélyes 
volt. Nem vágtunk el nemzetiszín szalagot a temetői 
járda rekonstrukciójánál sem. Talán egy ünnepi pil-
lanatfotó sem készült arról, ahogy az óvodában beka-
pcsolták a korszerű központi fűtést. Ezzel jelezvén, 
hogy vége a villamos energiát zabáló hőtárolóskályha 
korszaknak. Egyszerűen „körítés nélkül” vették 
használatba iskolásaink a felújított művelődési házat. 
A zenei hangversennyel indult program alatt iskolá-
saink csodálkoztak, milyen szép lett az új kultúrház. 
Olyan is akadt, aki megbélyegzett egyesületet, hogy 
az ő kedvükért kellett felújítani a kultúrházat. Ezzel 
az alaptalan kitalációval sikerült haragost szereznie 
magának. Az illető nem gondolt arra, hogy a meg-
szépült épület az egész falunak jó. A nagyszerű műsor 
méltó ünnepe volt a 20 éves Népdalkör jubileumának. 
Remélem az üröm nem volt olyan nagy, s elfeledtette 
az ünnepi hangulat.

„Mi nem ünnepelünk, vagy csak ritkán”- eme gon-
dolattal indítottam a cikkem, most viszont elbizonyta-
lanodtam az ünnepekről. Vajon jeles napnak érzi-e 
mindenki, egy település életében a változásokat, még 
akkor is, ha nem ünnepli meg az ember? Karácsony 
táján ezzel a kis gonoszkodással nem szeretném a ron-
tani az ünnep fényét! Így békés karácsonyt kívánok a 
Kapcsolat minden olvasójának.

 Tóth Zoltán 
 képviselő

A Kapcsolthoz juttatta el a Mikuláshoz címzett levelét 
egy kedves olvasónk, aki a Lehel utcában lakik, és na-
ponta innen jár dolgozni a temetőnél lévő buszmegál-
lóból.  A szerkesztőséghez eljutatott levélen természe-
tesen a teljes név és pontos cím is megtalálható. 

Drága Mikulás Bácsi!
Igen messze járnak már azok az évek, amikor én 

neked levelet írtam. Nem vagyok ugyan kisgyermek, 
aki csillogó szemmel várja a Hanvasszakállút, mégis 
azt hiszem, most már csak benned bízhatok. 

Nem túl régen élek Ádándon. Azért költöztem ide, 
mert lenyűgözött a falu szinte romlatlan szépsége. 
Imádom a kanyargós főutca hatalmas égbe törő gesz-
tenyefáit, azt, hogy van a faluban élet és összefogás, 
na és persze mindezek mellett hatalmas nyugalom.

Budapesten dolgozom, az egyik kereskedelmi csa-
torna reggeli műsorának szerkesztőségében. Életem 
nagy ajándékának tekintem, hogy a pesti gyilkos, 
rohanó életből elvonulhatok ide megpihenni.  A 
kertem és ez a falu nyújtja számomra a nyugalmat. 
Ez az idill az, ami az alkotás folytatására ösztönöz. 
Csak egy aprócska kis tény nehezíti az életem, na és 
persze az összes környéken lakó társamét. Öt év alatt 
sem tudtam megszokni, hogy nem sikerül makulátlan 
cipővel eljutni a legközelebbi buszmegállóig. Pedig 
számos technikát kipróbáltam már. Hiába! Ugyanis 
egy járda nélküli utcán, lucskos időben képtelen-
ség tiszta cipővel átvergődni. Az előre bekészített 
papírzsebkendők csak rontanak a helyzeten, mert jól 
elmázgálják a cipőnk oldalára, sarkára került sarat. 
Azután pedig jön a nagy égés Siófokon, amint a 
buszmegállóból a vasútállomásra lépkedek. Ott már 
senki sem tudja, hogy ez a sáros cipőjű trampli ugyan 
honnan érkezett. Őszintén bevallom, ilyenkor nem 
vagyok túl büszke a falunkra. Csak akkor nyugszom 
meg, ha a vonat mellékhelyiségében van víz, és si-si-
kerül valamelyes korrigálnom lábbelijeim kellemet-
len külsején. Néha ez sem jön össze, és Budapesten 
már legfőbb vágyam: „bárcsak láthatatlan lennék!” 
Volt már olyan is, hogy amikor a stúdióba értem, 
egy kedves munkatársam megsemmisítő csapást mért 
rám harsogó kérdésével: - „hát te honnan jöttél, hogy 
ilyen mocskos a cipőd?”

Drága Mikulás! Itt már csak te segíthetsz, ha ennyi 
év alatt – bár már az Unióban feszítünk -, nem történt 
semmi változás. Nem vagyunk nagy igényűek. Egy 
sor járdalappal is beérnénk. Sőt, társadalmi munkában 
még le is fektetnénk.

Kérlek, intézd el, hogy reggelenként ne csak Bu-
dapestre, hanem egészen Európába tiszta cipőben vi-
gyen az utam, na és persze lakótársaimé is…
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Nagycsoportosaink őszi élményei

Óvodánk Helyi Nevelési Programja a környezeti 
nevelést helyezi előtérbe. Ezért próbálunk gyermeke-
inknek minél több lehetőséget biztosítani a természe-
tes környezetben való tapasztalatszerzésre. Hiszen a 
gyermek úgy szerez maradandó ismereteket, ha köz-
ben ő maga is cselekvő részese a történteknek.

A tanévben elsőként feldolgozandó témakörünk az 
ősz, melynek keretében a következő közös élmények-
ben volt részünk gyermekeinkkel:

Október 5-én tartottuk — az óvodánkban már ha-
gyománnyá vált —Állatok Világnapja alkalmából 
szervezett kiállításunkat.

Október 10-én dajka nénink - Marika néni- meghí-
vására a pincéjükhöz sétáltunk el. Finom szőlőt szü-
reteltünk, szedtünk diót, Délczeg Jancsi bácsi pedig 
édes musttal kínált bennünket. Aztán megmutatta a 
gyerekeknek a borospincét, a hordócsapolást. Megfi-
gyeltük a szőlőhegyen a növényeket: a csipkebogyót, 
kecskerágót, kökényt.

Október 11-én Éva óvó néniéknél dióverésen vol-
tunk, miközben a gyerekek fára mászhattak, kedvük-
re szaladgálhattak. Megnéztük a kertek alatt dolgozó 
traktort, az őszi búza vetését.

Örömmel fogadtuk Krejcsi Bogi családjának a 
meghívását is.

Október 12-én kukoricát szedni mentünk a kertjük-
be. Eddig kevés kisgyerek végzett effajta betakarító 
munkát, de nagyon lelkesen “vetették be” magukat a 
sorok közé. Ügyesen törték a csöveket, és hordták kis 
vödrökben. Gyűjtöttünk csumát, amit a későbbiekben 
barkácsoláshoz fogunk felhasználni. Szemezgettünk 
szőlőt is, a házigazdánk pedig süteménnyel és üdítő-
vel kedveskedett az elfáradt gyerekeknek.

Október 19-én első színházlátogatásunkon Móra 
Ferenc: Körtemuzsika c. mesefeldolgozását néztük 
meg.

Október 21-én, a többi gyerekcsoporttal közösen 
sétáltunk az Emlékműhöz, ahol virágokat helyeztünk 
el, mécsest gyújtottunk, verssel és dallal emlékeztünk 
az 56-os forradalomra.

Október 27-én  a temetőben jártunk, megnéztük a 
szépen rendbetett sírokat, gyertyát gyújtottunk a Min-
denki Keresztjénél. 

Október 28-án, az őszi évkör lezárásaként, elláto-
gattunk a siófoki Vásárcsarnokba. Végigjártuk a so-
rokat, elmondtuk a gyümölcsök, zöldségek, virágok 
nevét. Vettünk banánt, körtét, amit később el is fo-
gyasztottunk.

Az ősz folyamán sokat sétáltunk a környező utcák-
ban, gesztenyefasoron, a Szakiskola parkjában. Gyűj-
töttünk terméseket, gesztenyét, szép színes falevelet.

A gyerekek nagyon szeretnek a búcsú-téren és a fo-
cipályán labdázni, játszani. Sétáink során folyamato-
san figyeltük, hogyan épül-szépül a kultúrházunk.

A szülőktől kapott zöldségek, gyümölcsök plusz 
vitaminforrást jelentettek az egyre hűvösödő időben. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden 
— felénk és a gyerekek felé odaforduló, munkánkat 
segítő anyukának, apukának, nagyszülőnek a felaján-
lásokért, segítségekért. Hiszen legyen az egy közösen 
átélt program, kirándulás vagy a szülőktől kapott tök-
ből készített lámpás fényénél hallgatott mese, vers, 
mind-mind nagyszerű, felejthetetlen élményekkel 
töltik meg mindennapjainkat.

Milyen események várnak még ránk ebben az év-
ben?

Óvodánkban bábelelőadást, a színházban, pedig a 
Csizmás Kandúr mesejátékot tekinthetjük meg. Fo-
lyamatosan készülünk a Télapó érkezésére ajándék-
kal, verssel, dallal. Hagyományaink szerint a nagy-
csoportos fiúkkal lucázunk, amíg a kislányok búzát 
vetnek. Adventi koszorúnkon hétről-hétre meggyúj-
tunk egy gyertyát, hiszen közeledik a karácsony!

A szeretet ünnepén pedig betlehemi játékunkat mu-
tatjuk be az óvodásoknak és a szülőknek. 

 Horváthné Tandari Krisztina
 óvónő

December 13-án az óvoda nagycsoportosai:
Deák Dominik, Dósa Tamás, Erdélyi Márk, Kátai Tamás, 
Kocsis Viktor, Kutas Péter, Mészárovics Ferenc, Nagy 
Roland, Szemesi Gábor, Vigánti Roland, Wéber Bence 
óvónénijük,  Házi Ferencné és Horváthné Tandari Krisztina 
vezetésével  lucázással köszöntötték a  polgármesteri 
hivatal dolgozóit és az idősek klubjának lakóit.
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ÁllAtok vilÁgnApjA

Óvodánk helyi nevelési programjához a nevelő-
testület megalkotta eseménynaptárát. Ennek segít-
ségével figyelemmel tudjuk követni az adott hónap 
eseményit, feladatait. Október 4-én ünnepeljük az  
Állatok Világnapját, mely kiemelt helyen szerepel 
októberben. Szervezését, lebonyolításának koordiná-
lását Galambos Ferencné, Marika óvó néni vállalta. 
Az előző években a tornateremben rendeztünk plüss- 
és origami-, valamint élő állatokból való kiállítást. 

Azt gondolom, mindegyik kiállítás elérte azt a célt, 
hogy az állatok élete összefügg az emberek gondol-
kodásával, magatartásával. Óvodásaink nevelésében 
az állatok védelme, megismerése elsődleges helyen 
szerepel. Az idei kiállítás is e céllal jött létre, most 
már hagyományaink soraiban. 

Ez úton szeretném megköszönni Wirt Zoltán támo-
gatását, aki állatkereskedéséből színesítette az óvodai 
kiállítást. Láthattak a gyerekek vadászgörényt, mó-
kust, ugrálóegeret, éneklő galambpárt, tengerimala-
cot és még sok különleges állatot.

Köszönet Fiesz Szilárd apukának, aki kecskét ho-
zott a kiállításra, melyet a gyerekek az udvaron meg-
simogathattak, etethettek. 

Köszönöm azoknak a szülőknek a segítségét, akik 
otthonról hoztak különböző állatot. Igazán érdekes 
látvány és „hangkavalkád” volt a tornateremben.

Külön köszönjük a körzeti megbízottnak, Nagy 
Lajosnak, valamint Éberhardt Istvánnak a pónizás és 
sétakocsikázás élményét. Örömünkre szolgált, hogy 
volt nagycsoportosaink, az idei első osztályosok is el-
jöttek megnézni a kiállítást. 

Jövőre is megrendezésre kerül az Állatok Világ-
napjának méltó megünneplése, színesítve óvodásaink 
óvodai életét.

 Szabó Attiláné
 óvodavezető

egy szAlonnAsütős délutÁn

Egy alkalommal beszélgetés közben jött az óvónői 
ötlet, mi lenne, ha közösen megszerveznénk egy csalá-
dias hétvégi délutánt.

2005. szeptember 24-én szombaton, a Sabaki Bará-
ti  Kör jóvoltából megkaptuk az általuk létesített 
szabadidő centrumot, mely számomra meglepően 
jól  van kialakítva. Van ott hintaállvány, homokozó, 
focikapuk a gyerekeknek, a felnőtteknek sütőrács, 
bogrács állvány, asztal s jó pár pad a pihenésre. 16.00 
órára  vártuk a gyerekeket, felnőtteket egyaránt és 
mondhatni  az óvó nénikkel együtt, összejöttünk szép 
számmal. Nagy örömünkre szolgált, hogy nem csak 
ovisok jöttek el, hanem totyogó gyermekes anyukák 
is. Mindenki hozott magával innivalót, kenyeret és ki-
ki a maga ízlése szerint sütnivalót. A gyerekek nagy 
lelkesessel forgatták a kis nyársukat egy-egy labdába 
rúgás, vagy homokozás közben.

Aki ott volt, tudja, aki nem, reméljük, hogy leg-
közelebb megtapasztalja, milyen jó volt ez a délután. 
Köszönet a segítőknek, és reméljük a még ered-
ményesebb folytatást.

 Friesz Erika
 Szülők Szervezetének Elnöke

Óriás kivetítőn a negyedikesek

A falunapi műsor után megállapodás jött létre, hogy 
a negyedik osztályosok a III. Nemzetközi Balatoni 
Tojásfesztiválon is felléphetnek. Sok próba és egyez-
tetés után, eljött október 15-e a Tojásfesztivál második 
napja. A gyerekek talán még jobban izgultak, mint a 
táncpróbák alatt. Vajon mindenki elérte a buszt, feljön-
e a családból valaki? Végül is minden fellépő meg-
érkezett, így a mi kis művészeink nyugodtabban ültek 
a testfestő elé, a fellépő smink elkészítéséhez. Nem 
csak a kék pillangók, de a gyermekeink is repkedtek 
a boldogságtól, amikor felkonferálták az ádándiakat. 
Igaz, a konferálásba hiba csúszott, mert a kicsiket 
egyszer művészeti iskolásokként, majd modern tán-
cosokként, végül meg aerobik-táncosokként mutatták 
be. Ez az iskolásokat nem zavarta, csak engem. Tizen-
egy tájban felcsendült az első produkcióhoz a zene, az 
ugróköteleseink pedig a zene ritmusával szállva von-
zották a nézőket a színpadhoz. A mesejáték után ismét 
miénk, mármint a gyermekeinké volt a nagyszínpad. 
A zene dübörgő ritmusára táncoltak a negyedikeseink, 
két kamera pásztázta őket folyamatosan, s az ered-
ményt óriás kivetítőn is nézhette a közönség és mi, 
büszke szülők. Eszembe jutott, hogy ebből cikket kéne 
írni, mert hiába kicsi az iskolánk, a modern technika, s 
egy kis jó szándék naggyá teheti. Engem pedig büsz-
kévé!
 Egy édesapa ( Zozo)

Békés, boldog karácsonyt,  
és gyermekeink vidám kacagásával teli, 

örömökben gazdag új esztendőt  kívánunk 
az óvoda összes dolgozója nevében! 

 Szabó Attiláné
 óvodavezető
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A szőlőhegyre kirándultAk A kÖzÉPső csoPortosok

Ebben az évben már második alkalommal 
töltöttünk el a szőlőhegyen egy-egy élményekben 
gazdag délelőttöt. Első alkalommal májusban még 
HALADÓ kiscsoportosként Orbán Csabi nagyszülei 
– Éberhardt József és neje – vendégeiként tölthettünk 
el egy felejthetetlen délelőttöt a szőlőhegyen. Mivel 
a pincéjük messze van az óvodától, így Csabi 
nagybátyja, Éberhardt István lovaskocsival vitt ki 
bennünket. Sokan voltak köztük, akik eddig még nem 
utaztak így, ezért nagy volt az izgalom.

A falun végighaladva énekszótól hangos csapat 
integetett le az úton járó-kelőknek. Megérkezésünket 
követően elfogyasztottuk a bőséges reggelit és a 
magunkkal hozott „csemegéket”. Ezután önfeledt 
játék következett az árnyas fák és a csalogató 
cseresznyefa alatt. Volt itt labdajáték, foci, 
fáramászás, bújócskázás, versenyfutás – ahol Csabi 
papája indította a  versenyzőket.

A fáradhatatlan csapat ezután a közelben felfedező 
útra indult távcsövekkel felszerelkezve. Közelivé, 
kézzel foghatóvá varázsoltuk a Törökhagyást, a halastó 
mellett portyázó gólyát és vadászó héját. Távolban 
láttunk rókát, és az útszéli vadvirágokból szedtünk 
egy csokorral. Miután már kellően elfáradtunk, 
örömmel vettük, hogy újra felülhettünk a lovaskocsira 
és azzal jártuk végig ismét a hegytetőt, gyönyörködve 
a kilátásban. A mondókából, énekszóból nem fogyott 
ki e lelkes kis csapat. 

Eközben Lacza Vercsi apukája segítségével 
elkészült az ebéd is. Miután jóízűen elfogyasztottuk, 
újra a kocsira szállva visszaindultunk az óvodába. 
A délutáni pihenésnél senkit sem kellett elringatni, 
sőt volt, akit az anyukája ébresztett. Köszönjük 
vendéglátóinknak, segítőinknek, hogy ilyen 
felejthetetlen napot tölthettünk szűkebb környezetünk 
eddig ismeretlen részén.

A második kirándulást sajnos, ekkor már - a 
többszöri tervezés ellenére - el kellett halasztanunk. De 
egy szép szeptember végi reggelen végre, segítőkész 
szülők segítségével autóba szállva útnak indultunk a 

szőlőhegyre Török Dávid szülei és Horváth Marcell 
családja meghívására. Ők a gondozói és művelői 
annak a szőlőskertnek, melynek tulajdonosa Kovács 
Levente. Az autókból kiszállva csodálatos látvány 
tárult elénk. Fekete-fehér szőlőfürtök lógtak a 
lugasok során, temérdek piros almától roskadozott 
, földig hajlott az almafák ága. Hatalmas dió- és 
cseresznyefa árnyékában présház és búbos kemence 
csalogatta a vendégeket. A pincéhez érve megterített 
asztalnál reggeli várt bennünket meleg teával, musttal. 
Nem volt könnyű feladat asztal mellett tartani a 
gyerekeket a reggeli elfogyasztásáig. Alig várták, 
hogy futhassanak a gyümölcsösben, lovacskázzanak, 
ugrókötelezzenek, labdázzanak, s felfedezzék a 
présház és környéke rejtett zugait. Kóstoltunk diót, 
szőlőt, almát, a birsalmát pedig magunkkal hoztuk az 
óvodába.

Ezután sétára indultunk a gyönyörű környezetben, 
ami a tervezettnél kicsit hosszabbra sikerült. Útközben 
láttunk őz- és vaddisznónyomot, rókalyukat. 
Gyűjtöttünk a természet kincseiből: terméseket, 
virágokat. Az ismerős présház láttán hatalmas 
csatakiáltásokat hallatva volt, aki még tudott futni is, 
de más csak ültében kiáltott, ahogy a torkán kifért. 
De ez most nem zavart senkit. Még volt ereje a kis 
csapatnak, hogy felverekedje magát a pihenő-kilátóra, 
hogy távcsővel végignézzen a gyönyörű tájon. Addigra 
a finom pecsenye is kisült a kíváncsi apa-tekintetek 
kíséretében, hiszen lassan az autósok is megérkeztek, 
hogy visszavigyenek bennünket az óvodába. Az ebéd 
elfogyasztása után megköszöntük vendéglátóinknak, 
hogy ismét egy csodálatos délelőttöt tölthettünk jó 
levegőn, szép környezetben az ádándi szőlőhegyen.

Akik autóval vittek bennünket: Buczkó Istvánné, 
Bozsoki András, Fridrich Ottó, Lacza János, 
Simon Sándor. E két kirándulás is hozzájárult a 
helyi nevelési programunk céljának, a környezeti  
nevelés megvalósulásához. Köszönjük mindannyiuk 
támogatását!

 Markaf Jánosné

A kecskeméti Kincskereső Egyesület „Apáról fiúra” c. országos levelező játékán Gazdag Boglárka,  
Gazdag Viola és György Zoltán 74 csapatból a II. helyen végzett. Felkészülésükben Neisz Péterné nyugdí-
jas pedagógus volt a segítségükre. Gratulálunk a kimagasló eredményhez! Ugyanez a lelkes kis csapat – 
kiegészülve a legkisebb Gazdag-kislánnyal – téli népszokások tanulásával siófoki szereplésre készül. Az 
ádándi közönség majd a böllér-napokon láthatja őket.

Az Önkormányzat pályázaton nyert lehetőséget arra, hogy ifjúsági hangversenyre hívhassa meg az általános 
iskola és a Szakiskola tanulói. A közönség a népi hangszerekkel ismerkedhetett meg az első előadáson, 
melyet egy néptáncos fellépése is színesített. Második alkalommal Prokofjev Péter és a farkas c. népszerű 
zeneművén keresztül nyerhettek betekintést a komolyzene világába.
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iskolAi hÍrek
SZAVALÓVERSENY
2005. november 14-én rendeztük meg iskolánkban a szavalóversenyt az alsó tagozatosok körében. Kötelező 
vers Petőfi S.: Itt van az ősz…..c. verse volt, majd mindenki egy szabadon választottat is elszavalt.
Szoros mezőnyből a következő helyezések születtek
I. Megyeri Géza 3. o.
II. Vörös Regina 4. o.
III. Maza Norbert 3. o.
Szilágyi Ákos 4. o.
A helyezettek könyvjutalomban részesültek.

TANULMÁNYI VERSENYEK
Informatika: III. Juhász Ádám /Bocsor I. Gimn. Enying/
Német:
Különböző levelező versenyeken vesznek részt tanulóink az év során.

SPORT
A Peugeot Kupa – Labdarúgó Diákolimpia – bajnoka a IV.kcs-ban az Ádándi Általános Iskola csapata. 
A körzeti Diákolimpián mind a 4 kcs-ban jól szerepelnek a diákok. 1982-től Erdős Sándorné vezetésével 
folyamatos sportmunka folyik.
2005-ben Németh Ilona igazgatónő segítségével az iskola a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet pályázatán 
iskolai labdarúgás alapprogram támogatást nyert el.
A cég nevében a díjat Biszkot Balázs adta át az igazgatónőnek.
Diákolimpia terembajnokság ( Siófok és környéke) I.kcs. III. helyezést ért el iskolánk.

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
Többfajta bérlettel rendelkeznek a tanulók. Alsósok és felsősök szívesen látogatják az előadásokat.

MIKULÁS NAPI VETÉLKEDŐ és buli volt dec.6-án a tornateremben, melyen minden 4 -8.o.gyermek 
képviseltette magát versenyzőként vagy drukkolóként.. A jó hangulat biztosítva volt a táncos koreográfiákkal, 
melyet fergeteges sikerrel adtak elő a csapatok. A zenés, tréfás feladatok megoldása után az igazgatónő a 
gyerekeket cukorral, csokoládéval jutalmazta. ½ 6-ig tartott a ZOZO DISCO, másnap is a sikeres rendezvényről 
csevegtek a szünetekben a tanulók. 

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE  „ Összeköti lelkünket a zene és a tánc” címmel készülnek a 3.osztályosok, 
fellép az énekkar és az Ars Nova Művészeti Iskola növendékei. Műsorukat előadják az Idősek Karácsonyán 
is a Kultúrházban.

Az ISKOLAI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGET 2006. dec. 21-én  10 órakor tartjuk a Kultúrházban, melyre 
mindenkit szeretettel várunk!  

TÉLI SZÜNET IDŐPONTJA
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2005.dec.21. (szerda)
Szünet: 2005. dec. 22-2006. jan. 02.
Szünet utáni első tanítási nap : 2006. január 03. (szerda)

 Németh  Ilona
 igazgató
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Szakiskolai hírek
Gyerekzsivajtól újra hangos a Szaki. Szeptembertől 

134 fővel beindult a „nagyüzem”. Egyelőre még csak 
a gépész tagozaton.

A 2006-2007-es tanévre szeretnénk két új szakmára 
is beiskolázni 8. osztályt végzett tanulókat: Kertépítő 
és fenntartó, ill. Gépíró és Szövegszerkesztő 
szakmákban. Az utóbbiakra természetesen lányok 
jelentkezését várjuk. 

November 30-án nyílt napot tartottunk, melyre 
szép számmal érkeztek tanulók és kísérő szüleik. 
Bemutattuk iskolánk életét, választható szakmák 
főbb jellemzőit, a gyakorlati munkahelyeket, a 
kollégiumot. Azoknak a tanulóknak, akik valamilyen 
okból nem lehettek itt, január 7.én még egy bemutató 
napot szervezünk.

A 11. osztályosoknak a napokban lesz a KRESZ- 
vizsgájuk, hogy utána a közúti vezetésből is 
bizonyíthassanak. Ha „jól veszik az akadályokat„ 
a tanév végére már jogosítványuk lesz traktor 
vezetésből. 

Az iskola 230 ha. földterületén még folynak a ku-
korica betakarítási munkák, ill. a következő gazdasági 
év előkészületei, melyet teljes egészében a tanulók 
végeznek. A jó termésátlagoknak köszönhetően a 
befolyt pénzösszegeket az iskola korszerűsítésére, a 
tanulási feltételek jobbá tételére fordítjuk. 

Az iskola tanulói és dolgozói nevében Kellemes 
ünnepeket kívánunk:
 

Szücsy Károly
 ig.helyettes

AZ ”ÁDÁNDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKÉRT 
ALAPÍTVÁNY „   HÍREI

Az “ÁdÁndi iskolÁsokért AlApítvÁny” 2004-
ben jött létre. Ádándról elszármazott , Hollandiá-
ban élő úriember alapította több százezer Ft-tal. 
Hajdan az ő édesapja állatorvosként  dolgozott a 
faluban, Topler Jenőnek hívják. Alapítóként meg-
tette az első lépéseket, már azóta is kaptunk újabb 
összeget az Alapítvány részére.Több támogatónk is 
van, többek között Dr. Gyenesei István,  a  SM-i 
Közgyűlés Elnöke is.

Az alapítvány célja:az Ádándi Általános Isko-
la diákjai számára biztosítsa az iskolai oktatáshoz 
kapcsolódó szakmai képzést és ennek magas szintű 
kiszélesedését, a tanórákon kívüli ismeretszerzés, 
kultúra, művészeti tevékenység és sport területén 
az esélyegyenlőség biztosítása melletti részvételt.

Az Alapítvány kuratóriumának 
elnöke: Németh Ilona
titkára: Skerlecz Tamásné
tagjai: Halmosné Szavári Klára
   Vörös Csabáné
   Molnárné Lacza Magdolna

A megalakulás után eltelt 3 évet követően a sze-
mélyi jövedelemadó 1 %-át bárki felajánlhatja az 
Alapítvány részére.

ÚSZÁSOKTATÁS
A Balaton környékén élő gyermekeknek szüksé-

gük van „úszás-tudományra”. Elhatároztuk, hogy 
a mindenkori 4.osztályosoknak lehetőséget adunk 
az úszás alapjainak elsajátítására. Ez családonként 
nagy anyagi teher lenne, az ”Ádándi Iskolásokért 
Alapítvány” vállalja a tanulók oktatásának finan-
szírozását. 

ANGOL NYELV OKTATÁSA
A siófoki Szivárvány Suli intézményünkben ki-

helyezett angol nyelv oktatását végzi.22 tanuló 
szívesen tanulja a nyelvet. Az oktatók elégedettek 
a tanulók teljesítményével, mert szorgalmasak és 
ügyesek a gyerekek.

Megérdemlik ők is, hogy alapítványunk, az 
„Ádándi Iskolásokért Alapítvány” segítséget nyújt-
son nekik, ezért anyagilag  hozzájárulunk taníttatá-
sukhoz.

A MŰVÉSZETI OKTATÁSNÁL hozzájárult 
az Alapítvány 3 tanuló tandíjához. Ők tehetsége-
sek, ezért kívántuk támogatni őket.

 Németh  Ilona
 a Kuratórium elnöke

A 2005/2006-os tanév első osztályosai 
Bakos Benjamin
Bévárdi Barbara
Becsei Nikolett
Bores Krisztián

Dósa Attila
Falk Valéria

Halmos Vivien
Hatos Márkó
Kanász Cintia

Kocsis Boglárka
Kiss Valentina
Magosi Martin

Szemesi Tivadar
Szabó Laura

Tandari Benjamin
Tóth János

Wéber Bálint
Osztályfőnök: Szatmári Kornélia

Napközis nevelő: Kis Éva
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Mikor lesz boldog karácsonyunk?…

Karácsonykor az üdvtörténet kimagasló eseményére em-
lékezünk. Jézus születésének örül az egész föld. Imádja őt 
minden teremtmény: az angyalok és az emberek. Hány em-
ber fogadja örömmel a jó hírt: Krisztus Jézus született! Ugy-
anakkor hány családban csupán külsőség ez az ünnep. A 
karácsonyfa ragyog, de sötétség tartja hatalmában a lelkeket. 
Sokan nem hallják meg az angyali üzenetet. Távol marad-
nak a közösségétől, nem akarnak, mint igazi keresztények, 
együtt ünnepelni. Elfelejtik, vagy nem is tudják, hogy Jé-
zus nélkül élni lehet ugyan, de nem érdemes. Karácsony 
ünnepe azt hirdeti, hogy Isten önmagát adta a világnak, és 
ebben az önmagát elajándékozó szeretetben keresi és találja 
meg boldogságát. Mivel pedig valamennyien az ő képmásai 
vagyunk, mi is csak hozzá hasonlóan lehetünk igazán bold-
ogok. Boldogságunk mértéke szeretetünk mértékétől függ. 
Mennyien hordoznak vérző sebeket a szívükben. Mennyien 
eltévednek, mert nem ragyog előttük a szeretet boldogságra 
vezérlő csillaga.

A mai ember szeretet-megnyilvánulásain erősen érződik 
az anyagelvűség, a gyakorlati materialista felfogás, a fog-
yasztói szemlélet minden ártalma. Nemcsak arra gondolok, 
hogy az emberi kapcsolatok eltárgyiasulnak, hogy a barát-
ság helyébe az érdekkapcsolatok lépnek, hanem arra is, hogy 
még akik szeretik egymást, azok is ma már csak pénzben 
vagy pénzen megvásárolható tárgyakban tudják kifejezni 

szeretetüket. Nem érnek rá együtt lenni szeretteikkel, együtt imádkozni, kirándulni, beszélgetni egymással.

Sok szülő bőséges zsebpénzt ad inkább a gyermekeinek, mintsem hogy önmagát ajándékozná nekik. Nincs 
ideje, fut a pénze után, pedig a pénz szeretet nélkül nem boldogít. Akire pedig nincs időnk, azt nem szeretjük 
igazán. Sajnos, nagyon sok esetben még a hitvestársaknak sincs idejük arra, hogy őszintén és barátságosan 
elbeszélgessenek egymással, pedig nekik aztán igazán tudniuk kellene, hogy „az idő, amelyet a rózsánkra fordí-
tunk, az teszi őt számunkra páratlanná, egyetlenné a világban” – tanít minket Antoine de Saint-Exupéry A kis 
herceg című könyvében.

Törekednünk kell arra, hogy mindennapi életünkkel: szavainkkal és tetteinkkel megmutassuk, Jézus értünk 
nem vállalta hiába a megváltás áldozatát. Karácsony előtt szóban vagy írásban fejezzük ki szeretteinknek az 
ünnepre szóló jókívánságainkat. Leggyakrabban olyan jelzőket használunk, amelyek korántsem fejezik ki 
karácsony igazi tartalmát. Én a magam részéről a „kellemes” jelzők helyett, olyan jelzőt választanék, amely 
a legmegfelelőbben fejezi ki karácsony igazi jelentőségét. Mai kívánságom ennek megfelelően így hangzik: 
Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyt! Ugyan ki kételkedne abban, hogy nincs szebb dolog a boldogság 
kívánásánál. Minden ember erre vágyakozik, mert keresztény felfogás szerint a boldogság utáni vágyat Isten ol-
totta teremtményei szívébe. Ennek keresése és megtalálása teszi érdemessé életünket. A boldogság kívánásánál 
van azonban egy sokkal értékesebb emberi tevékenység. Ez pedig nem más, mint boldogságot csinálni. A 
kérdés csak az, hogy miben határozhatjuk meg a boldogságkeresést? Talán felesleges és hosszadalmas is lenne 
felsorolni azokat az emberi törekvéseket, amelyek téves utakon keresik az igazi boldogságot. A hamis elkép-
zelések helyett inkább azt szeretném elmondani, hogy mikor lesz boldog karácsonyunk, mikor lesz valóban 
boldog az életünk. Olyan kérdés ez, ami mindenkit érdekel, és az lenne a legnagyobb karácsonyi ajándék mind-
enki számára, ha megtalálná az erre adott karácsonyi választ.

Jó lenne, ha ilyenkor nem csak magunkra gondolnánk, hanem arra a közösségre is, amelyikben élünk. A 
szomszédokra, a községre. Próbáljuk meg együtt boldogabbá, eredményesebbé tenni a következő évünket, 
mindenki a maga erejéhez mérten tegyen hozzá a többiek boldogulásához. Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
meghitt, áldott, békés karácsonyt, eredményekben gazdag új évet a község minden lakójának!

 Adolf atya
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„Fényt, éltet hozva jő…”

Így hívja fel a figyelmet advent urának érkezésére 
a középkori ének, melyet lelkesedve és öröm-
mel énekelnek a református gyülekezetek szerte e 
széles világban. Mi is, szeretett községünkben. Idő 
kell arra, hogy kellőképpen felkészüljünk a vendég 
fogadására. Ő biztosan megérkezik, rajtunk múlik, 
beengedjük-e Őt hajlékunkba. Az Úr kényszeredett 
fogadására nem tart igényt. Odamegy, ahol a szívek 
megnyílnak, s engedik, hogy Isten világának a 
fénye beáramoljon oda. Az adventi időszaknak nagy 
kísértése is van, nevezetesen az, hogy a külsőségek 
nagyobb jelentőséggel bírnak, mert a lényegről, a 
megváltó Úr Jézus Krisztusról elterelik a figyelmet. 
Egykoron pedig a rendkívüli események, az angyali 
kar éneklése, a fénylő csillag az ég boltozatján Jézus 
Krisztus bölcsőjéhez vezettek.

Advent rögös útjain járunk, s olykor hiányzik az 
öröm orcánkról. Lelkünkben gondok kavarognak, 
bizonytalanná válik életünk. A kétségbeesés búsítja 
napjainkat. Vajon nem terem számunkra öröm, nem 
lehet nagyobb kenyér asztalunkon, nem lehet kiegy-
ensúlyozottabb közérzetünk? Hitre van szükségünk, 
élő hitre, melyek a szokások fölé helyeznek ben-
nünket. Meg kell érkeznünk Jézus Krisztushoz, aki 
fényt, éltet hozva jő. S ha boldog hitre jutsz advent 
ködös útjain, jóllehet, ha nem is lesz terülj asztalkám, 
de biztos, hogy a kevés elég lesz, s lelked megbékél, 

a reménység pedig szárnyakat ad. A világ nem azt tanítja, amit Krisztus nyilvánvalóvá tett. A világ elnyomja 
az érzelmet, az egymás iránti szeretetet. Krisztus felkínálja magát, egyszerűségében benned akar lakozni, hogy 
életed legyen, bővelkedjél ajándékaiban. Meg kell érkeznünk Urunkhoz, aki a legnagyobb adomány.

A pásztorok karácsony éjszakáján tűz mellett melegedtek, égi hírnöktől ragyogó hírt hallottak. A pásztorok 
lelkében újfajta tűz gyulladt. Látni szerették volna a megszületett Jézust. Lám, beteljesedett! Elindultak és 
megtalálták életük értelmét, találkoztak az Úr Jézus Krisztussal. Megbékélt szívvel dúdolhatták a jövendőnek 
is szóló dalaikat.

Felhasználom az alkalmat most arra, hogy református gyülekezetünk nevében is meleg szeretettel köszönt-
sem jubiláló újságunkat, a Kapcsolatot. Legnagyobb erényének azt tartjuk, hogy ismereteket ad, és informál 
a helyi eseményekről, tennivalókról is. Az egyházak is megszólalhatnak. Köszönet az Önkormányzatnak és a 
szerkesztőbizottságnak.

Gyülekezetünk szerényen, Istentől kapott rendeltetésének megfelelően végzi szolgálatát. Templomban, 
iskolában és másutt is hirdeti a rábízottakat. Amit végez, sokszor nem látványos.

 A gyülekezet tiszti kar ezen őszön megújult, minden hatodik évben van egyházi választás világi 
tisztségviselőkre. A presbitérium az alábbiak szerint lett újjá:

Gondnok: Takács László. Presbiterek: Bartos Zoltánné, Tiger Józsefné, Szabó László, Somlyó László, 
Koskocsák Györgyné, Bíró József, Kátai Gyula, ifj, Krézli Imre. Pótpresbiterek: Bodó József, Nagy Ferenc, 
Ursinyi Ferenc, Megyeri Péter. 

A Szentírás arra tanít bennünket, hogy mi alkalmatlanok vagyunk a szolgálatra, Isten tesz bennünket alka-
lmasakká.
 Szatmári A. Lajos
 c. esperes / lelkipásztor
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Magdolna, a fogathajtó

Idén hét alkalommal hangzott el különböző versenyeken : az első helyezett Éberhardt Magdolna, Ádánd.  
Így év vége felé, amikor számadásokat szokás csinálni, vajon tudjuk-e, hogy van, aki hétről hétre, versenyről-
versenyre készül és díjat díjra halmozva  jó hírnevét kelti a falunak.

Éberhardt Magdolna 10 éves kora óta versenyez kettes-fogathajtóként. Édesapja  - aki szüleitől, nagyszüleitől 
örökölte a ló tiszteletét és szeretetét – ekkor már sikeres fogathajtó volt. Ma már nem versenyez. A lánya 
eredményeiért dolgozik ő is. Élete és mindennapjai összeforrtak a lovakkal. A kilencvenes évek elején 
lovas-fogadót és lovas-iskolát nyitott. Ma már csak a lovagoltatást és bérkocsikázást csinálja. No meg a 
versenyeket.

Magdi  6 éves korában kezdett arról álmodni, hogy lesz saját lova, és azzal játszhat kedvére. Az álom 
megvalósult. Kapott egy pónit és a pónifogatával  1991-ben  versenyt nyert. Azóta minden szabadidejét kitölti 
a versenyzés és az arra való felkészülés. No meg az  anyagiak előteremtése.

Mert bizony minden lovas verseny  igen költséges sportág. A fogathajtás különösen az. Kell a ló, és ebből 
egy versenyhez  4-5 darab is. És a lovak  bizony az év 365 napján át igénylik a zabot, a szénát, a gondosodást 
(a drága oltóanyagokról és orvosi ellátásokról nem is szólva!).

E mellé kell a versenykocsi – ebből is legalább kettő, mert más kell az akadály-hajtáshoz, és más a díjhatáshoz. 
A maratonhoz szintén más típusú kocsi kell. A kocsikat és lovakat a versenyek helyszínére kell szállítani, 
nem is akármilyen állatorvosi és biztonsági feltételek között. A versenyekre a hajtónak, a segédhajtónak 
előírásszerűen kell kinézni. Öltöny, nyakkendő, kalap, kesztyű, kötény. És a lovaknak is külön előírásszerű 
„öltözék” kell. 

De hát ez a cikk végül is nem elsődlegesen a gondokról szól, hanem azokról a tiszteletre méltó eredményekről, 
amit Éberhardt Magdolna az évek hosszú munkájával elért. A lakásba belépve az elő pillantás a polcon sorakozó 
csodálatos serlegeken és szalagokon akad meg. A színkavalkádot a kék szalagok uralják. Mint megtudtam, ez 
a lovas világban  az első díj  színe. A piros a második, a sárga a harmadik helyezettnek jár – ebből is van 
jónéhány.  A negyediknek járó zöldből és a további helyezettnek járó fehérből is gyűjtögetett szép számmal a 
versenyeken. 

Korábban a vadászhajtásban jeleskedett. A vadászhajtás egy előre kialakított pályán, 15-17 akadályból áll. 
A feladat, hogy minél rövidebb idő alatt, hibapont nélkül tegye meg a távot.  Az akadályhajtás már nehezebb. 
Itt több az akadály. Van még díjhajtók versenye és maraton-hajtás is. Idén a megyei bajnokságban első helyen 
végzett. Az eredményt ebben a sportágban úgy számolják ki, hogy a 6 forduló versenyei közül a 4 legjobb 
helyezést összesítik. Ezek a versenyek többnyire még csak egynaposak.

De ma már egyre több  három napos versenyen is részt vesz lovaival, kocsijaival. Ez a versenytípus 
szervezésében, a feladatok összeállításában az országos és nemzetközi bajnokságokra hasonlít.  Itt jegyzem 
meg, hogy kettes- és négyes fogathajtásban igencsak előkelő helyen áll hazánk. 

Somogyban egyre több helyen tartanak versenyeket. És büszkék lehetünk arra, hogy a fogathajtó versenyek 
meghonosítában nagy érdemei vannak Éberhardt Istvánnak. Ádánd versenyek szervezésében is az élen jár. 
Idén még csak egy versenyt rendeztek itt, de a jövő évi versenynaptárban már több verseny is szerepel, és 
közte egy országos bajnoki forduló is. Ennek megrendezéséhez szükség van összefogásra. A  két éve alakult 
Lovas Egyesület tagjaira is feladatot és felelőséget ró egy ilyen rendezvény zökkenőmentes megszervezése, 
lebonyolítása. Egy-egy nagyobb versenyen 30-60 fogat is rajthoz áll. Ezek mozgatása, balesetmentes 
versenyzésének biztosítása komoly felkészülést 
igényel.

Bízunk benne, hogy a jövő évi versenyeken is 
olyan szép eredményeket ér el Magdi, mint az idén. 
Kívánom, hogy egyre több megyei és regionális 
versenyen vigye sikerre fogatait, öregbítse Ádánd jó 
hírnevét. Kívánom, váljon valóra az az álma, hogy 
egyszer országos, netán nemzetközi versenyen is 
megmutathassa tudását – és ott is érje el az óhajtott 
kék szalagot!
 Neisz Péter
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„Daru madár fenn az égen…”

Kálmán bácsi is elment, és vele elment az “egyszervolt” ádándi  felnőtt színjátszás háború utáni megteremtője. 
A faluszínház története írható meg arról a 17 évről, amely idő alatt, 1955-1971-ig, mint kultúrház-igazgató 
tevékenykedett. 

Miért éppen „egyszervolt” az akkori színjátszás? Talán azért, mert volt egyszer egy szegényes, de a környéken 
a mai napig legnagyobb színpadú kultúrház. Volt egy műkedvelő sokszínű, szervező egyéniség – ez volt Her-
mecz Kálmán – aki nem ismert lehetetlent, ha elképzeléseit meg akarta valósítani. De nem utolsó sorban, volt 
egy kultúráltan szórakozni akaró, lelkes fiatalkorú, középkorú és idősebb társaság, amely rendelkezésére állt a 
tervek megvalósításához. 

Mi kellett még? Természetesen sok egyéb. Például betanító, súgó. Erre volt ott Zséger Bözsike néni tanárnő. 
Kellettek zenészek. Ilyenek is akadtak Éberhardt Feri bácsi és társai személyében. Kellett díszlet. Szalad a 
mindenes, gyalult, fúrt, faragott, szerzett festőtársakat, és lett nappali szoba, szalon, rózsakert – igény szerint. 
Persze ruhák a „színészeknek,” darabhoz illők. Akkor a budapesti kölcsönző árai még megfizethetők voltak. A 
török basa, vagy Gábor diák és környezete korhű ruhákban tündökölhetett. Stéger bácsi, az úri fodrász masz-
kírozott. Laki papa pedig valódi könnyeket hullatott rózsái között, amikor összezúzta azokat. 

De kellettek közönségcsalogató színdarabok is. Példák a repertoárból:

Szirmai Albert: Mágnás Miska; Vicze Ottó. Párizsi vendég; Horváth Jenő: A szabin nők elrablása ; Huszka 
Jenő: Gül Baba; Molnár Ferenc: Olimpia; és több prózai darab, mint a Névtelen csillag, Lepsénynél még meg-
volt, stb. 

A műsorválasztást rendszerint színházlátogatás előzte meg. Így lehetett tapasztalatokat szerezni a meg-
valósításhoz. Honnan volt pénz? Gondolom, némi kulturális támogatásból, de főleg műsorbevételekből és 
önzetlen támogatásból, „tájolásból” a szomszédos községekbe (Ságvár, Jut, Zamárdi).

Beszélhetünk-e a színjátszás feltámadásáról ma falunkban? Talán nagyképűség lenne ezt állítani. De valami 
elindult. A helyi nyugdíjas klub színjátszói: a régi csapat egy része, és újak, akik korábban talán nem is álltak 
színpadon, újrakezdtek. És a példa valószínűleg ragadós, lettek követők. Kálmán bácsi és felesége, Mariska 
néni – mint lelkes klubtagok – természetesen már csak szemlélői voltak az újabb sikereknek, melyeknek láttán 
Kálmán bácsi szemében fiatalos csillogás, bajusza alatt huncutkás mosoly, gondolataiban pedig valószínűleg 
ott motoszkált az emlékezés: - Betyárok, azért csak tanultatok nálam valamit!

Ja, és el ne feledjem megemlíteni, akkor még nem 
volt mindent elárasztó televízió. Ez akár indoka is le-
hetne a sikerességnek. Na és? Ma van televízió, de 
minek? Erről ennyit.

Éppen ezért úgy hiszem, érdemes lenne ma is 
megpróbálni újjáéleszteni, minden korosztályra 
kiterjedően, mai modern formákban megteremteni a 
falusi színjátszást.

Mi áll ehhez rendelkezésre? Egy szépen felújított, 
befogadó, jó közérzetet biztosító kultúrház, van tehet-
séges helyi csapat minden korosztályban. De kell egy 
Kálmán bácsihoz hasonló lelkes szervező, mindenes, 
és egyetértők, támogató közösség. Hogy ez meg-
valósulhat, ezt remélte Kálmán bácsi is, erre buzdít 
példás munkássága. 

A régi, még élő színjátszótársak fülében most is 
visszacseng – amikor rá gondolunk – a Gül Baba 
című operett betétdala: „Daru madár fenn az égen, 
hazafelé szálldogál…”

Köszönjük Kálmán bácsi!

 Kecskés András
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Az Őszi randevú rendezvénysorozatunk 2005. október 20-i állomása a 30. sz. Élelmiszer-háztartási bolt 
(Ádánd, Árpád u. 4.) volt. Az ott készített fénykép jól tükrözi a hangulatot. Rengeteg jelentkező volt a kinti 
játékokra (krumplifoci, lufifújóverseny), de nagy sikert aratott a COOP-rajzverseny is, amit az eladótérben 
tartottunk. A „megfáradt” versenyzőket az ajándék hűtőmágneseken, Fornettis órarendeken túl kóstolóval 
kínáltuk. Sokan éltek a csak aznap akciós termékek vásárlási lehetőségével és 1-2 Coca-Cola termék kifizetése 
után még CD-tartó táskához is hozzájuthattak az érdeklődők. Három szerencsés vásárló a bedobott blokkja 
segítségével ajándékcsomagot nyert.

A közelgő ünnepre való tekin-
tettel 2005. december 15-17-ig 
bevásárlóhétvégét rendeztünk mindkét 
ádándi egységünkben (Árpád u. 4 és 
71.). Nyomott áron árusítottunk néhány 
kenyeret, péksüteményt, gyümölcsöt, 
húskészítményt és italokat. 

Kívánunk   minden Kedves  
Vásárlónknak és a  

Kapcsolat Szerkesztőségének
boldog, békés ünnepet és 

sikerekben gazdag új évet!

 Dr. Torma László
 kereskedelmi igazgató
 Balaton-COOP Rt.

legyen a Művelődési házból közösségi ház!

A Művelődési Ház felújításának híre sok ádándi polgárt lázba hozott. Voltak ugyan fanyalgók is, de a 
legtöbben örültek, hogy megújul a kultúra háza. Sokan társadalmi munkában vagy kevesebb munkadíjért 
dolgoztak azért, hogy kevesebb kiadása legyen a falunak. Nagyon sokan vásároltak téglajegyet, hogy apró 
forintjaikkal kipótolják a megemelkedett költségeket. Tehát Ádánd közösségének is köszönhető, hogy 
a felújított tetőzet alatt most ilyen szép lett a kultúrház belseje. Javaslom ezért, hogy ezentúl Közösségi 
Ház legyen a megnevezése. Akiknek említettem ezt az ötletemet, mind helyeselték. Valaki megtoldotta: 
akkor már legyen megkülönböztető neve is. Nevezzük el olyanról, akinek Ádándhoz és a kultúrához is 
van köze: pl. Roboz István. A hagyomány szerint az ádándi kastélyban írta a híressé vált és több nyelvre 
lefordított Kossuth imáját, és újságíróként ő indította útjára annakidején a Somogy c. lapot. 

Kérem a képviselőtestületet, hogy gondolkodjon el a javaslatomon. Ez még csak pénzbe sem kerül, vi-
szont a testület emlékezetes döntéseinek sorába örökre bevonulna. És ha már a névadónál tartunk: Sokan 
hiányolják azt is, hogy az általános iskolánk még mindig névtelen. Hiába vetettem fel ezt már korábban 
többször én is, nem volt foganatja. Elmúlt a millecentenárium, el a millennium, s semmi változás. De 
nem is kell országos ünnephez kötni egy névadást – bizonyítja ezt a szomszédos települések példája. Az 
emberi nyelv többek közt azért alakult ki, hogy megnevezzen valamit, a nevek azért vannak, hogy meg-
különböztessenek egymástól. Az elnevezések mindezeken túl igazodási pontokat is kijelölnek: arra való 
igyekezetet, hogy az intézmény névadójához méltók legyünk, nevének hírét öregbítsük.

 Neisz Péterné
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Könyv Ádándról

A Kapcsolat korábbi számaiban már többször hírt adtunk arról, hogy könyv készül Ádánd legújabb kori 
történetéről. A könyv írója, Kovács-Schneider Magda ifjúságának egy részét itt élte le, tagja az Ádándról 
elszármazottak baráti körének.

Óriási lelkesedéssel, csodálatra méltó szívóssággal kezdte el a gyűjtőmunkát ezelőtt 5 évvel. Sok embert 
személyesen felkeresett, hogy az emlékezet mélyéről kibányásszák a múlt történéseit. Régi fényképek, 
oklevelek, egyéb relikviák segítségével idézték az emlékeket. A levéltárból kikért mázsányi súlyú tanácsi 
jegyzőkönyvekből próbálta kibogarászni a lényeget. Ezekből és a naplókból, albumokból és a fellehető 
újságcikkekből irdatlan mennyiségű anyagot körmölt megszámlálhatatlan sok órán keresztül, majd az 
egészet számítógépbe írta. Ekkor kiderült, hogy ez éppen két könyvre való mennyiségű kézirat. Most jött a 
legkeservesebb feladat: felére csökkenteni az anyagot! Így is több mint 300 oldalnyi a terjedelem. És ez csak a 
szöveges rész, ebben nincs benn a sok fénykép és egyéb melléklet!  Aki megvásárolja, biztos, hogy talál benne 
olyan részt, ami számára érdekes. 

A könyv két részre oszlik: az I. rész személyes élmények alapján az 1943-tól 1951-ig tartó időszakot öleli fel 
a háborús időszakkal kezdődően a környező puszták életén keresztül az ádándi mesterek névsorával bezárólag. 
1951-ben a Schneider család Budapestre költözött, így a II. részben bemutatott 1952-től napjainkig tartó időszak 
már kutatómunka eredménye. Van benne egy kronologikus rész, mely az épített, fejlesztett létesítmények 
és a község életének fontosabb történéseit örökíti meg éves bontásban.  Bemutatja az egykori tanács majd 
önkormányzat munkáját, a tsz-ek történetét, az intézményekben folyó munkát, a civil szerveződések, egyesületek 
tevékenységét. Mindenütt sok-sok névvel (400-nál abbahagytuk a számolást), szemléltető kiegészítésekkel. 

Előzetes tervek szerint ez év karácsonyára megjelenhetett volna a könyv. Már csak a nyomdai munkálatok 
vannak vissza, de ez egyelőre áll, mert még nincs meg az elegendő számú előfizető. 

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a kiadó a kedvezményes 2.500 Ft-os árat csak az előfizetőknek tudja biztosítani! 
Az előfizetők a könyvből - mely tartalmazni fogja az előfizető nevét, címét - számozott példányt kapnak 

Ha valaki a megjelenés után szánja rá magát a vásárlásra, már sokkal drágábban – 3.500 forintért – kaphatja 
csak meg a könyvet. Január 15-ig még van mód a kedvezményes előfizetésre, melyhez csekket a Polgármesteri 
Hivatalban és Neisz Péternél lehet kérni, vagy  közvetlenül  átutalni a Pro Villa Nostra  Alapítvány 11743040-
20043623 számú számlájára.  Ezen kívül Árki László Ász ABC üzletében és Komáromi István Borházában is 
van csekk. 

 A 2.500 Ft szigorúan csak a nyomdaköltséget rejti magában. Sem a szerző, sem a szerkesztő, sem a lektor 
nem részesül díjazásban, mindegyikükben az Ádánd iránt érzett elkötelezettség munkálkodik, mikor a költővel 
együtt vallják: „használni akartam, nem tündökölni.”
           Neisz Péterné

Köszönet a téglajegyekért

Mindenki tudja, hogy Ádánd sem dúskál anyagi javakban. Így, mikor a kultúrház vihar által megrongált 
tetőszerkezetének felújítása szükségessé vált, ez az előre nem tervezett költség súlyos anyagi megterhelést 
jelentett.  A civil fórumon vetődött fel, hogy téglajegyek kibocsátásával kérjük a lakosság önkéntes hoz-
zájárulását a belső mennyezet anyagköltségének fedezésére. Az alapítvány vállalta jegyek kibocsátását, a civil 
szervezetek azt, hogy tagjaikon keresztül segítenek támogatókat találni. 

Talán nem volt elég hatásos az eddigi propaganda, mert a reméltnél jóval kevesebb befizetés érkezett be. 
Ezért most megismételjük a felhívást: akihez még nem jutott el a kérés, de anyagi lehetősége engedi, 500 vagy 
1.000 forintos téglajegy vásárlásával segítsen – nem az Önkormányzatnak – a falu közösségének a kultúrház 
felújítási költségeinek csökkentésében. Terveink szerint az önzetlen adakozók névsorát a Kapcsolat következő 
számában közzé tesszük. (Természetesen, ha valaki névtelen akar maradni, kívánságát tiszteletben tartjuk, de 
kérjük, hogy e szándékát jelezze annál, akinél a jegyet vásárolta).
 -szerk-
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BÖLLÉR-NAPOK és ÓÉV-BÚCSÚZTATÓ
2005. december 29-31.

Hazánkban a disznóvágás, disznótor mindenütt jeles alkalom és 
egyben összejöveteli lehetőség a rokonságnak, szomszédságnak s 
akár a baráti társaságnak is.

A családias összejövetelt evés-ivás, borozgatás, vidám hangu-
lat jellemzi, mely kiváló alkalom a közös dalolásra, tréfálkozásra, 
mesélésre, alakoskodó játékok bemutatására.

A disznóölés a háztartás évi hús- és zsiradéktartalékának biz-
tosítására hizlalt sertés levágása és feldolgozása, melyet a téli hónapokra időzítenek. A háztartások egyik 
legnagyobb eseményét követő vacsora a disznótoros, ahol az elfogyasztott ételek alapját a levágott disznóból 
frissen készült húsos ételek teszik ki.

A legáltalánosabb ételek: orjaleves, tüdőleves, töltött káposzta, hurka, kolbász, fánk, hájas tészta.De vajon 
hogyan lesz a disznóólban békésen éldegélő állatból ez a sok-sok finomság?

Választ kaphatnak rendezvényünkön, a 2005. dec. 29-31. között tartandó Ádándi Böllér-napokon és Óév- 
búcsúztatón.A régi disznóvágások hangulatán, ízein túl bemutatjuk a régi vágási, pörzsölési szokásokat, fel-
dolgozási módokat, zsűrizzük a hurka-, kolbász- és toros káposzta-készítő versenyzők által készített finom-
ságokat.

Napközben a disznótorhoz kapcsolódó szokásokat mutat be az Ádándi Népdalkör. Ideiglenes kiállításunkon 
megtekinthető lesz számos disznóvágásnál használt régi eszköz, tárgy.

A családi időtöltéshez ezeken felül koncertekkel (Fenyő Miklós, Mc Hawer és Tekknő, Dáridó Lajcsival, 
Csocsesz) téli vásárral, melegedővel, játszóházzal járulunk hozzá.

Az érdeklődők szomjukat forraltborral és teával olthatják, az éhségüket pedig disznótoros finomságokkal 
csillapíthatják. Megfelelő időjárási feltételek esetén lehetőség lesz lovas-szánnal megtekinteni Ádánd 
nevezetességeit.

Szilveszterkor az óév búcsúztatásával tovább folytatjuk a szokások, hagyományok bemutatását. A szilvesz-
teri szokásokban különösen fontos szerepe van a zajkeltésnek, melyhez Önökre van szükségünk!A kongózás, 
csergetés, pergőzés, gulyafordítás hiedelmei mind-mind az emberi életre, az állatállomány és termés bőségére 
vonatkoznak.

Az újév jósló, varázsló eljárásainak fontos része a hagyományos ételek fogyasztása is. Újévkor a sült malac 
előtúrja a szerencsét, a különböző magvak (lencse, rizs stb.) fogyasztása pedig a sok pénzt „hozza”.Szilveszter 
napján délelőtt pihenést ajánlunk Önöknek, hogy felkészülhessenek a fergeteges hangulatú, kötöttségektől 
mentes házibuli hangulatú Szilveszteri Party-ra. A hangulatot megalapozza Mc Hawer és Tekknő koncertje, 
amit Csocsesz előadása felpörget és azt az Extázis zenekar egészen reggelig meg is tart.

A vigadalom, koncertek, hideg, meleg finomságok, hideg és forró italok széles választékával várjuk az 
érdeklődő társaságokat, családokat.Szilveszterkor gondoltunk a fiatalokra is, külön helyszínen, hatalmas Disco 
Party várja őket, ahol sztárvendégként fellép Náksi és Brunner.

Így a család apraja-nagyja egy helyen, de mégis ki-ki saját igényeinek megfelelő zenei stílusú óriási bulin 
vehet részt.

A rendezvény fővédnökei:
Dr. Gyenesei István, Somogy Megye Közgyűlésének elnöke
Pollák Tibor, Ádánd község polgármestere

Vígságszerző újesztendőt mindannyijuknak!
Jöjjenek, látogassanak el hozzánk, és ünnepeljünk együtt!

 Balaton Rendezvényszervező Iroda
 Kovács Antal

Bővebb információ: Telefonon: 84-357-734
                                  weboldal: www.bri.hu
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AZ ÁDÁNDI BÖLLÉR-NAPOK ÉS ÓÉV-BÚCSÚZTATÓ PROGRAMJA

Egész nap néptánccsoportok, népdalkörök fellépése, népszokások bemutatója, 
élő zene, kézműves vásár, forralt-bor, tea, melegedő, játszóház.

2005. december 29.
10.00-tól Hurka- és kolbászkészítő verseny 
                         Hagyományos disznóvágás - bemutató
12.00  Hagyományőrző csoportok bemutatója és folyamatos élő zene 
 Fellépnek Illés Erika és barátai
13.00  Zsűrizés
15.00 Siófoki Vidám Fiúk műsora
16.00 Eredményhirdetés, díjkiosztás - Fellép az Ádándi Népdalkör
17.00  Fenyő Miklós koncertje (ingyenes)
18.00 Extázis buli

2005. december 30.
10.00-tól Savanyú káposztából készült bográcsos ételek, hájastészta- és fánkkészítő   
 verseny 
 Hagyományos disznóvágás - bemutató
12.00 Hagyományőrző csoportok bemutatója és folyamatos élő zene
13.00  Zsűrizés
13.00               Galagonya Együttes gyerekműsora
15.00 Nosztalgia zenekar műsora
16.00 Eredményhirdetés, díjkiosztás - Fellép  a Ságvári Néptánc Egyesület
17.00  Dáridó Lajcsival (ingyenes)
18.00               Extázis buli
20.00 Újvári Tímea és a Mistral Band élő koncertje

2005. december 31. 
12.00 Malacsütés, vigasságok, óévbúcsúztató hagyományőrző játékok
16.00 Mc Hawer és Tekknő (ingyenes)
18.00 Csocsesz (ingyenes)

SZILVESZTERI BÁL és ÓÉV-BÚCSÚZTATÓ a 800 m2-es sátorban
20.00-  hajnalig szilveszteri bál  az Extázis buli-zenekarral. Belépőjegy: 1500 Ft / fő
21.30   Operett-kavalkád – Szegedi Szászik Melinda és Pál Attila          
24.00 Tűzijáték

SZILVESZTERI MEGA PARTY az 1000  m2 – es nagysátorban 
21.00-hajnalig. Belépőjegy elővételben: 3500 Ft helyszínen: 4500 Ft
Rezidens lemezlovasok: DJ Tömi és DJ Pepe
Sztárvendégek: Náksi és Brunner
Sms-party, lézershow

További információ:  Balaton Rendezvényszervező Iroda Kft. Tel.: 84/357-734 Fax: 84/558-000  
www.bri.hu, e-mail: info@bri.hu
A szereplő- és műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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szépkorúak nyolc éve

Megalakulásunkkor nem sok időt jósoltak nekem, mivel már előbb is kezdeményeztek klubot alakítani, de 
nem sok sikerrel. Ennek ellenére remélem, hogy az idősek körében elismerést nyert a klub, ahova szívesen 
eljönnek, és részt vesznek a közös munkában, idestova nyolc éve! Ezt bizonyítja, hogy szükség van ránk, az a 
43 fő jól érzi magát, ha néha fárasztó is, amit teszünk.

A Megyei Nyugdíjas Szövetség fogja össze Somogy megye nyugdíjas klubjait. Ezen belül a megyét kis-
térségekre osztotta, mi a kelet-balatoni kistérségi társuláshoz tartozunk. Balatonföldvár ad otthont az évente 
megrendezett kistérségi gálának, ahol a klubok fellépnek különböző műsoraikkal, amik az évek során egyre 
tartalmasabbak, sokrétűbbek, színesebbek lettek. Ez a feladat nagyon sok munkával, felkészüléssel, gyakorlás-
sal jár, mert minden évben új produkcióval készülünk.

A megyei gálára bekerülés elismerést jelent, oda a legjobbak jutnak tovább. Mi már három alkalommal értük 
ezt el, többek között az idén is. József Attila emlékére szavalóversenyt rendezett Balatonföldvár, ahol mi is 
részt vettünk, és a versmondó közül az élmezőnybe kerültünk. Sok helyen jártunk, hírünket hallva meghívá-
sokat kaptunk.

Tiszaligeten az országos nyugdíjas találkozóra, Mátyásdomb 50 éves fennállására, a Sopronban megrende-
zett Nemzetközi Nyugdíjas Találkozóra is meghívást kaptunk táncainkkal, humoros jeleneteinkkel, vastaps 
kíséretében színesítettük a rendezvényt. Mindenhol barátságok szövődtek, amit ápolunk, fenntartunk a klubok 
között. A hévizi meghívásunk nemcsak egy-egy műsorszám erejéig szólt, itt önálló műsoros est megtartására 
hívtak bennünket, amit a helyi TV naponta hirdetett. Vers, humoros jelenet, tánc váltakozásával egy egész 
estet betöltő programot állítottunk össze, amit a lelkes közönség szűnni nem akaró tapssal köszönt meg. Elis-
merésüket újságcikk is közölte: ,,Színt hoztak az ádándiak Hévíz életében” címmel.

Helyi rendezvényeken is részt veszünk, de a szomszéd települések meghívását is fogadjuk: 
siófoki évadzáró, Balatonszabadi, Siójut, Kőröshegy, Nagyberény, Szólád, Mezőkomárom, Enying, Balatona-
liga — az előző években léptünk fel. Ádándon évente egyszer önálló műsoros est keretében köszöntjük hölgy 
lakosainkat a Nőnap alkalmából. Erre az alkalomra minden évben új műsorral készülünk. 

Kecskés András nagyon sokat segíti ezt a munkát, az Idősek Karácsonyára irodalmi összeállítást készít, ötle-
teket ad, amit kivitelezünk. Amit a jelenetekhez magunk el tudunk készíteni, azt megcsináljuk, így spórolunk, 
mert nem jutna mindenre az amúgy  is szűken mért támogatásból. Pedig ez is munka, amit mi csinálunk, még-
hozzá fárasztó, nehéz, a próbák fizikailag és szellemileg is igénybe veszik erőnket, ami már nem  fiatal. 

Így dolgozunk mi, csendben tesszük a dolgunkat, és aki egy kicsit is tudja ezt, az meglátja az értéket is benne. 
Ezt bizonyítja, hogy mindig teltházban lépünk fel.  Nemcsak szórakozunk és szórakoztatunk, hanem emellett 
minden évben a Nyugdíjas Szövetség tájékoztatására felhívjuk tagjaink figyelmét a méltányossági nyugdíj-
emelés lehetőségére.

Az Idősügyi Tanács jóvoltából minden klub részére vásáro1tak vérnyomásmérőt, így lehetőség nyílt a ta-
goknak ellenőrizni egészségi állapotukat. A téli hónapokban háziorvosunk tart előadást az éppen aktuális 
időskori betegségekről és megelőzéséről. Meghívott gyógytornász segítségével tudjuk, hogyan kell tagjainkat 
megmozgatni,

Próbálunk segíteni, és nemcsak kirándulásokról szól tevékenységünk, e mögött nagyon fáradtságos munka 
van, amit minden évben egyszer, az idén kétnapos programmal igyekeztünk tagjaink részére kárpótolni.Hi-
szem, hogy a jókedv, a nevetés még az életkort is képes meghosszabbítani.

Teréz Anya intelmei örökérvényűek, érdemes azok szellemében élni, és derűjében megöregedni. 
Arra bíztat, ami minden korban megszívlelendő: 
- „Az élet szépség - csináld meg.
- Az élet szomorúság – győzd le!
- Az élet játék – játszd” – a mikrofon és a hálás közönség előtt!
 Gégény  Antalné 
 Közelebb Egymáshoz Nyugdíjas Klub Vezetője
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20 éves az ádándi népdalkör

Mondhatnánk úgy is, hogy 20 éve Ádánd község szolgálatában.

Az itthoni fellépések mindig a legfontosabbak és a legnehezebbek voltak számunkra. Mindig voltak ellen-
drukkerek, akik alig várták, hogy rombolhassanak közöttünk, de 20 év távlatából örömmel mondhatjuk: ös-
szetartozunk! Többet voltunk egymás társaságában névnapokon, születésnapokon, határon innen és túl, mint a 
saját rokonainkkal. A népdalkör tagjai   segítették és segítik egymást jóban, rosszban egyaránt. Sikereinkhez a 
közülünk már eltávozók is hozzátartoznak, nélkülük sokkal nehezebb: hiányoznak…

Olyan sok sikert értünk meg együtt, melyek nélkül sokkal szegényebbek lennénk. A sok-sok arany- és három 
Arany Páva-díj, rádiófelvételek, CD-lemez és megszámlálhatatlan fellépés, kirándulás mellett a legfontosabb, 
hogy mindig a magyar népdalt, a magyarságot, néphagyományainkat erősítettük, és minden hétköznapi gond, 
probléma elé helyeztük a próbák és a szereplések idején, de a mindennapjainkban is. Akik többször megjárták 
Erdélyt, megismerték a Felvidék, Délvidék magyarságát, kultúráját, akik életre szóló barátságokat kötöttek, 
mint mi is, azok emelt fővel, nyugodt lelkiismerettel állhatnak ki a határon túli magyarok elé, mert amit mi 
tehettünk értük, azt megtettük.

Minden községi, jó kezdeményezésnek az élére álltunk. Mi kezdtük el a falunapok szervezését. Valamennyi 
községi ünnepségen részt vettünk, bárki rendezte. Az első március 15-ét is mi szerveztük, azóta is minden ün-
nepségen részt vettünk és részt veszünk ezután is, nem attól tesszük függővé, hogy ki a község vezetője.

A legnagyobb támogatást mindig az Önkormányzattól kaptuk, amit ezúton is köszönünk.

Minden évben nemzetközi, országos, regionális vagy megyei rendezvényen számítanak ránk. Nehéz a tagja-
ink helyzete, sok a nyugdíjas, de az utazási költségeinket mindig magunknak teremtjük elő! Ezért visszautasít-
juk azokat a rosszindulatú megjegyzéseket, melyek támogatásunk megkérdőjelezésére irányulnak. Ha valamit 
tenni kell a község érdekében, mi ott vagyunk: segítünk a falunapokon, egyéb rendezvényeken. Legutóbb 
például a kultúrház felújítása után két napot takarítottunk, ablakot tisztítottunk, segítettünk Megyeri Gézáné-
nak a színpadi függönyök rendbetételében és felrakásában, hogy mire az iskolásoknak szánt rendezvény lesz, 
minden ragyogjon. A felújítás költségeinek kiegészítésére szánt téglajegyekből 70 ezer Ft-ot gyűjtöttünk. Örü-
lünk a lakályosabbá tett épületnek, mely most már tényleg a kultúra háza lehet. S mivel közösségi összefogás 
eredménye ez a változás, támogatjuk Neisz Péterné javaslatát, hogy ezentúl közösségi ház legyen a neve.

Sokan vannak, akik örülnek a mi sikereinknek. Ezután is számítunk a támogatásukra. Köszönjük a 20 éves 
rendezvényünk támogatását és a községtől kapott sok-sok – eddig nem tapasztalt – örömteli gratulációt. 

Igyekszünk – amíg tehetjük – tenni a dolgunkat, amit önként vállaltunk. Úgy tervezünk, énekelünk, szeretjük 
és tiszteljük egymást, mintha örökké élnénk és dolgoznánk. Nekünk ezzel a munkával teljes az életünk. Jó volt 
ez a 20 év. Köszönjük!
 Házi Ferencné
 a népdalkör művészeti vezetőjeC
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„Érted, Veled A VÖrÖskereszt”
A vöröskeresztes mozgalmat az emberi jóakarat, a bajbajutottakon való segítés szándéka hozta létre. Meg-

alakulásakor a szervezet létre hívója, Henri Dunant még csak a sebesültek ellátását tűzte ki célul. Ma már a 
segítés igen sok formája mellett az egészségmegőrzés, megelőzés az egyik fő tevékenység, mellyel találko-
zunk. A helyi szervezet is e gondolatok jegyében szervezi évek óta programját. 

Az emberi élet szépségét, boldogságát sok minden biztosíthatja. A jó életkörülmény, béke, biztonság, a 
végzett munka szeretete, a megbecsülés. Azonban a legfontosabb maga az élet, az egészség. Az orvosok, 
egészségügyi dolgozók nap-mint nap találkoznak a drámai valósággal, hogy az egészség mindenek felett a 
legnagyobb és pótolhatatlan kincs, nélküle csaknem értelmét veszti az élet. Ma már a gyógyszerek sokasága, a 
modern gépek, műszerek segítik az egészségügyi dolgozók munkáját. De van egyetlen valami a gyógyításban, 
ami semmivel sem helyettesíthető, mesterséges úton elő nem állítható: az emberi vér!

Az ember segítő szándékának, önzetlenségének egyik legszebb megnyilvánulása, hogy vért adjon a másik 
– legtöbbször az adó számára ismeretlen – embertársa életben maradása és gyógyulása érdekében. Más em-
ber számára adni, átadni azt, ami tulajdonunk: önzetlenség, a szeretet legszebb megnyilvánulása. Nem lehet 
eléggé hangsúlyozni az egészséges ember szerepét a betegellátásban. Az Országos Vérellátó Szolgálat 1949-
ben kezdte meg működését; a véradók toborozását a vöröskereszt szervezetek vállalták. Ez a társadalom tá-
mogatását, megbecsülését élvező mozgalommá fejlődött. 

A vöröskereszt helyi szervezete kezdettől fogva szervezi a véradást és összefogja mindazokat, akik önzetlenül 
segítenek vérükkel a rászoruló embertársaikon. November 27. a Véradók Napja. Községünk mindig élen járt 
a véradás szervezésében, ennek elismeréseként már 1984-ben „Kiváló Véradó Község” kitüntetést kapott, a 
megyében elsőként. November 27-én köszöntjük a tisztelt véradókat. Külön köszöntjük a több évtizeden át 
vért adókat.

Pár évre visszamenő adataink:2002-ben 130-an, 2003-ban 98-an, 2004-ben 108-an, 2005-ben 105-en adtak 
vért. Bízunk benne, hogy a jövőben is jönnek a véradók hívó szavunkra. Az már biztos, hogy 2006. február 
27-én lesz véradás községünkben, ahova a régi véradókon kívül várják mindazokat, akik betöltötték a 18. 
életévüket, és segíteni kívánnak embertársaikon a semmi mással nem pótolható vérrel. Gondoljuk meg, milyen 
az a világ, ahol van tudomány, de nincs megértés, van szépség, de nincs meleg szív, van udvariasság, de nincs 
segítőkészség. Várnai Zsenit idézem: 

„Ha van mit adnod, add jó szívvel át, A bár nem váltod meg vele a világot,
Add a munkád s csekély tapasztalásod, De szebbé teheted egy pillanatát!”

 Nickel Lászlóné
 vöröskereszt titkár

Sabak Baráti Kör
Már egy éve működik a Sabaki Baráti Kör Egyesület. Az alapító tagok azt határozták el, hogy  közvetlen 

környezetüket szebbé teszik, és kialakítanak egy kis játszóteret .

Örömmel számolhatok be arról, hogy sikerült az első év terveit valóra váltani.  Az egyesület tagjai  kialakították 
a játszóteret. Van hinta a gyerekeknek. Szalonnasütő és főzőhely, ha bográcsozni akarunk. Labdarúgó-kapuk 
a sportolni vágyó fiataloknak. 

Rendeztünk több közös programot is, melyre mindig meghívtuk a többi egyesület tagjait is. Sikere volt a 
május elsején tartott rendezvényünknek és a Szent István napi  újkenyér ünnepének is. 

Sajnos, volt egy temetés is. Az egyik alapító tagunk, Stósz József tragikus hirtelenséggel egy kiránduláson 
meghalt.

Az egyesület létszáma nem sokat változott az egy év alatt, de örömöt jelent, hogy van új belépő és van 
már női tagunk is. (Az alapító tagok csak férfiak voltak. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a tagjaink 
családtagjait is tagoknak tekintjük.) Mindenkinek köszönöm azt, amit eddig tett, s kérek mindenkit, a jövőben 
is segítsék tevékenységünket, és becsüljük meg, amit elértünk.

Kívánok mindenkinek, sabakinak és nem sabakinak boldog karácsonyt, és boldog új esztendőt.
 Varga István 
 elnök
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KÖSZÖNET

Az Ádándi Polgárőr Egyesület ez úton fejezi ki 
köszönetét mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával is 
hozzájárultak az egyesület működéséhez.. A 2005. 
évben átutalt összeg: 10.800,- Ft volt, amit működési 
költségekre fordítottunk. A jövőben is nagy örömmel 
fogadjuk segítőkész támogatásukat.

Köszönettel az egyesület minden tagja nevében: 
 a vezetőség

Még egy gondolattal szeretném megköszönni ked-
ves mindnyájuknak ez úton az évet. Hisz, úgy érzem, 
nem halt még ki teljesen az emberekből az összetartás 
és a jó ügyért tenni akarás. Ne hagyják magukat fél-
revezetni! Rossz ízű mende-mondákkal érzelmeiket 
befolyásolni! Sajnos, néha az is tapasztalható, hogy 
egyéni érdekeket helyeznek előtérbe, de önöket ez ne 
tévessze meg! Hisz előre csak akkor jutunk, ha össze-
fogunk, és együtt fáradozunk településünk szebbé-
jobbá és gazdagabbá tételéért.

Figyeljünk hát jobban egymásra, embertársainkra, 
és így talán magunkra is jobban vigyázunk. Ezekkel a 
gondolatokkal kívánunk Önöknek békés, boldog ka-
rácsonyi ünnepeket, jó egészséget és eredményekben  
gazdag boldog új évet!

A Polgárőrség nevében:
 Balassa Imre

Meghívó

A Polgárőr Egyesület tisztelettel meghívja Önt 
és kedves családját – valamint az itt tartózkodó 
rokonságát és barátait – a KARÁCSONYI 
BÁLUNKRA. Tisztelettel várjuk és fogad-
juk a település minden egyesületét és baráti 
körét, hogy ne csak a munkában vegyünk részt 
közösen, hanem e felejthetetlen békés ünnepen 
is együtt lehessünk.

A megszépült kultúrházban várjuk Önöket 
jó zenével, tombolával, büfével 2005. december 
25-én 20.00 órától. 

Tombola-felajánlásaikat köszönettel fogadjuk. 

C
iv

il
 s

z
e

r
v

e
z

e
t

e
k



KAPCSOLAT�� 2005. X. évfolyam december 5-6. szám

ÁDÁNDÉRT-SOMOGYÉRT EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

Egyesületünk 2002. március 6-án alakult. Az alapítás óta tagjaink létszáma 41-re bővült.
A szervezet elnöke : Fehér József
alelnöke: Krazsóf Pálné
elnökségi tagok Harmath Károlyné, Király Veronika, Mater Zsolt, Molnár Csilla, Németh Ilona

Célunk: Ádánd település értékeinek megóvása, történelmi hagyományainak ápolása, fejlődésének elősegítése, 
kapcsolattartás más szervezetekkel, képviseli a település érdekeit és előadásokat, szakmai összejöveteleket 
szervez. Az elmúlt időszakban végzett tevékenységeink közül néhány:

Játszótér parkosítása, faültetés

2002.dec.-színházlátogatás

2003. márc.- tavaszi nagytakarítás a faluban –  
 szemétgyűjtés a diákokkal közösen

Ruhabörze – a szegénygondozó nővérek által  
 nyújtott gyűjtésből

Ruhagyűjtés Ádándon

I. Szüreti Főzőverseny – a Szakiskola parkjában  
 34 csapattal

Rajzkiállítás – „ A mi falunk” címmel

Mikulás Kupa szervezése a Technikai Sport  
 Egyesülettel

Húsvéti bál szervezése

Kettesfogat-hajtó verseny lebonyolítása

2004.június- Hot Jazz Band együttes meghívása 

II. Szüreti Főzőverseny

Kirándulás Kecskemétre, Ópusztaszerre

Ismételten 2005-ben is megrendeztük a húsvéti  
 bált

Somi „Süti fesztivál”-részvétel

Részvétel a tabi horgászversenyen

Siójuti Bográcsfesztivál – főzés

Részvétel a Falunapon - főzés

III. Szüreti főzőverseny

Kirándulás- Esztergom-Visegrád

Támogattuk a Kultúrház felújítását

A Csárdáskirálynő nagyoperett megtekintése  
 Budapesten

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Egyesületünk tagja a 2003-ban megalakult Civil Fórumnak, így tagságunk a fórumon keresztül eljuttatja 
véleményét.  Mi – vállalásunknak megfelelően – kétkezi munkánkkal szeretnénk részt venni környezetünk 
szebbé, jobbá tételében.

Kérjük mindazokat, akik az itt megfogalmazott céljainkkal azonosulni tudnak, és tenni akarnak, álljanak 
közénk és segítsék munkánkat.

Az eddig végzett tevékenységet ezúton is megköszönöm tagoknak és támogatóknak egyaránt.

 Fehér József 
 Ádándért-Somogyért Egyesület elnöke
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Szüreti főzőverseny Ádándon
2005. szeptember 17.

A szakiskola kastélykertjében már előző napon szorgos készülődés folyt. Fiatalok, idősek fogtak össze, hogy 
az Ádándért-Somogyért rendezvény jól sikerüljön. Az idő sem rontotta el a benevezni szándékozók kedvét.

Másnap már időben megnyithatta a főzőversenyt Fehér Jóska, az egyesület elnöke. Hamarosan több mint 20 
bográcsban rotyoghatott a finomabbnál-finomabb étel.

Nem unatkozott senki sem. Különféle sport-szórakoztató és egyéb programok között válogathattak ked-
vükre.

Az iskola udvara fenséges illatokkal telt meg. Egy óra körül már Dávidné Takács Anna és Bertáné Szakállas 
Andrea készülődhetett az eredményhirdetéshez, mint műsorvezetők.

Nehéz volt a döntés a sok finomság között. Különféle kategóriák szerint értékeltek a szakemberek.

Gulyás 1. Müller Ferenc

Pörkölt 1. Pacal: Szemesi Gábor 
  Szarvas: 
  Ábrahám László – Vörös Csaba
 2. Kakas Metál Áruház
  Birka: Lacza Gábor
 3. Marha: Szemesi Imre

Halászlé 1. Tóth János
 2. Dr. Lengyel Róbert
 3. Palotai és Társa

Egyéb 1. Sörös csülök: Myskow László
 2. Nyúlragu: Fátyol Ferenc
 3. Sörben pácolt tarja: 
  Megyeri Nikolett

Müller Ferenc különdíjban részesült az őz- és birkapörkölt + gulyásleves elkészítéséért. A zsűri értékelése 
közben mindenki, amit megkóstolt, azt találta legfinomabbnak. Igazi családi ebéd volt a sátrak körül, melyet a 
helyi és környékbeli diákok fellépése még jobban megízesített.

A nap sztárvendége Oszvald Marika volt, aki kiváló előadásával emelte a rendezvény színvonalát. 

Sok-sok ajándékcsomag várt a tombolajegy vásárlókra. A sorsolás után elő zene, és szabad program volt 22 
óráig.
 Vörös Györgyné
 Ádándért-Somogyért Egyesület 

A KAPCSOLAT  MEGJELENT  SZÁMAI
Többen rendszeresen összegyűjtik, elteszik a Kapcsolat megjelent számait. 
A tíz év alatt sajnos elég rendszertelenül, és évfolyamonként eltérő példányszámban jelent meg a lap, s 
sajnos két esetben a lap számozásába is nyomdahiba csúszott.  Ezzel a kimutatással szeretnénk a lapokat 
összegyűjtők segítségére lenni a rendszerezésben.

Évfolyam / év 1. 2. 3. 4. 5. 6. különszám
I.          1996 X* X X X X
II.         1997 X X X X
III.        1998 X X X
IV.        1999 X X X
V.          2000 X X X X színes
VI.        2001 X X X
VII.       2002 X X X
VIII.     2003 X X X X
IX.        2004 X X X X**
X.          2005 X X X*** X

*= az 1. szám  tényleges megjelenése 1995. december 20.
**= a címoldalon tévesen 4-5 szám szerepel, a belső oldalakon – helyesen – 5-6 szám
***= a lap számozása végig tévesen 5-6, helyesen 3-4
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Kapcsolat
Kiadja: Ádánd Község 

Polgármesteri Hivatala

Felelős szerkesztő: Neisz Péter

Nyomdai kivitelezés: 
DEKOgraf 

Reklámgrafikai Műhely

gólyA-hírek

Szénás Dórián Levente 2005. 09. 11.

Nagy Lajos 2005. 09. 17.

Falk Nikoletta 2005. 10. 03.

Timár Bianka 2005. 10. 08.

Bogdán Hajnalka Györgyi 2005. 10. 20.

Bodó Csaba 2005. 11. 09.

hÁzAssÁgkötések

Szakács Gábor – Szabó Ildikó
2005. 09. 17

Lengyel György – Horváth Aliz
2005. 11. 05

Veres  Ferenc és felesége, Bak Mária 
házasságkötésük 58-ik évfordulóját ünnepli 

vízkeresztkor. 

Szívből gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk.

Halottaink

Horváth Györgyné sz. Horváth Katalin
2005. 08. 02

Vörös János
2005. 09. 22.

Stósz József
2005. 09. 24

Jakab János
2005. 09. 29

Hermecz Kálmán
2005. 10. 03

Maksiné Simon Krisztina
2005. 10. 23

Kiss János
2005. 10. 27

Harmath Istvánné Kátai Mária
2005. 11. 03.

rövid hírek

A község időskorú lakossága és a leginkább veszé-
lyeztetettek zömmel megkapták az influenza elleni 
védőoltást. Mint arról Dr. Orsi Mihály családorvos 
tájékoztatta lapunkat, még van néhány adag oltóan-
yag, melyet a jelentkezők - térítésmentesen - megka-
phatnak.

* * * * * 

December 23-án az RTL klub Delelő c. műsorában 
Gazdag István és családja is látható lesz. A családot 
a karácsonyi ünnepről szóló műsorba hívták az adás 
szerkesztői. 

Újévköszöntő

Adjon Isten minden jót

Az új esztendőben! 

Vigye el mind a nem jót

Az új esztendőben!

Mitől félünk mentsen meg,

Amit várunk legyen meg

Az új esztendőben!

Adjon Isten füvet, fát, 

Tele pincét, kamarát, 

Sok örömet e házban

Boldogságot hazánkban

Ebben az új évben!
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