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Ősz
Langyos szellő, bágyadt napsugár,
Száll az ökörnyál,
Fecske nem cikáz, gólya nem kering, 
Mind elmentek már.

Ki mondja meg nektek, hogy menni kell,
Miféle ösztön,
Ki hív benneteket össze a dróton,
Hogy menni ösztönözzön?

Melyik vajon az édes hazátok
A kettő közül?
Ugye az, hol születtél, nőttél,
Itt a Sió körül.

Tavasz lesz majd a tél után biztosan,
Ugye jöttök megint!
Vár a régi fészek, a régi táj,
Megszépülve felétek int.
   Pápai Lajos

A sokak által személyesen is ismert és szeretett 
Lajos bácsi, a vers szerzője hosszú betegség után 
augusztus 15-én  örökös hazába költözött. 

Itt van az ősz, itt van újra….
Eljött a szeptember. Kinek-kinek mást hoz. A 

szélsőséges és kiszámíthatatlan időjárás ellenére is 
sok gyümölcsöt, a gazdáknak a betakarítást, a termény 
raktározásának és értékesítésének minden gondjával. 
A nyári idénymunka végét, és pihenést annak, aki itt a 
Balaton közelségében a turizmusból él. A falu legtöbb 
családjának azonban a tanévkezdést, annak minden 
örömével, nyűgével. 

Az óvoda felújított, korszerű és gazdaságos fűtéssel 
várja a kicsinyeket. Az általános és középiskola egyre 
magasabb tanszer- és könyvköltségekkel indul idén is. 
Ma már megszokhattuk, hogy mindenért fizetni kell. 
De a fizetni való egyre több, és az árak emelkedését 
a legtöbb családnál nem követi ugyanilyen ütemben a 
bérek emelkedése. Azt is tapasztalhatjuk, hogy egyre 
több a munkanélküli vagy minimálbérből élő család. 

Az önkormányzat bár rendkívül szűkös költségvetéssel 
gazdálkodik, de nagyon fontos befektetésnek tartja 
a gyerekek tanulásának támogatását. A központi 
költségvetés által biztosított kereteket saját forrásból 
kiegészítette. 

Így a tanévkezdés az érintett ádándi családoknak 
az önkormányzat gondoskodásának köszönhetően 
könnyebben indulhatott. Bízunk abban, hogy a 
gyerekeknek adott támogatás a legjobb befektetés.

Ilyenkor augusztus 20. október 6. és 23. közelségében 
a múltba tekintve főhajtással gondolunk dicső 
elődeinkre. A jövő nemzedékének feladata, hogy azt a 
szellemiséget, amit ránk hagytak eleink, megismerjék, 
tovább vigyék. És ezt csak tudásunk gyarapításával 
tudják elérni. 

Jókai Anna írja egy helyen: „Szent István király azt 
a fundamentumot adta meg, amire azóta is építkezünk. 
Ostoba dolog lenne lebecsülni azt, aminek hiányában 
nem volna mire egyre bonyolultabb jelenkori elemeinket 
fölhordani. Szakszerűtlen az a mester, aki csak a tetőt 
tervezi, az alapot pedig hagyja ebek harmincadjára, 
Bizony, az egész hajlékra kell menet közben is figyelni. 
… Még  jónéhány szint van, bárha ami kész, azt szépen 
belaktuk, amit elidegenítettek, megsiratjuk. Javítgatjuk-
toldozgatjuk a falakat, a vasbeton elemeket fáradságos  

munkával ki-kicserélgetjük, a födém mindig csak 
ideiglenes, a kupola, amiről ábrándozunk, még a jövő 
reménye. De az alapító nevét és az alapítás dátumát – a 
hagyományt követve – jól látható helyre bevésték.”

Véssétek be fiatalok ti is a tudásotokat a jelenünkbe, 
mert mint a zsoltár is mondja: „Ezer esztendő Isten 
szemében annyi, mint a tegnapi nap, mely elmúlt.”

Kívánunk minden óvodásnak, általános- és 
középiskolásnak, főiskolásnak és egyetemi hallgatónak 
szellemi gyarapodást, erkölcsi épülést, sok-sok 
közösségi élményt és nagyszerű találkozásokat. 
Tegyétek mindezt múltunk tiszteletével, kultúránk 
megbecsülésével, mert nekünk Ti lesztek a falak, és a 
kupolák is belőletek kerülnek ki.
        Pollák Tibor
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI, AZ ÜLÉSEN ELHANGZOTTAK,
A TESTÜLET DÖNTÉSEI

2005. június 30-án megtartott ülés 

A képviselő-testület első napirendi pontként tárgyalta és fogadta el  Ádánd község közbiztonsági helyzetéről, 
a helyi körzeti megbízott és a polgárőrség 2004. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Az ülésen részt vett  
Wolf Károly rendőrőrnagy, a Siófoki rendőrkapitányság KMB alosztályvezetője és a helyi körzeti megbízott, 
Nagy Lajos is. Wolf Károly elmondta, hogy sajnálatos módon a garázdaságok, testi sértések és a rendőri 
beavatkozást igénylő családi veszekedések száma  növekedett. Tóth Zoltán képviselő kérte, hogy a hétvégi 
zenés rendezvények, diszkók ideje alatt legyen megoldva a rendőri jelenlét, vagy a polgárőrség járőrözzön 
ilyenkor gyakrabban. Pollák Tibor polgármester elmondta, hogy az Ádándi Takarékszövetkezet átadott egy 
számítógépet az önkormányzatnak, amit az tovább adott a körzeti megbízottnak, hogy ezzel is segítse  a 
munkáját.

A képviselő-testület módosította a helyi adórendeletét, valamint új szociális rendelet alkotott A rendeletek 
megtekinthetők az önkormányzat web-lapján és a Polgármesteri Hivatalban is.

Baumann Anita Gabriella jegyző elmondta, hogy a 2001-ben elfogadott adórendeletet az alapjául szolgáló 
jogszabályok változásai miatt kell aktualizálni, például többek közt az adómentesség kérdésében, a vállalkozó 
fogalmának meghatározásában. 

A helyi szociális rendelettel kapcsolatban elmondta, hogy módosítására az egyes szociális tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2004. évi CXXXXVI. törvénynek a 2005. január 1-jén és a 2005.április 1-jén hatályba 
lépő rendelkezései miatt van szükség. A rendelet módosítására a törvényből eredő feladatok végrehajtása 
érdekében még két alkalommal fog sor kerülni. 

Egyszer átvezetésre fognak kerülni a 2005. szeptember 1-én hatályba lépő rendelkezések. Ezzel egyidejűleg 
a KET hatálybalépésével kapcsolatos módosításokat is át kívánja vezetni a rendeleten. 

A rendelet másodszori módosítására 2006. január 1-jét követően kerül sor tekintettel arra, hogy a 2004. évi 
CXXXVI. törvény rendelkezéseinek egy része ekkor fog hatályba lépni. 2006. január 1-jétől a jegyző első 
fokon dönt a hatáskörébe utalt hatósági ügyekben (időskorúak járadékáról, a rendszeres szociális segélyről 
valamint az ápolási díj megállapításáról, ha valaki kiskorút vagy súlyosan fogyatékos személyt ápol).

A képviselő-testület 1997-ben alkotta meg a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló rendeletét, melyet a szociális törvény (1993. évi III. tv. a továbbiakban Szt) sorozatos módosításai miatt 
az elmúlt 8 évben 6 alkalommal módosított. Mivel többször módosított rendeletről van szó, továbbá az egyes 
módosítások jelentősen érintették a rendelet tartalmát és szerkezetét is, ezért javasolta a módosított rendelet 
hatályon kívül helyezését és új rendelet elfogadását.

A településen működő civil szervezetek is beszámoltak a képviselő-testületnek a tevékenységükről.

A polgármester elmondta, hogy a településen, a megyében az elsők között , megalakították a Civil Fórumot. 
Az önkormányzat a civil szervezetek számára biztosítja a működésükhöz szükséges alapfeltételeket (pl. 
önkormányzati ingatlanok ingyenes használatba adása, közösségi terek felújítása). Írásban kérte fel a 
településen működő civil szervezeteket, hogy számoljanak be  az önkormányzattal való együttműködésükről, 
a jövő évi céljaikról, arról, hogyan kapcsolódik tevékenységük a település munkájához. Elmondta, hogy a 
civil szervezetek a Pro Villa Nostra Ádánd Alapítványtól kapják az éves támogatásukat pályázat alapján, az 
alapítvány azonban az önkormányzattól kap finanszírozást. Az alapítvány minden évben, nyilvánosan, a helyi 
újságon keresztül beszámol a költségvetésének alakulásáról, a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról. 
A civil szervezetek nagyon fontos szerepet játszanak a település életében. Sok olyan rendezvény van (pl. 
társadalmi rendezvények, falunap), amit önmaga az önkormányzat nem tudna lebonyolítani, ehhez nyújtanak 
nagy segítséget a civil szervezetek. Elmondta továbbá, hogy a civil szervezeteken keresztül nyitottá kívánja 
tenni a képviselő-testület munkáját. A döntések előkészítésébe is be kell vonni a civil szervezeteket, így 
biztosított a szélesebb körű információáramlás. Ki kell kérni a véleményüket a települést érintő fontosabb 
kérdésekben. 
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Az ülésen az alábbi civil szervezetek személyesen is képviseltették magukat: Pro Villa Nostra Ádánd 

Alapítvány, Lovassport Egyesület, Nyugdíjasklub, Diákklub, Ádándért - Somogyért Egyesület, Sportegyesület, 
Polgárőr Egyesület.  Neisz Péter, a civil fórum vezetője elmondta, hogy  a településen 14 civil szervezet 
működik, többségük bejegyzett egyesület. Az egyesületeken kívül két alapítvány és pár baráti kör, illetve klub 
formájában működő szervezet van a településen. Lényeges, hogy az önkormányzat és a szervezetek össze 
tudnak-e fogni bizonyos célok érdekében. 

Tóth Zoltán képviselő elmondta, hogy ő szerkeszti a település honlapját . A civil szervezetekről sajnos 
nagyon kevés aktuális információ van fenn, mivel nem kap tőlük anyagot (képek, eredmények, beszámolók, 
hírek formájában).

A képviselő-testület a településen működő civil szervezetek beszámolóit elfogadta és kérte, hogy a civil 
szervezetek továbbra is aktívan vegyenek részt a település társadalmi,  kulturális,  életében, sport és szabadidős 
programjaiban.

Az egyebek napirendi pontban tárgyalta a képviselő-testület a csángóföldi magyar iskola felépítésének 
támogatását. Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke levélben kereste meg az önkormányzatokat, hogy 
támogassák a segesdi polgármester kezdeményezését, aki szeretné, ha a somogyi települések lakosonként 40 
Ft-tal támogatnák, hogy a csángóföldi magyarok megteremthessék első iskolájukat. Bár a képviselő-testület  
figyelemre méltó törekvésnek tartotta a csángóföldi magyar iskola támogatását, de sem az eredeti támogatási 
javaslat, sem a támogatási összegre vonatkozó módosító indítványok nem kapták meg az érvényes szavazatok 
több, mint felét, így az ügyben döntés nem született.

2005. július 28-i ülés 

A képviselő-testület csatlakozott a dél-balatoni szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítását célzó 
önkormányzati társuláshoz, mely EU támogatással 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojekt. A kormány 
a projekt előkészítésére 377 millió forint támogatást hagyott jóvá. A projekt gesztora Marcali Város 
Önkormányzata lesz, azonban a kivitelezések területi egységenként fognak létrejönni (30 települést érint a 
tervezett beruházás). Ádánd az eddigi tervek szerint Ságvárral, Nyimmel, Sommal és Nagyberénnyel közös 
rendszerben fogja megvalósítani a csatornázást. Önkormányzatunk lakosságarányosan a 25%-os önrész 
biztosításához 8,925 millió forintot biztosít a tervezésre, előkészítésére. A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a társulás alapító okiratának és a társulási megállapodásnak az aláírására, mely a cikk 
megjelenésének időpontjáig meg is történt. Az előkészítés fejleményeiről az újságon keresztül folyamatosan 
tájékoztatást adunk.

Jóváhagyta továbbá a képviselő-testület a helyi hulladékgazdálkodási tervét, mely megtekinthető a 
Polgármesteri Hivatalban.

Módosította a képviselő-testület a helyi lakásépítési támogatások elbírálásáról szóló rendeletét.

Ezen az ülésen döntötte el a testület, hogy ebben az évben kinek a részére adományozza a „Falunkért, 
Ádándért” kitüntető címet. A kitüntetést Házi Ferencné, a Népdalkör vezetője és Kovács Antal, a Pasteur Kft 
ügyvezetője kapta.

HIRDETMÉNY
Értesítjük a község lakosságát, hogy a sorbanőtt ebek veszettség elleni védőoltására és pótoltására, valamint 
féregtelenítésére 2005. 09. 15. –én csütörtökön 9.15–től 9.45-ig a Piactéren, (Árpád u. 2. ) kerül sor.
Oltásra kerülnek: 

• Három hónap feletti, még be nem oltott ebek
• Egy évnél fiatalabb ebek, amelyek csak egyszer voltak oltva
• Az oltatlan ebek

Az oltás és féregtelenítés összevont díja a felvezetés helyén:  1.500 Ft/eb
Az oltás és féregtelenítés díja a rendelőben:  2.000 Ft/eb
Háznál történő oltás esetén  az oltási díjon felül a kiszállás díja:  1.200 Ft/ udvar
( Háznál történő oltás esetén egyeztetés: 30-9271-459 telefonszámon.)
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ISKOLAI HÍREK
Intézményünkben a 2004/05. tanévben is kiváló eredmények születtek. Az idén végzett nyolcadikosok 
továbbtanulási esélyei is jók voltak, nagyobb részük az első helyen megjelölt iskolába nyert felvételt. Az 
alábbiakat közöljük a tanulmányi eredményekkel és továbbtanulással kapcsolatosan: 
Tanulmányi eredmények

Továbbtanulás: 24 fő
 Gimnázium  1
 Szakközépiskola 2 ipari 
    2 kereskedelmi
    1 postaforgalmi
    3 műszaki
    1 művészeti
    1 faipari

Szakmunkásképző 3 mezőgazdasági
    1 egészségügyi
    2 ker., vendl.
    2 Educationis
    5 műszaki

Az iskolában fontos szerepet kaptak a szakkörök, versenyek, rendezvények, melyeken sok tanulónk vett részt 
és sikeresen szerepelt:

• Alsó tagozatos szavalóverseny
• Móra Ferenc Kincskereső területi vetélkedő — Siófok
• „Hajlik a meggyfa” népdaléneklési verseny — megyei Kisbárapáti
• KRESZ-vetélkedő — megyei Kaposvár
• Felső tagozatos költészet-napi szavalóverseny
• Varga Tamás matematika verseny — 7.o.
• Számítástechnikai verseny — Balatonfűzfő

A tanulók közül többen levelezős versenyre neveztek be, különböző tárgyakból, melyen sok-sok önálló 
búvármunka eredményeként kiegészítő ismeretekre tehettek szert

• Kis Vakond levelező versenyen részt vettek 2.o.
• TITOK olimpiai lev. versenyen 4 fős csapat indult
• Szivárvány levelezős tanulmányi verseny
• Jonatán országos könyvmolyképző
• Helyesírási háziversenyről 3 6.o. tanuló tovább jutott a megyei döntőbe

Egyéb rendezvények:
• József Attila születésének 100. évfordulóján a 7. o. színvonalas emlékműsort rendezett
• Színházlátogatást szerveztek a kollégák az alsós, felsős tanulók részére
• Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúinkról a DÖK stúdiósaival
• Az október 23-i műsort a 8. o. adta
• A karácsonyi ünnepségen iskolai és falusi szinten a 3. o. szerepelt.
• Farsangi bált a SZM. — el együtt szerveztük, a 7. o. nyitótáncát Dávid Lászlóné koreografálta
• A március 15-i műsorra a hagyománynak megfelelően a 6.o. készült
• Iskolánk meghívást kapott Siójutra a Húsvéti kupára
• Áprilisban sikeres kulturális bemutatót rendeztünk, az iskola minden osztálya különféle 
 műsorszámokkal szerepelt. Itt lehetett látni, milyen tehetségesek a gyerekek, sokszor abban is, 
 amiről eddig nem tudtunk A szülőkkel együtt nagyon jól szórakozott a tanulóifjúság, a műsort disco 
 zárta.
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• A hagyomány szerint gyermeknapot rendeztünk. Szponzorok segítségével sok--sok programon vehettek 
 részt a gyerekek. Játékos vetélkedőkön édességet, játékokat nyerhettek. Ha elfáradtak, finom szörppel 
 olthatták szomjunkat, s utána ünnepi ebéd várta őket.
• A DUE rendezvényén Budapesten 12 gyermek vett részt kísérő nevelővel a gazdag programon.
• Minden osztály kirándult, ki közelebbre, ki távolabbra.
• A madarak, fák napját is megtartottuk akadályverseny keretében. Müller Feri bácsi finom ebédet 
 főzött.

Sportesemények:

• A Góliát foci suli a megalakulása óta a legsikeresebb évet zárta. Terembajnokságon a II. kcs. 2. 
 helyezést, az I. kcs. pedig 3. helyezést ért el.
• A diákolimpián a II. kcs. a siófoki körzeti bajnokságot megnyerte.
•  A megyei döntőn 5.helyezést nyertek
• A falusi iskolák bajnokságán a megyei döntőig jutott a IV. kcs. 3 tehetséges labdarúgónk            
 igazolt játékos lett a siófoki Bányász SE-ben, 1 köztük SM-i válogatottba is bekerült.

Június 20-21-22-én kézműves tábort szerveztünk itt az iskolában az alsó tagozatosok részvételével. Első nap 
agyagozás, aszfalt-rajzverseny, második nap pörköltcukorból tortakészítés és gipszfigura festése, harmadik 
nap fafaragás, origami volt a program.

A tábort Tarczy Orsolya fazekas, Balogh Istvánné tortakészítő és Róka Gyula tanító bácsi fafaragó 
segítségével rendeztük meg. Azért hívtuk őket, hogy új technikákkal ismerkedjünk meg mindannyian. 
Mindegyik alkalommal nagy érdeklôdéssel, ügyesen dolgoztak a gyerekek, Orsolya nénivel szélcsengőt, 
különféle játékokat készítettek, ,,szobrok, műalkotások” kerültek ki kezük alól.

Balogh nénivel pörkölt cukorból és dióból különféle formákat, szívalakot gyártottak, melyet a legvégén ki 
is díszítettek, miközben kóstolgattak a finom grillázst. Róka tanító bácsi gyönyörű kiállítási anyagot hozott, 
melyet az aulában tekinthettünk meg. Tanító bácsi megmutatta, melyik szerszám mire való, s mindjárt a kész 
munkadarabokon is megkereshették a motívumokat.

A kézműves tábor minden évben egyre több gyereket vonz. Szívesen jövünk mi, pedagógusok is, hisz így 
kötetlenül mindannyian, alkotva a gyerekeket más aspektusból ismerhetjük meg.

  Németh Ilona
  igazgató

FONYÓDLIGETI TÁBOR
A ,,Jubileumi tábor” július 8-án kezdődött, melyre 21 diák jelentkezett Erdős tanár néni vezetésével. 

Az ott töltött 1 hét tele volt programokkal (Indián nap, egy életed van nap, játszóház nap, stb.)

Mehettünk minden este discoba, ahol kitombolhattuk magunkat. A fiúk az altáborok között 
meccseket rendeztek, melyen a lányok nagy lelkesedéssel szurkoltak csapatuknak. A táborozók 
naponta lementek a partra, ahol egyesek süttették a hasukat, míg mások a Balaton vizében hűthették 
le magukat a hattyúk társaságában. Igazgató néni és Marcsi tanító néni egyik nap meglátogattak 
bennünket. Igazgató néni süteménnyel és üdítővel kedveskedett nekünk. Szerintünk mindenkinek 
emlékezetes marad ez az egy hét, és reméljük, aki teheti, jövőre is eljön.

 Keszthelyi Adrienn és
 Tandari Roberta
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Palóc táborban az ádándi gyerekek
Nemcsak a felnőttek részesei a testvértelepülési kapcsolatnak, idén néhány gyerek is élvezhette ennek 

előnyét. Tavaly vajdasági gyerekek táboroztak itt, ez évben innen mehetett hat gyerek Kupuszinára: Balogh 
Brigitta, Tóth Anett, Klujber Emese, Palkó Bence, Bévárdi Ádám és Heffenträger Anita. Mivel a Népdalkör és 
a sportolók hivatalosak voltak egy rendezvényre, velük együtt utaztak ki ők is. Mikor másnap este a felnőttek 
hazatértek, három kislánynak elege lett a családtól való távollétből, s felszálltak a buszra. Hasztalan próbáltunk 
a lelkiismeretükre hatni, hogy ezzel másik három gyerek elől vették el a lehetőséget, hajthatatlanok voltak. 
Anita, Bence és Ádám azonban kitartottak, s ezt nem is bánták meg. A tábor végeztével velük készült ez az 
élménybeszámoló.

- Hogy’ esett rátok a választás, valami jutalom gyanánt kaptátok ezt a lehetőséget?
- Igazgató néni szólt a szüleinknek.
- Milyen költséget jelentett ez számotokra?
- Se a táborért, se az utazásért nem kellett fizetnünk, csak költőpénzt vittünk magunkkal.
- Mennyien voltatok, s honnan jöttek a többiek?
- A helyiekkel együtt kb. 80 gyerek volt meg a tanárok. Magyarországról rajtunk kívül Kaskantyúról és 

 Ágasegyházáról jöttek, Erdélyből is volt egy csapat és Horvátországból is jött valaki.
A tábor a település lakói után a Palóc tábor nevet kapta. Voltaképpen egy kézműves tábor volt, ahol a 

foglalkozásokat az iskola pedagógusai vezették. A gyerekek egyebek közt agyagoztak, gyöngyöt fűztek, 
szőttek, szalmából és raffiából készítettek ajándékot. Büszkén feszítettek a maguk batikolta pólóban (Palkó 
apuka a farmeringét áldozta fel e célra). Megtanulták a gyertyamártást, a mesterremekeket szeretettel hozták 
haza ajándékba.

Molnár tanár úr, a kupuszinai gyerekek tavalyi kísérője hálával emlékezett az ádándi ittlétükre, s szinte 
kivételezett bánásmódban részesítette az ádándiakat. Megfagyiztatta őket, kipróbáltatta velük az új tekepályát. 
Külön elvitte őket Zomborba, ahol megkóstoltatta velük a helyi specialitást, a mi rétesünkhöz hasonló bureket. 
Megtekintették egy híres szerb festő múzeumát, voltak a Szent István templomban. Megkeresték az aradi 
vértanúk egyikének, Schweidel Józsefnek az  emléktábláját  a Magyar Kaszinó udvarán - ő e városban született, 
de az ottani hatalom leszedette az iskolául szolgáló szülőház faláról a megemlékező feliratot. Sétáltak a város 
jellegzetességét adó nevezetes fák alatt. A megyeházán megcsodálták a zentai csatáról készült 28 m2-nyi 
festményt (1697-ben Savoyai Jenő vezetésével az egyesített keresztény csapatok hatalmas vereséget mértek a 
törökre – két év múlva a karlócai békével a szultán kénytelen volt végleg felhagyni hódítási törekvéseivel).

A gyerekeket családoknál szállásolták el, de csak a vacsora volt a vendéglátók gondja, a többi étkezést az 
iskola konyhája biztosította. Szokatlan volt számukra az ebédül kapott egytálétel (levesek krumplipürével), 
de a reggeli bőséges volt svédasztalos megoldással, s az uzsonnára kapott gyümölccsel és főtt kukoricával is 
degeszre tömhették magukat.

Lehetett pingpongozni, a családokkal kirándulni. Egy napot játékkal, csónakázással a Duna holtágánál 
kialakított horgásztanyán töltöttek, gyönyörködhettek a virágzó sulyom látványában, ámuldozhattak a fotókon 
megörökített halászzsákmányok hatalmas méretein.

Az ádándi maroknyi csapat létszámával fordított arányú nagy sikerrel szerepelt, mikor- elsőnek jelentkezve 
– bemutatták szülőfalujukat. A bemutatkozó szöveget és a gyerekek gyors felkészítését szerénységem „követte 
el”, ugyanis egy baráti családnál maradva a szervezők kérésére én is bekapcsolódtam a tábor munkájába. A 
gyerekek létszáma is bővült Gazdag Boglárkával, mert megkapta azt a lehetőséget, hogy a testvérkapcsolatot 
aktívan ápoló család gyermekeként utólag is csatlakozzon a táborozókhoz.

Összegezve az eddigieket: gyerekeink pompásan érezték magukat! Ádámnak nagyon hamar elrepült az 
idő, Bence szerint bánhatja a három lány, hogy nem maradtak, Anita örült a maga készítette ajándékoknak, 
Bogi szeretettel gondol vendéglátóira. Mindnyájan egyetértenek abban, hogy jó lenne újra menni ebbe a 
táborba, ahol annyi mindent tanulhattak, annyi barátságot köthettek. Nekik már természetes lesz az, ami ma 
még sok felnőttnek újdonság: átmennek egy országhatáron, külföldön járnak, mégis magyarok közt vannak, 
ahol mindenki magyarul beszél. A földrajzterem falán történelmi nagyjaink képe és a Himnusz. Egy másik 
országból jött erdélyi gyerekek ugyanazt a gyermekjátékokat játsszák, mint itthon a mieink. A templomban 
ugyanúgy imádkoznak és énekelnek, mint a mi templomunkban, István nekik is szent királyuk, Boldogasszony 
Anyánk nekik is patrónájuk.
          Neisz Péterné
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MIÉRT TANULJON A GYERMEK HITTANT?

Ismét elmúlt egy iskolaév és bezárultak a tudás házának kapui. Minden iskolás örült ennek és nem kellett 
tartani attól, hogy a nyári szünidőben tanulni vágyó gyerekek zörgetnek az iskola, az osztálytermek ajtóin. 
Megkapták a bizonyítványt, ami többé-kevésbé hű tükre az elmúlt évi munkának. Túl a megérdemelt pihenésen 
újra várnak az iskolapadok.

De az elmúlt iskolaéveket sem csak azért kaptuk, hogy gyarapodjunk a különféle ismeretekben. Talán ennél 
is fontosabb, hogy minden esztendőben jobbak legyünk. Vajon mit kíván ez tőlünk? Növekedést a hitben, 
gyarapodást a szeretetben. Ezért tegyük fel a kérdést: miért is tanuljon a gyermek hittant? Azért tanuljon a 
gyermek hittant, hogy egy nagyszerű életfelfogás birtokába jutva Isten gyermekeként boldoguljon. Pál apostol 
ezt így mondja: „Az igaz ember hitből él…”

A hittan nem egy plusz tantárgy, nem egy ráadás vagy szakkör, sem egy szórakozási fajta a sok közül, hanem 
élet-meghatározó gondolkodás. Az életté formálódó hit az ember boldogulásának záloga. A megkeresztelt 
gyermekeinket azért kell hittanra járatni, mert a szülők házasságkötéskor és kereszteléskor önként megígérték 
vallásos nevelésüket. Ez az ígéret kötelez, mert Istennek tartoznak számadással, akitől a gyermeket kapták. 
A hitbeli tudatlanság következménye sok kisiklott élet, melyekért Krisztus ítélőszéke előtt valaki számot 
fog adni. Nem hozhatjuk fel mentségül a takarékkönyvet, vagy a márkás gépkocsit, sem a kiügyeskedett 
karriert. Mindez még mankónak is kevés, ha a hitbeli nevelés elmaradása miatt hiányos lesz egy gyermek. 
Szentségekhez is csak az járulhat elsőáldozáshoz és bérmáláshoz, aki folyamatosan részesül hitoktatásban, és 
vasárnapi szentmiséken is részt vesz. A hitoktatás senkit nem kényszerít a hitre. Ifjúkorban mindenki szabadon 
dönt, hogy mit kezd a kapott örökséggel, de a döntéshez meg kell ismerni a vallás igazságait. Ha nem ismeri, 
hogy választhatná vagy tagadhatná?

Szülők! Szeressük legalább annyira gyermekeinket, hogy amikor felnőtté válnak, felelőséggel tudjanak 
dönteni jövő életükről.

Gyerekek! Remélem, nem csak pihenésre használtátok fel a szünidőt, remélem  nem felejtettétek, hogy a 
jó gyakorlásában, Isten és embertársaink szeretetében nem tarthatunk szünetet. Továbbra se mulasszátok el a 
vasárnapi szentmisét és a mindennapi imádságot! Így erősödtök meg testben és lélekben, így indulhattok majd 
új lendülettel az új iskolaév tudást és szeretetet gazdagító útjára.

           Adolf atya

Ülnek:
Szekeres Anita, Kátai Mónika, 
Tafferner Daniela, 
Szűcs Norbert, Toldi Eszter
Deák Renáta, Fokásy Anita, 
Farkas Miklós, Nyári Karolina, 
Horváth Bettina, 
Nagy Nikolett.

Állnak:
Juhász Attila, Sipos Zsolt, 
Zrínyi János, Vitáros Béla, 
Árvai Richárd, Ursinyi Tamás, 
Kiss Alex, Vitáros János, 
Szabó Péter, 
Erdős Sándorné osztályfőnök

A képről hiányoznak: 
Bíró Éva, Pollák Balázs, 
Sári Dániel

A 2005-ben elballagott 8. osztály
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Márai Sándor a Füveskönyvében így ír az 
ünnepről: „ Ha az ünnep elérkezik az életedben, 
akkor ünnepelj egészen. …… Legyen benne tánc, 
virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő 
és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött 
legyen benne valami a régi rendtartásból, 
a hetedik napból, a megszakításból, a teljes 
kikapcsolódásból, legyen benne áhítat és 
föltétlenség. Az ünnep az élet rangja és 
értelme.”

Az idei falunap teljességben megfelelt ennek 
az elvárásnak

Kezdődött a zenés ébresztővel, mely idén  
valóban zenés volt, hisz a madarasi fúvósok 
a Lovas Egyesület szervezésében és aktív 
segítségével végigjárták a falut.

Folytatódott a faültetéssel. Idén nemcsak 
az tette ezt rendhagyóvá, hogy  Horváth 
Györgynét – Kató nénit – már csak családja tudta 
személyesen képviselni, hanem az is, hogy  az 
önkormányzat is ültetett fát a testvértelepülések 
képviselőivel közösen.

Szólt a két testvértelepülés polgármestere is.

Péter István, Kupuszina polgármestere ezzel 
indította beszédét: „Ha fát ültet az ember, 
megválasztja  a talajt, ha azt akarja, hogy 
széppé növekedjen , sokáig megmaradjon . Ha 
barátságot köt az ember, megválasztja, kivel 
köti azt a barátságot.  Szerencsések vagyunk, mi 
kupuszinaiak magukkal, ádándiakkal. Azt hiszem, 
jó talajba ültetettük a barátság fáját.  Azt kívánom 
ennek a fának, hogy mély gyökereket eresszen, 
soká éljen. S ha egyszer, nagyon sokára ki kell 
vágni, tegyék azt a kupuszinaiak, madarasiak  és 
az ádándiak együtt. Készítsenek belőle egy nagy 
asztalt, mely köré ülve emlékezhessenek erre a 
napra, a közös faültetésre.”

Bíró László, Csíkmadaras alpolgármestere 
arról beszélt, hogy minden kapcsolatot nap mint 
nap megpróbáltatások ér.  
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„Gondolok itt arra, hogy a december 5-i 
népszavazás visszajelzés volt arról, hogy a 
magyar nemzetben mennyire van harmónia. A 
népszavazás előtt bíztunk a pozitív döntésükben, 
de arról is beszéltünk, hogy bármi is lesz 
a végeredmény, a mi testvérkapcsolatunk 
megmarad hiszen a vér nem válik vízzé. Azért 
is jöttünk el most az önök ünnepére, mert 
ezzel is szeretnénk bizonyítani, hogy Ádánd és 
Csíkmadaras  kapcsolata erős gyökereken áll.

Pollák Tibor polgármester zárszóként annyit 
mondott, bízik abban, hogy a fának erős 
gyökerei lesznek. „ Reménykedjünk abban, hogy 
a mi családjaink is ugyanilyen erős gyökerekkel 
kapaszkodnak egymáshoz. Reméljük,  a nemzet is 
így fog ragaszkodni az összetartozás erejéhez.”

A végszót már a megszólaló harang adta, és 
a madarasi fúvószenekar ebben a lélekemelő 
hangulatban szólaltatta meg az ősi magyar 
nemzeti imát: 

„Magyarországról, édes hazánkról, 
Ne feledkezzél el szegény magyarokról”

Közben a sportpályán már folytak a versenyek, 
a bográcsokban készültek a finomabbnál 
finomabb ételek. A színpadi műsorok kezdetén 
– szintén immár hagyományosan  - átadásra 
kerültek a „Falunkért Ádándért” kitüntető címek.     
( A két kitüntetett bemutatását  a   következő 
oldalon olvashatják.)                

A változatos, színes programot néha egy 
repülőgép, néha egy sárkányrepülő zaja 
szakította meg, és már rohantak is a gyerekek az 
égből aláhulló cukorkákat összeszedni.

A két műsorvezető folyamatosan szólította 
színpadra a fellépőket. Minden korosztály és 
minden érdeklődő találhatott magának megfelelő 
programot. A tűzijáték, valamint a késő éjszakába 
nyúló utcabál zárta a mozgalmas, sok érdeklődőt  
megmozgató falunapot.

Neisz Péter
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ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

40/2005(VII.28.)számú határozatával

FALUNKÉRT, ÁDÁNDÉRT kitüntető címet adományoz 
HÁZI FERENCNÉ részére 

az Ádándi Népdalkör vezetőjeként folytatott több évtizedes kiemelkedő, 
országosan is elismert művészeti tevékenységéért.

Házi Ferencné, született  Skrinyár Éva, Buzsákon látta meg a napvilágot. Így mutatja be szülőfaluját:
- A túlnyomó részt horvát és szlovák eredetű kis somogyi falu lakói magyarnak vallják magukat. Mind a mai 
napig hűséggel őrzik eleik néphagyományát. Mikor még nem volt ildomos emlékezni a II. vh. halottaira, ők 
már akkor emléket állítottak nekik a templomukban. Március 15-én nemzeti vacsorával ünnepelték a magyar 
szabadságharcot. 
Bizonyára ez a szellemiség uralkodott a Skrinyár családban is?
- Édesanyám aktív tagja volt a hagyományőrző csoportnak, rengeteget kézimunkázott, a gyönyörű buzsáki 
hímzés motívumait nekem is megtanította. A népdalok szeretetét tőle és énektanáromtól, Tengerdi Győzőtől 
örököltem.
A család és a rokonság példáját látva Éva is közösségi emberré nőtt: 16 éven át kézilabdázott (3 évet a 
Siófoki Bányászban), országos szavalóversenyeken szerepelt. Fonyódon járt gimnáziumba, az óvónőképzőt 
Sopronban végezte el. 1971-ben kötött házasságot, két fiúnak adott életet, akik azóta már egy-egy gyermekkel 
boldog és büszke nagymamává tették őt.
1978 óta lakik Ádándon, férje révén kerültek ide, aki a Szakiskola tanára.
Óvónői hitvallását így summázza:
- Az első és legfontosabb a gyermek, akit olyan módszerekkel kell az életre és a természet szeretetére 
nevelni, hogy érzelemvilága minél gazdagabb legyen. Az én óvodásaim sokat énekelnek, verselgetnek, 
rengeteget beszélgetünk, megismerkednek a néphagyományokkal, stb. Nagyon sokat adok az esztétikai és 
érzelmi nevelésre: csak természetes anyagokkal dekorálunk, egyik nagy méretű képünket a Hargitáról hozott 
növényekből ragasztottuk.
Házi Ferencné másik szívügye a népdalkör, mely 1985-ben asszonykórusnak indult, majd öt év múlva férfiak 
is csatlakoztak hozzájuk. Ez év végén jubilálnak: 20 évesek lesznek. Az alapító tagok 13-an álltak először a 
színpadon, mára 38 énekese van a csoportnak. 3 Arany Páva-díj birtokosai, több rádiófelvétel készült velük, 
CD-lemezük is van. A népdalkör nemcsak az együtténeklés kedvéért jár rendszeresen a próbákra, és nem is 
csak a szórakoztatás a céljuk. Fontos híd- szerepet is betöltenek a határon túli csoportok összekapcsolásában, 
a tőlük tanult énekek dalfüzére által. Hiszen Vajdaságban is áhítattal hallgatják az erdélyi és felvidéki 
gyönyörűséges dalokat, és viszont. 
Vezetőjük így vélekedik a kis közösséget összetartó erőről:
- A csoportot ezek a határon túli kapcsolatok éltetik. Ebben a rohanó és közömbös világban talán már nem 
tartottak volna ki ennyi ideig, ha nem éreznék, hogy küldetésük van: vinni az anyaország üdvözletét, és 
feltöltődni odakinn hittel és magyarsággal. Nem véletlenül mondom el ilyen találkozásaink alkalmával Sütő 
András szavait: „Páros szárnya van az embernek, az anyanyelve és a zenei anyanyelve. Ameddig egy nép 
énekel, messzire hallatszik, hogy létezik.” 
Az, hogy Ádánd létezéséről messze az országban és még azon is túl oly sok helyen tudnak, nagyban köszönhető 
az Ádándi Népdalkörnek, de még inkább vezetőjének, Házi Ferencnének.
          Neisz Péterné

FALUNAPI KITÜNTETETTEK
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ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

41/2005.(VII28.) számú határozatával 

FALUNKÉRT, ÁDÁNDÉRT kitüntető címet adományoz
KOVÁCS ANTAL, a Pasteur Kft. ügyvezetője részére 

a település gazdasági életében betöltött szerepének elismeréséül.

Kovács Antal 1998 óta működteti az ádándi székhelyű Pasteur Tojásfeldogozó Kft.-t.

A cég uniós üzemeivel, egyedi termékeivel országos hírnevet szerzett és jelenleg is jelentős 
nemzetközi kapcsolatokat épít. A különböző tojáslevek mellett a „Juti tojás” nevű saját fejlesztés 
és szabadalom alapján felületkezelt tojás több mint 30 napig tartható el, és felhasználás előtt nincs 
szükség mosására, fertőtlenítésre.  A Pasteur Tojásfeldogozó Kft. egyre több (ma kb. 20 fő) ádándi és 
környékbeli lakosnak  biztosít éves munkát és termelékenységének növelésével a falu javát is egyre 
nagyobb értékkel szolgálja. 

A ma már országosan ismert és elismert rendezvénye a tojás világnapjához kapcsolódó fesztivál 
is jó lehetőség a tojásfogyasztás népszerűsítése mellett a kulturált szórakozásra. Ezen kívül a falu 
intézményeit, civil szervezeteit és rendezvényeit évről-évre segíti.

OKTÓBER 14. PÉNTEK
 
11.00   100 Folk Celsius élő koncert
12.00   „Tojás pályázat” díjkiosztó ünnepsége
14.30   Siófoki Fúvós és Mazsorett bemutató
15.30   A tojásudvar ünnepélyes megnyitója
16.00   Ossian koncert 
17.00  Dr. Komáromi István műsora 
18.00  MásNap zenekar koncertje
19.00  Extázis buli
20.00  EDDA koncert
21.30  Extázis buli folytatása
 

OKTÓBER 15. SZOMBAT
 
Egész nap CHILE-i KONYHA TOJÁSÉTEL és 
TOJÁSKOKTÉL különlegességekkel
11.00 Véradás (Helyszín: DBKK)
9.30 Moldova népművészete
11.00-14.00 Sramli - Francz Kapelle
11.00  Inci Finci meséje verses, zenés mesekaland 
 bűvészmutatványokkal, muzsikával 
12.00   Ab ovo, a tojástól kezdve - Divat-revü; 
12.30-16.30 különleges tojás ételek bemutatója, 
 Benke László vezetésével 
13.00  Pomádé Tánc, Sport- és Szabadidő Egyesület 
 bemutatója
14.00  Gyermek Sláger Party a Romwalter duóval
15.30  Márió élő koncert
16.30  Tatabánya Város Fesztivál-fúvószenekara
17.30  Kacor Feri műsora

18.30  Latinamerikai slágerek 
 - Patricio Baeza Band előadásában
20.00  Tojásbál a Fantasy zenekarral
21.00  HAIR - musical 
 a Ruttkai Éva Színház előadásában
22.30  Fantasy buli folyt.
23.00  L.L. Junior műsora
 Tűzijáték (Rossz idő esetén vasárnap este!)

OKTÓBER 16. VASÁRNAP
 
10.00   Guinness-rekord kísérlet 
KÁLMÁN IMRE KEDVENC TOJÁSÉTELÉBŐL:
A világ legnagyobb csülkös tojásos lecsója
Műsorvezető:  Jónás Tamás és Ihos József
Közben szórakoztató műsorok: 
Ádándi népdalkör, és Kálmán Imre operett-show
12.00  Fesztiválebéd rekord kísérlet lezárása, 
 rekord tojásétel elfogyasztása 
13.00 Magyarnóta szól a jó ebédhez  
 - Szentendrei Klára és Reznák Miklós
14.00  Csocsesz műsora
15.00  Tisza ’83 Citerazenekar műsora
16.00  Balázs Klári és Korda György műsora
17.00  Lorigo Tánc- Sport Egyesület – latin tánc 
17.30  Galaxy Tánczenekar bulija
19.00  REPUBLIC élő koncert
 Buli folytatása a Galaxy zenekarral
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Ezzel a címmel rendezett nagyszabású programra 
volt hivatalos Ádánd küldöttsége augusztus 23-14-én 
a testvértelepülésre.

A programot a kupuszinai civil szervezetek 
rendezték, példás összefogással.  A Petőfi 
Művelődési Egyesület meghívta a Népdalkört, a 
ottani sportegyesület az ádándi sportolókat hívta meg 
és látta vendégül. Velünk utazott még néhány olyan 
személy  - civil szervezeti vezető - , akit az ottani 
partnere hívott és látott vendégül. Természetesen  a 
palóc táborba utazó gyerekek és kísérőjük is velünk 
utaztak. A két busz kora reggel indult, és ebédet már 
Kupuszinán  fogyaszthattuk.

Délután sportmérkőzés, este ünnepi műsor, melynek 
nyitóversét az a Bogdán József papköltő írta, aki 
egykoron az ádándi népfőiskolán is megfordult.

Igazán emlékezetes és lélekemelő volt a vasárnapi 
Nagyboldog-asszony ünnepének szentmiséje.  
Kupuszina  teljes egészében katolikus település, ahol 
nagy hagyománya van a kenyérszentelésnek. Mi is 
készültünk erre.  A Marczy-pékség jóvoltából minden 
vendéglátó családnak tudtunk vinni egy nemzeti 
szalaggal átkötött kis cipót és egy nagy kenyeret, 
mely a falu oltárára került. 

A kupusziniak is, mi is ünnepi viseletben, emelkedett 
lélekkel hallgattuk a fiatal káplán hozzánk intézett 
szavait: „Az evangélium tanítása szerint élő ember 
keresi Isten akaratát nemcsak saját életében, hanem 
annak a közösségnek –családnak, falunak- az életében 
is, amelyben él. Ebben a keresésben – titokzatos módon 
– a Szentlélek segít és vezet minket. Ezért a keresztény 
ember számára nincs véletlen, hiszen jól tudjuk, 
hogy életünket az isteni Gondviselés irányítja. Mint 
hívő emberek vallhatjuk, hogy Ádánd és Kupuszina 
egymásra találása sem véletlen volt. Ahhoz, hogy 
ez az egymásra találás megtörténjen, nagy emberi 
erőfeszítésre volt szükség. De ez a kapcsolatteremtés 
holt és terméketlen dolog lett volna Isten áldása 
nélkül! A két falu között megszületett barátság -Isten 
áldása nélkül - homokra épített házként omlott volna 
össze, amikor az első nehézségekkel és gondokkal 
találtuk szembe magunkat.

Egymásra találtunk, mert az Úr így akarta. 
Egymásra találtunk, hiszen oly sok közös vonás van 
bennünk. 

Közös a hitünk: mindannyian keresztények vagyunk; 
olyan keresztények, akik a római katolikus vagy a 

református felekezethez tartozunk. 
Közös nemzeti hovatartozásunk: minadannyian 

magyarok vagyunk.
Közös az érzelemvilágunk: ugyanúgy nevetünk és 

sírunk. 
Ez utóbbi legjobb kifejeződése a népdalok és 

nóták által nyilvánul meg, s ezt a tegnapi est 
folyamán nagyon jól tapasztalhattuk...! Hiába 
húztak országhatárt közöttünk: a közös népdalkincs 
megmaradt, s mi örökségül kaptuk őseinktől úgy 
Ádándon, mint Kupuszinán – Bácskertesen. Hiába 
őrizték szigorúan a magyar – jugoszláv határt: a 
hatvanas – hetvenes években a kupuszinai fiatalok 
is az Illés-együttes, Zorán és Máté Péter dalaira 
lázadtak. 

A tegnapi est folyamán közös műsorral léptek fel 
az ádándiak és a kupuszinaiak. Sőt: az ádándi kórus 
kupuszinai népdalokat énekelt, s ezzel az ajándékkal 
mindannyiunkat nagyon megörvendeztetett! 

Anyám, Magyarország

Nem kértem én, anyám se pénzt, se kenyeret,
Csak egy csöppnyi mosolyt, egy kis szeretetet.
Csak azt kértem tőled, mit a gyermek kérhet, 
Holt csillaggá lettél, nem ontod fényed.

Holt  csillaggá lettél, nem látom az orcád,
Olyan idegen vagy, anyám, Magyarország.
Lehúztad a redőnyt, mikor hozzád mentem,
Én is fiad vagyok, miért tagadsz meg engem?

Mint fészkét a madár, kezed úgy kerestem,
A mostoha sorsba belekeseredtem.
Nyolcvan esztendeje, fekete palástban,
Itt a délvidéken, apátlan, anyátlan.

Kihez menjek, mondd hát, ki fogad be engem,
Ki segít, ha nem Te, a sok elesetten?
Akik felnéztek rád, mint édesanyára,
Megvert magyar népünk ölelésed várja!

Nem kértem én, anyám, se pénzt, se kenyeret,
Csak egy csöppnyi mosolyt, egy kis szeretetet.
Csak azt kértem tőled, amit gyermek kérhet:
Ragyogtasd fel újra ezeréves fényed!

(Törökkanizsa, 2004. december 6.)

KUPUSZINAI – BÁCSKERTESI NYÁR 
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A közös műsor után közös vacsora, nótázás és tánc 
következett. Végignéztem azokon, akik ezen a szép 
estén a két falut képviselték: egymásra találtak és 
lélekben összeforrtak. Ekkor arra gondoltam, hogy 
ha egy idegen lépett volna be a terembe, nem tudta 
volna eldönteni, hogy a társaságból ki az ádándi és 
ki a kupuszinai... Esetleg csak úgy, ha elkérte volna a 
jelenlévők útlevelét…

Az önkényuralmi rendszerek közös vonása, 
hogy az állam akarta megmondani, hogy mi kik is 
vagyunk voltaképpen! Mi nem akartunk elszakadni 
egymástól: minket Istent nem ismerő és az embert a 
világmindenség urának kikiáltó diktatúrák szakítottak 
el egymástól! Az ádándiakba 45 éven keresztül 
azt sulykolták, hogy itt, a határ túloldalán nem 
magyarok élnek, hanem „jugók”. A kupuszinaiakkal 
pedig 21 évig a királyi diktatúra, majd 45 évig a 
titói rendszer azt akarta elhitetni, hogy mi ugyan 
magyarul beszélünk, de nem vagyunk magyarok, 
s Magyarországgal nincsenek közös történelmi és 
kulturális gyökereink. 

Sebeket ejtettek rajtunk, s most évtizedes, mély 
sebek várnak gyógyulásra. Ezen sebek csak lassan 
gyógyulhatnak be. Sebeinket egyik kormány vagy párt 
döntése sem gyógyíthatja meg, hanem mi magunknak 
kell begyógyítani őket – Isten segítségével! Ne engedjük, hogy a hétköznapi gondok a földbe döngöljenek 
bennünket és elfeledjünk gondolkodni! Ne engedjük, hogy az állam mondja meg, hogy mi kik vagyunk! Ne 
engedjük, hogy a mások által ejtett sebekért egymásra nehezteljünk! Adjunk hálát az Úrnak, hogy mi újra 
megtaláltuk egymást, s újra tudunk együtt imádkozni, énekelni, örülni és sírni!”

A közös vasárnapi ebéd alkalmával Siling István a kupisziniak nevében  megköszönte az ádándiakkal töltött 
két szép napot. Egyebek közt szólt december 5-ről is, mely sokuknak fájdalmas emlék mind a mai napig: 
„Nagy volt a mi szomorúságunk ezelőtt néhány hónappal, mert akkor mi úgy éreztük, cserben hagytatok 
bennünket, úgy éreztük, hogy nem vagyunk fontosak az anyaországnak. Bár az ádándiakról akkor is tudtuk, 
hogy ti mellettünk álltok, most azonban jó érezni ezt a megerősítést. Azt mondják, aki énekel, kétszeresen 
imádkozik… Hálát adunk Istennek, hogy ti vagytok nekünk. Köszönjük, hogy visszaadtátok hitünket, mely 
megingott abban a bizonyos történelmi pillanatban.”

A Duna-parton megtartott „Játék határok nélkül” vetélkedő zárta a napot, ahol minden kupuszini egyesület 
egy játékot talált ki és vezetett le. Példás szervezés, finom étel, figyelmes gondoskodás. Igazi jó-testvérnek 
kijáró vendéglátás. 

Ezúton is köszönjük vendéglátóink szívből jövő vendégszeretetét. Kívánom minden ádándinak, hogy építsen 
kapcsolatot akár egyénileg egy ottani családdal, vagy valamelyik egyesülettel, és legyen részese annak a 
vendégszeretetnek, mellyel minket láttak vendégül – már nem először.

           Neisz Péter

NÉPDALKÖRI JUBILEUM
Az Ádándi Népdalkör tagjai 20 éve énekelnek együtt. Ennek a jeles évfordulónak a megünneplésére 

hívjuk a község lakosságát 2005. október 22-én .

15 órától a meghívott csoportokkal közös FELVONULÁS, utána 18 órától GÁLAMŰSOR lesz a 
felújított művelődési házban. 

A népdalkör tagjai ezzel a műsorral köszönik meg a falu összefogását azért, hogy a sok éve málladozó 
kultúrházból végre szépen felújított közösségi ház lehet.
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SPONTÁN BESZÁMOLÓ
EGY FAFARAGÓ ,,NÉPMŰVÉSZ” ÚJÍTÁSAIRÓL

A községi hirdetőhelyeken kiplakátolt meghívókon 2005. 06. 22-én 10 órára az Általános Iskola 
Tantestülete fafaragó kiállításra invitálta az érdeklődőket az Általános Iskola előtérébe. Itt Róka 
Gyula siójuti iskolaigazgató-tanító saját fafaragványaiból egy kis kiállításra való gyűjteményt 
állított össze és mutatott be a jelenlevőknek.

A már vakációzó kisdiákok még a kölcsönös, barátságos üdvözlések előtt nagy érdeklődéssel 
fogták kézbe a mesterien munkált, emeletes tolltartót, ivóbögréket, fokosokat, furkósbotokat, 
díszesen faragott nyelű ostorokat. A megnyitó beszédben az igazgató úr röviden szólt faragó 
munkásságáról, népművészet-szeretetéről, a hagyományőrzés fontosságáról.

Nagy örömet szerzett a gyerekeknek azzal, hogy bemutatta a faragó szerszámok használatát, 
amellyel a gyerekek is próbálkozhattak.

A kiállítást elsősorban a diákok látogatták, de ott voltak a gyermekeiket elkísérő szülők, 
unokáikkal érkező nagyszülők is. Mindenesetre sajnálhatják azok, akik akadályoztatásuk, vagy 
érdeklődésük hiánya miatt nem tekintették meg a kiállítást.

Azok nevében, akik ott voltunk, és gyönyörködhettünk a látottakban, a képzeletbeli 
vendégkönyvbe ezt írtam: “Ilyen mesterien művelni és ápolni e szép népi hagyományt, a 
fafaragást, elismerésre és követésre méltó munka”.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az Igazgató Úrnak!

           Kecskés András

Augusztus 29. piros  betűs hétköznap a falu gyógyellátásának történetében. Ünnepélyes külsőség nélkül 
nyitott meg az új gyógyszertár.  A minden igénynek és legszigorúbb közegészségügyi és az úniós elvárásoknak 
is megfelelő gyógyszertár a nyitás után túlesett az első szakmai ellenőrzésen, és az összes előírt szakmai 
engedély birtokában szolgálja a betérőket. A szükséges berendezési tárgyak megvannak, de még kell egy kis 
idő, míg véglegesen „belakják” az új „Őrangyalt” az ott dolgozók. 

A szolgálati lakás elkészültéig a család a régi épületben lakik. Addig, míg a régi épület bontására nem 
kerül sor, megpróbálják hasznosítani az egykori 
gyógyszertár eladóterét. 

Érdemes mindenkinek betérni, megnézni a szép új 
épületet, hisz az egyre bővülő kínálatban nemcsak 
a betegeknek, hanem az egészség megőrzéséhez, a 
testápoláshoz is kínálnak új és korszerű termékeket.

Nyitvatartási idő: 
Hétfő:  8.00 – 12.50 és 15.10 – 16.00 
Kedd:  8.00 – 16.00 
Szerda: 8.00 – 12.50 és 15.10 – 17.00
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 15.50 és 15.10 – 16.00

ŐRANGYAL GYÓGYSZERTÁR
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A falunapi programot előkészítő civil 
szervezeti vezetők fórumán született az 
ötlet, hogy  a kultúrház felújításához 
szükséges – a költségvetésből hiányzó 
– pénzt összefogással teremtsük elő. 
Ha minden család legalább egy  tégla-
jegyet  vásárol, már meg is van a 
hiányzó összeg.- számolgatták az ötlet 
kigondolói. 

„Csak annyi lelkesedést a kivitelben, 
mint amennyit a megajánlásban…” 
rémlett fel a történelmi tanulmányokból 
a mondat. 

Sajnos a falunapon nem sikerült 
kellő hangsúlyt adni ennek a minden 
Ádándit közelről is érintő probléma 
megoldásának: alig pár darab téglajegy 
kelt el. A munkálatok megkezdődtek, 
és jó lenne, ha a tetőzet fejújításakor 
a födémet is ki lehetne cserélni. A 
tervek megvannak, csak a szükséges 
anyagra nincs meg a költségvetési 
forrás. A hiányzó összeg 800.000 
forint. Ez egy családnak, egy községi 
költségvetésnek nagy összeg. De 
talán az egyes családoknak volna  erre 
néhány nélkülözhető forintja.

Mert a kultúrház mindannyiunké. Ha 
összefogással sikerül felújítani, igazi 
közösségi ház lehet a kultúrházból.  
Az iskola itt tartja évről évre minden 
osztályát megmozgató kulturális 
seregszemléjét, minden civil szervezet 
itt tartja bálját, közösségi rendezvényét. 
De többször veszik igénybe a fiatalok 
discó céljára is. És ha kellően kulturált 
lesz, újra lehet itt színházi előadásokat, 
családi, közösségi rendezvényeket 
szervezni.

Kérem a civil szervezeteket, 
hogy tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy a tervezett felújítási 
összeg a téglajegyekből összegyűljön. 
A téglajegyeket 500 és 1000 forintos 
címletekben lehet megvásárolni. 
(átvehetők a Polgármesteri 
Hivatalban).

TÉGLAJE G Y
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Kiadja: Ádánd Község 
Polgármesteri Hivatala

Felelős szerkesztő: Neisz Péter
Nyomdai kivitelezés: 

DEKOgraf
Reklámgrafikai Műhely

GÓLYA HÍREK

Halálesetek
Balogné Komáromi Beatrix
2005. április 9.

Kátai József
2005. április 23.

Zab Kálmán 
2005. május 23.

Dankó Józsefné Bíró Mária 
2005. május 29.
Kerekes Sándor
2005. május 31.

Kovács József
2005. június 21.

Molnár József
2005. július 13.

Dr. Csehkis Ferenc
2005. augusztus 18.

Krejcsi Renáta 2005. április 15.

Bakos Bianka 2005. június 20.

Bocsev Léna 2005. július 14.

Nyári Jázmin Katalin 2005. július 18.

Kanyó Vivien 2005. július 25.

Jámbor Leila 2005. augusztus 11.

Mármarosi Roland 2005. augusztus 26.

Sárközi Zsófia 2005. augusztus 30.
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Marinka elment…

Kegyetlen dolog, hogy az, aki egészségügyi 
dolgozóként több évtizede annyi ember 
fájdalmát enyhítette, gondoskodásával és kedves 
mosolyával meggyorsította mások gyógyulását, 
sajátmagán nem tudott segíteni…

Hivatástudattal megáldott ember volt, akinek – 
ahogy ő fogalmazott – a munkája volt a hobbija. 
Példaértékű, ahogy ő bánt a páciensekkel. 
Nem tudott úgy szólni az emberekhez, hogy 
ne mosolygott volna közben. Nem véletlenül 
kapta meg 2002-ben a „Falunkért, Ádándért” 
kitüntetést. (Az ez alkalomból íródott róla szóló 
méltatás olvasható a Kapcsolat az évi októberi 
számában.)

Betegsége idején sem önmagával volt 
elfoglalva: a Népdalkör asszonyainak 
csipkegallért horgolt ajándékba. Fájdalom, hogy 
a hozzá varratott fekete blúzra oly hamar szükség 
volt az ő búcsúztatóján…

Drága Marinka! Nemcsak a családodnak 
hiányzol!

     Nné

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Tóth Gábor Gyula - Katona Krisztina 
2005. április 16.

Myskow László - Zsirai Krisztina 
2005. május 7.

Dobsonyi Normbert - Kökönyei Rita 
2005. május 28.

Ferencz Gábor - Csizmadia Andrea 
2005. július 16.
Bati Zsolt - Horváth Magdolna 
2005. július 30.

Kökönyei Ferenc – Gurdon Rozália 
2005. augusztus 13. 

Puskás Róbert – Juhász Ildikó 
2005. augusztus 20.

Szabó Norbert – Beke Erzsébet Katalin 
2005. augusztus 27. 


