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augusztus

Ádánd Község Önkormányzata 
n e v é b e n  

Önt és Kedves Családját 
2006. augusztus 5-én (szombaton)  

Az egész napos rendezvény helyszíne: S P O R T P Á L Y A  É S  K Ö R N Y É K E

Programok a  helyszínen: Sportrendezvények, játékos vetélked k,  lovaglás, ugráló 
A M vel dési Házban: „ A z  e l m ú l t  4  é v  f e k e t e - f e h é r e n ”  kiállítás
9.30-tól   Kupuszini Fúvószenekar térzenét szolgáltat az orvosi rendel  el tti téren
10.00   Árpád u. 2. O r v o s i  r e n d e l k  á t a d á s a
12.00 Katolikus  Templom Emlékparkjában: F a ü l t e t é s
Ebben az évben emlékfát ültetnek: Nagy Istvánné 93 éves
         Babán Gyula   86 éves ádándi állampolgárok.  
13.00 Falunap ünnepélyes megnyitása

Siófoki mazsorettek bevonulása a faluzászlóval
Ünnepélyes köszönt
Kitüntetések, oklevelek átadása 

„Falunkért-Ádándért”, „Kiemelked  Társadalmi Munkáért”, „A Jöv  Ifjú Polgárai”
Kovács-Schneider Magdolna „Újrakezdés a nagy világégés után”
c.Ádándról szóló könyvének bemutatása

14.00  Helyi és meghívott csoportok m sorai
Siófoki Fúvós és Mazsorett Egyesület  
Ádándi Népdalkör
Általános Iskola m sora  
Siófoki Dinamika Egyesület modern és hip-hap tánccsoport 
Kupuszini Fúvószenekar 
Harta-Duó

Közben: Helikopter bemutató 
 „Falunap  f ztje 2006.” zs rizése
16. 00 a f z verseny  elismeréseinek átadása

Nita Dancing Modern Tánccsoport 
Jónás Tamás b vész
Jeratel Hastánc Stúdió

18.00 Sportrendezvények  elismeréseinek  átadása és TOMBOLASORSOLÁS
20.00    Cirkuszi bemutató

   Coctails Együttes Koncertje 
21.45 Peller Anna nemzetközileg elismert m vészn  m sora. Közben:
22.00-kor T ZIJÁTÉK - alatta: Peller Anna él  el adásban énekli: 
„A fák az égig érnek” és a: „Szép vagy gyönyör  vagy  Magyarország” cím  dalokat
22.45 Utcabál a Coctails Együttessel 

      
Mindenkit szeretettel várunk!

      Pollák Tibor
                  polgármester
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A választásokig nem jelenik meg több szám újságunkból. Így tehát aktuális a kérdés; 
Polák Tibor polgármester hogy ítéli meg az elmúlt négy év tevékenységét?

- A jelenlegi koalíció egyik vezetőjétől hallottam: „ Nem tartunk ott, hogy az őszinte beszédet a közönség 
honorálja.”  Ezt a gondolatot sajnálatosnak és semmiképpen nem követendőnek tartom. 

Mozgalmas időszak volt. Rossz kondíciókkal és elhanyagolt települési szerkezettel kezdtem a munkát. 
Marketing ismereteimet előszedvén,  először egy több hónapig tartó átvilágítást végeztem. Az ebből kialakult 
véleményem határozta meg aztán több évre előre a stratégiai magatartásom. Szerencsés voltam abban, hogy 
a képviselő-testület többsége támogatta ezt. Ezt röviden úgy tudom elmondani, hogy igyekeztünk pontosan 
meghatározni a település jövőjét, fejlesztését nagyban meghatározó külső tényezőket, ilyenek pl. a szolgáltatók, 
mint víz, gáz, villany, telefon, szennyvíz, utak stb. és rá kellett jönnünk, hogy a gáz kivételével (ezt még az én 
vezetésemmel építettük 1992-ben) az igények növekedése miatt fejlesztésekre van szükség. Ott érzik jól magukat 
az emberek, ahol az életük változásával a jelentkező belső igényeikhez igazodó szolgáltatási háttér is jelen van. 

Elértük, hogy a DRV 30 év után kitisztította a vezetékhálózatot, lecserélte a használhatatlan tolózárakat. 

Fontos és időszerű döntés volt a közvilágítás korszerűsítése is, melynek 9 millió Ft-os költségéből közel négyet 
már kifizettünk. Az ezt követő lobbizásnak volt köszönhető, hogy az E.On mintegy 60 mFt fejlesztést hajtott 
végre a déli betápláló szakaszok, és  a Lehel-József Attila utcákban.

Felvettük a kapcsolatot vezetékes és mikrohullámú szolgáltatókkal az internetes háttér terjesztése érdekében. 
A mikrohullámú rendszer kiépült, a T-Com bekapcsolta a települést ADSL-hálózatába. Sajnos, itt szembe kellett 
nézni azzal a problémával, hogy a 40 éve kiépült régi analóg telefonvezetékek nem mindenhol alkalmasak a 
szolgáltatásra. Ennek kiépítése az igényhez igazodva folyamatosan történik. Megállapodtunk a Supra kábeltévé 
társasággal, még az idén kiépítik  hálózatukat. A kistérség – 10 települést összefogva – még tavaly EU-pályázatot 
adott be és nyert el egy komplex hálózat kiépítésére, melyet a Sagem Magyarország Kft. épít ki 2007-ben. A 
hálózat internet, televízió, telefon, biztonságtechnikai szolgáltatásokat nyújt. Megteremtődik a helyi televízió 
lehetősége is. A mintegy 400 millió forintos beruházás önkormányzati önrészét az üzemeltető vállalta át. A 
település 80%-a ezzel a szolgáltatással lefedésre kerül. 

Elkezdtük a jelen állás szerint 2008-ban megvalósuló szennyvízberuházás előkészítését is. 7 millió forintot 
fizetünk ki ebben az évben tervezésre.

Áttekintettük az ellátás másik területét is, így lett újból boltja Sabaknak, újult meg a Coop üzlet s fog a 
közeljövőben a Takarékszövetkezet is és a Posta is.

Ezek kevés kivétellel külső forrásigényű fejlesztések voltak, melyek önkormányzati közreműködés nélkül nem 
biztos, hogy megvalósultak volna.

Négy év nagyon rövid idő egy település életében és én egyetlen folyamatban lévő fejlesztést vettem át, ez a 
játszótér. A közmondás is úgy tartja: akkor beszéljen mindenki, ha a saját szemétdombján rend van. És ez bőven 
adott feladatot.  Átalakítottuk a Hivatalt, korszerűsítettük az eszközöket, internet alapú gondolkodást vezetünk 
be. Örülök, hogy reggelente nem békák fogdosásával kezdem a munkámat. Műhelyeket, raktárakat alakítottunk 
ki, vásároltunk egy kommunális gépet eszközökkel, hogy megbirkózzunk az irdatlan nagy közterületekkel. Egy 
kerti fűnyíróval és kaszával nem lehet a faluban rendet tartani. Virágszigeteket építettünk, s elkezdtük virágosítani 
a települést. Néhány utcabútort is sikerült kihelyezni. E pár év után ápoltabb, rendezettebb lett a település. 
Miután a református templom korlátját sikerült helyreállítani, ezen felbuzdulva és a kialakult jó viszonyra építve 
nekivágtunk a katolikus templomkert földmunkáinak s fásításának. Ez sok évig eltart, de a Falunapi faültetésnél 
nincs felemelőbb érzés. Természetesen csináltattunk egy kertépítészeti tervet, s aszerint ültetünk. Sajnos az erre 
beadott pályázatunk annak idején nem nyert ( s azóta nem volt új pályázati kiírás). Sikerrel működtünk össze a 
két egyház állami kártalanításában, ami az egyházi ingatlanok fejlesztésében lesz látható.

Át kellet tekinteni, mire nyújt lehetőséget a költségvetés, mennyire stabil a kormányzati struktúra a hosszú távú 
finanszírozásra épített fejlesztések vonatkozásában, mi a tulajdoni jogokat gyakorló képviselő-testület véleménye 
a településen jelentkező hiányosságokról és a felsoroltakról. A rendkívül gyorsan változó támogatási formák és 
a szűkülő költségvetési keretek miatt úgy döntöttünk, hogy a kockázatot kerülve apró lépésekkel haladunk, 
biztosítva az önkormányzati létesítmények működését és a település alapszintű szociális ellátását.

A sabaki lakókkal s a részvételükkel alakult baráti kör tagjaival közösen sikerült elkezdeni egy szabadidő 
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park kialakítását. Szép és tiszteletre méltó kezdeményezés, melyet remélhetőleg mások is követnek. Pályázati 
támogatással újítottuk fel a Kis-Koppány patak vashídját és környezetét. Hat évig állt sérülten, s a hídszakértői 
vélemény  alapján rövid időn belül statikai problémák jelentkeztek volna, amire még rágondolni is rossz, mivel 
ez súlykorlátozással járt volna.

Olyan kérdésekkel kellett szembenézni ez idő tájt, amik engem is felkészületlenül értek, és sok esetben csak 
keresgetjük tájuk a választ. A folyamatos törvényi változások ma is, de még a jövőben is konfliktusok forrásává 
teszik az önkormányzatokat. A csökkenő finanszírozás növekvő feladatellátást hozott évről-évre. A lakosság 
részéről napról-napra nőtt az elvárás, és a szűkülő mozgástérben nem mindenki igényét tudtuk befogadni. 
Leleményes a magyar, mondták, talán ezért találta ki csárdást is: kettőt jobbra, kettőt balra....

Visszagondolva: túl sok neuralgikus pont volt – és van – változatlanul a faluban. De hát  avval, hogy lemondunk 
napi egy étkezésről és szép karcsúak leszünk, még nem oldunk meg mindent.

Egyik ilyen pont volt a temető is, melynek átvételét követő rendbetétele komoly gépi munkát igényelt. 
Felújítottuk az átvett rész kerítését, járdát építettünk vízelvezetővel, s így lehetőség nyílt az autók parkolására 
alkalmas terület kialakítására. Aki már jutott olyan élethelyzetbe, hogy végleg el kell engedni egy szeretett 
személy kezét, az tudja, nem volt felesleges kiadás ez, s még sok feladat áll előttünk a temetővel kapcsolatban 
is.

Komoly kihívást jelentett a Művelődési Ház tető és belső terének átalakítása. Az 1890-es években épült 
gazdasági épület folyamatos beázásai már statikai problémákat vetettek fel a falszerkezet sokszori leázása 
miatt. Az elektromos hálózat korszerűtlensége pedig érintésvédelmi gondokat jelentett. Az 1952-ben átalakított 
épületben a pala alatt még ott volt az elkorhadt fazsindely is. A közel 8 millió forintos helyreállításból 2,5 millió 
forintot pályázaton nyertünk el. A felújítást tovább kellene folytatni a vizesblokk és a könyvtár résszel, és meg 
kell oldani az üzemeltetés kérdését a jövőben.

Az Idősek Klubjára is ráférne a felújítás, de csak az eszközök pótlására volt ezalatt a pár 4 alatt lehetőség. Új 
asztalokat, készleteket, mosógépet, mikrót stb. vásároltunk. Mondhatnánk, ez se semmi, főleg  annak ismeretében, 
hogy évről évre csökken az állami finanszírozás.

Szinte ugyanez vonatkozik az óvodára is, az állami finanszírozás a költségek 50%-a, a többit a fenntartó 
önkormányzat biztosítja. Célunkat – ha zökkenőkkel is, de – elértük azzal, hogy a létesítmény zavartalan működét 
folyamatosan biztosítottuk. Nagyobb mérvű beruházás a fűtés átalakítása volt, a költségek nagyobb részét (3 
millió Ft) pályázaton nyertük el. Tervszinten van, hogy az óvoda átfogó felújításához program készüljön, s az 
pályáztatásra kerüljön. 

Kérdés, hogy az általános iskola mai igényekhez igazodó, már elkészült és benyújtott pályázata támogatást 
kap-e az államtól. Ebben az évben pályázat útján mintegy 5 millió forint eszköz és egyéb fejlesztést tudtunk 
biztosítani az iskola részére, de a fejlesztési koncepció mintegy 540 millió forint fejlesztésre irányul, melyben 
új tantermek, konyha, étterem, többfunkciós sportcsarnok valósulna meg. A novemberre várható elbírálás után 
februárban kell beadni a konkrét pályázatot. A sikeres pályázás öröme mellett azt is jelentheti, hogy az önrész 
biztosítása leköti az önkormányzat szabad pénzeszközeit és lehetőségeit a megvalósítás időszakában. 

Különösen annak figyelembevételével kíván ez a fejlesztés alapos tervezést és ütemezést, hogy ebben az 
időszakban (2008) várható a szennyvízcsatorna kiépítés is. Ádándon épül ki a tisztító is, így az együttes beruházási 
költség-előirányzat 1.200 millió forint, melyet Európai Uniós pályázaton kívánunk biztosítani. 

A csatornaépítést követően mintegy 80 millió forint értékű útfelújítás következik, így várhatóan megszűnnek 
az áldatlan közút-állapotok a településen. (Elgondolkodtató az a tény, hogy a kerékpárutat 90%-os uniós 
támogatással lehet építeni, míg az önkormányzati közúthoz  pedig csak kb. 40%-os támogatást biztosítanak.)

Már 2002-ben szembesültem azzal a ténnyel, hogy az ÁNTSZ december 31-ével be akarta vonni a területi 
védőnői szolgáltunk működési engedélyét. Ez végső esetben azzal járt volna, hogy az önálló körzet (Ádánd-
Siójut) megszűnik. Elődöm a régi rendelő bővítésével kívánta volna a gondot megoldani, de mivel ez a toldozás 
a felújítással együtt is több mint 20 millió forintba került volna, az új képviselő-testület ezt a tervet elvetette. A 
megoldás egy új,  teljes orvosi ellátást biztosító komplexum megtervezése és megépítése lehetett. Ehhez már 
2003-ban pályázatot nyújtottunk be a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, ahonnan 10,5 millió forint támogatást 
kaptunk 3 évre elosztva. Ezért volt az, hogy a lakosság részéről a Luca székére vonatkozó megjegyzéséket 
szomorúan, de tudomásul kellett vennünk. Nem volt az önkormányzatnak annyi pénze, hogy egy, vagy két év 
alatt megépítse. De végre elkészült és nem vagyok rosszmájú, hogy azt kívánjam, minél előbb lássák meg, de 
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azért az avatásra jöjjenek el, mert érdemes megnézni, büszke lehet rá a falu. Remélhetőleg szeptembertől már 
itt lehetnek a rendelések, és jövő évre megnyílhat a Kinizsi – Árpád utcai átjáró is. Tudniillik a  régi rendelő 
udvarán vezetne át a járda-sikátor.

Az 1992. évben megépült ravatalozó kivételével 25 éve nem épült közszolgáltató létesítmény a faluban. A 
következő négy évben közel 2 milliárd forintnyi fejlesztés lesz a településen, s remélhetőleg a negatív kormányzati 
előrejelzés ellenére, ehhez az önkormányzat is hozzá tudja tenni a saját munkáját.

Az elmúlt évben többen kritizálták az önkormányzat egyes döntéseit. Mondhatnám, hogy ekkora településen 
ez természetes. El kell ismernem, voltak olyan döntések is, melyek elsietettnek tűntek. De helytelen, a jövőt nem 
álló csak akkor volt, mikor egy-egy döntéstől meghátráltam. Mondják, hibát csak az követ el, aki dolgozik. Ezért 
bánt, hogy a dobot azok verik, akik egy talicskát nem toltak arrébb a településükért.

Egy települést nem lehet egy évben gondolkodva vezetni. Átgondolt, hosszú évekre előre megtervezett 
lépéssorozatok alkotják a település jövőképét.

Az Önök, a mi boldogulásunkra.
	 Polák	Tibor
	 polgármester

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről 
2006.	május	25-én	megtartott	ülés

A gyermekvédelmi törvény értelmében a testületnek minden év május 31-éig kell tárgyalnia az önkormányzat 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését. Márciusban a polgármester és több képviselő is részt 
vett a gyermekjóléti szolgálat által szervezett jelzőrendszeri tanácskozáson, ahol megismerkedhetett már a 
szolgálat működésével, illetve problémáival. Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak az értékelését 
és a Kistérségi Családsegítő Szolgálat munkájának az értékelését is ezen az ülésen tárgyalta a képviselő-
testület. Az ülésen részt vett Kaszáné Nagy Zsófia Családsegítő Központ intézményvezetője, Johann Endréné 
a gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője valamint Hegyi Lászlóné, a Gyermekjóléti Szolgálat és Majorné 
Németh Judit, a Családsegítő Szolgálat ádándi családgondozói. A polgármester elmondta, hogy lassan több 
mint egy éve látja el az önkormányzat a kistérségi társulás által fenntartott szolgálaton keresztül a gyermekjóléti 
szolgáltatást és a családgondozást is. A lakossági visszajelzésekből azt szűrte le, hogy az első 3-4 hónap után 
a társulás, illetve a családgondozók működése problémamentessé vált. A társulás munkájában kihangsúlyozta 
annak szakmaiságát, szakmai hátterét. Kaszáné Nagy Zsófia Családsegítő Központ intézményvezetője 
elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett a kistérségi társulási tanács ülésén, ahol döntött róla a társulás, 
hogy ebben az évben az önkormányzatoknak nem kell hozzájárulást fizetniük a gyermekjóléti feladatok társulás 
által történő ellátása után, ugyanis a pótnormatíva igénylés után kiderült, hogy a normatívák teljesen lefedik 
a társulás működtetését. Szabó Attila képviselő megkérdezte, hogy elegendő-e, hogy a gyerekjóléti szolgálat 
munkatársa csak egy napot van a településen? Az intézményvezető elmondta, hogy a családgondozó Ádánd és 
Nagyberény területén lát el gyermekjóléti feladatokat, négy órás munkaidőben. A két településre véleménye 
szerint napi 8 óra munkaidő, de legalább 6 óra kellene. 

További napirendként módosította a testület a helyi szociális rendeletet, ugyanis változtak a közgyógyellátási 
igazolványra és a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályok. Ezekről azonban az újság előző számában 
már részletes tájékoztatást adtunk. Valamint újraszabályozta a képviselő-testület a 2000-ben elfogadott, és 
azóta többször módosított gyermekvédelmi rendeletét. A rendeletben szabályozott ellátások feltételei nem 
változtak meg, a rendeletből kikerült a rendszeres gyermekvédelmi támogatás szabályozása, hiszen helyette 
rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény lépett életbe.

Véleményezte a testület Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Komplex Fejlesztési Tervét és a 
Dél-dunántúli régió Regionális Fejlesztés Operatív Programját.

Kifogásolta a testület, hogy  a regionális fejlesztési terv nem tartalmazza a Sió-csatorna fejlesztését. Továbbá 
kifogásolta, hogy meg akarják szüntetni a siófoki kórházban az onkológiai szakrendelést.
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A képviselő-testület költségvetési rendeletének felhatalmazása alapján folyószámla hitelkeret-szerződést 
megkötésére hatalmazta fel a polgármestert. A képviselő-testület a szintén  önkormányzat 2006. évi 
költségvetését megállapító 5/2006.(III.3.) Kt. sz. rendelete   alapján 4.570 e Ft összegű értékpapír értékesítését 
rendeli el, azzal, hogy fenti összeget az egészségcentrum beruházás kiadásainak fedezésére kell fordítani.

A képviselő-testület 1 fő létszámleépítést rendelt el az Idősek Klubjában.

2006.	július	13-án	megtartott	ülés

Hagyományosan a falunap alkalmával adják át az Ádándért, falunkért kitüntető címeket. A képviselő-testület 
az Ádándért, Falunkért kitüntető címet ebben az évben Katona Tamás építész-tervező, dr. Orsi Mihály háziorvos 
és Kovácsné Schneider Magdolna részére ítélte oda. Katona Tamás nagy mértékben hozzájárult szellemi 
munkájával a településkép formálásához. Kovácsné Schneider Magdolna a település 1945 utáni történelmét 
dolgozta fel, az erről szóló könyv a falunapra jelenik meg. Dr. Orsi Mihály  pedig több évtizede szolgálja az itt 
élő embereket mint a település háziorvosa.

A település védőnője gyesre ment, áprilistól meg kellett oldani a helyettesítését. Eddig egy-egy hónapra 
más körzetben dolgozó védőnők megbízásával oldottuk meg  helyettesítését, azonban jelentkezett egy idén 
végzett fiatal védőnő, aki Lengyelné Horváth Alíz gyesről való visszatéréséig tudja vállalni a helyettesítést . A 
képviselő-testület  Tihanyi Ritát helyettesítő védőnőnek kinevezte, és lakást biztosított számára a Walcz-féle 
házban.

Módosította a képviselő-testület a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság 
egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendeletét, a módosítás egy §-ban a 
megfogalmazást pontosította, a rendelet alapvető rendelkezéseit nem érintette.

Megtárgyalta a képviselő-testület a jegyző előterjesztését az üzletek nyitvatartási idejének korlátozási 
lehetőségéről, és úgy határozott, hogy nem alkot rendeletet erre vonatkozóan.

1 millió forint támogatást hagyott jóvá a testület a Takarékszövetkezet tetőfelújítási munkálataihoz a   
Takarékszövetkezet részére, mivel a tetőfelújítás az önkormányzati tulajdonú  - a takarékkal egy épületben 
található - „Pártok Háza” tetőszerkezetét is érinti.

	 Baumann	Anita	Gabriella
	 jegyző

2006. évi gázár támogatás
A lakossági gázár-támogatás rendszere a jelenleg hatályos szabályozás szerint kétirányú. Az egyik támogatási 
rendszert a 43/2006. (VI.30.) GKM rendelettel módosított 50/2003. (VIII.14.) GKM rendelet szabályozza, ennek 
alapján az ebben meghatározott mértékű lakossági gázt fogyasztóknak a szolgáltató alanyi jogon, külön hatósági 
intézkedés nélkül biztosít támogatást.

A másik támogatás szociális rászorultsági alapú, ennek szabályait az alábbi rendelet tartalmazza:
138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhő-szolgáltatási 

támogatásáról  (hatályos 2006. július 15-től)

I. Gázártámogatás: 2006. augusztus 1-e és december 31-e között.

II. Távhőtámogatás: 2006. október 1-e és december 31-e között. 

I. Gázártámogatás feltételei:

Jogosulti kör:	
1. a fogyatékossági támogatásban vagy
2. a magasabb összegű családi pótlékban részesülő vagy
3. a nagycsaládos személy   ha
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Feltételek:
• az éves háztartási célú gázfogyasztása 51 000 és 170 000 MJ közötti  és
• az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum. 200%-át, egyedülálló esetén 300%-át nem 	
 haladja  meg.

II. Távhőtámogatás feltételei:
(Ádánd lakosait ez nem érinti, mert a  településen nincs távhőszolgáltatás!!!)

Jogosulti kör:
– ugyanaz a hármas, mint a gázártámogatásnál  + 
– a nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek körével 	
 bővül.
 Tehát a nyugdíjasok egyedi gázfűtésre nem kapnak támogatást, csak a távhőszolgáltatásra, ami pl. a 	
 nagyobb városokban működik.

Feltétel:
• ugyanaz a jövedelmi feltétel, mint az előzőnél.

A jogosultságot az életvitelszerű lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes JEGYZŐ állapítja meg. (Egy 
háztartásban csak egy jogosultnak és csak az egyik fajta támogatásra való jogosultságot lehet megállapítani.)

Kérelem:
o Benyújtása a rendelet 1. számú melléklete szerinti igénylőlapon. 
 Ezt az illetékes MÁK (Magyar Államkincstár-Kaposvár) 2006. 08. 01-ig névre szólóan megküldi 	
 a fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülőknek, illetőleg a 	
 nagycsaládos személyeknek.
o	 A benyújtás jogvesztő határideje: 2006. október 31.

Mellékelni kell:
o A jogosulti körbe való tartozást bizonyító iratot (fogyatékossági támogatás, magasabb összegű családi	
 pótlék, vagy nagycsaládosként igénybe vett családi pótlék folyósítását igazoló iratot, vagy annak 	
 másolatát)
o Jövedelemre vonatkozó adatokat (előző hónap). +
o Gázártámogatás esetén: előző havi gázszámla (részszámla).
o (Távhőtámogatás esetén: előző havi távhő-szolgáltatási számla.)

Megállapítás:
- a kérelem benyújtása hónapjának első napjától december 31-ig; illetve
- ha a gázártámogatás iránti kérelmet  augusztus 15-éig benyújtják, úgy a gázártámogatás augusztus 	
 1-jétől kezdődően kerül megállapításra.

Összeg:
- Gázártámogatás:

	 » Évi 51 001 – 102 000 MJ gázfogyasztásra 0, 469 Ft/MJ.
	 » Évi 102 000 – 170 000 MJ gázfogyasztásra 0,714 Ft/MJ.

A támogatást nem készpénzben kapják az arra jogosultak, hanem a jogosultakról a jegyző minden hónapban 
értesíti a területileg illetékes szolgáltatót, aki a gázártámogatás összegét az általa kiállított számlában havonta 
érvényesíti.

Ha a jogosult háztartásában a gázfogyasztás 2006. évben a 170.000 MJ meghaladja, a gázártámogatást vissza kell 
fizetni. 

	
Baumann	Anita	Gabriella	

	 jegyző 

Az önkormányzat 20 millió 450 ezer Ft támogatást nyert ÖNHIKI pályázaton (önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása). Így a pályázaton nyert összeggel, valamint 
a múlt évi szabadon felhasználható pénzmaradvánnyal (6.679 e Ft) és a pótnormatívákkal (3.477 e Ft) 
együtt a tervezett 35 millió 553 ezer forintos működési forráshiány 4 millió 945 ezer Ft-ra csökkent. 

Ezt tovább csökkentheti a második félévi pótnormatíva igénylés és a belügyminiszteri kerethez 
benyújtott pályázat, ha azt kedvezően bírálják el. 
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Peti, Muki, 
Fészi és társaik

Egyre több a kóborló, gazdátlan kutya Ádánd utcáin. 
A kutyák nemcsak a járókelőket félemlítik meg, 
hanem sokszor a veteményben, a kerítésekben is kárt 
tesznek vagy a kisjószágot – malacokat, szárnyasokat 
– támadják meg. Valóban gazdátlanok ezek az 
állatok, vagy csak a gazdáik nem gondoskodnak róluk 
megfelelően? Ki a felelős az általuk okozott kárért? 
Mit lehet ellenük tenni? Vagy éppen, hogyan lehet rajtuk segíteni?

„Balatonszabadi végén forduljanak csak jobbra, a szeméttelep előtt megtalálják a menhelyet!”- hangzott az 
útbaigazítás, mikor az Siófoki Állatvédő Alapítvány telepe felől érdeklődünk. Tegnap ugyanis ide szállított 
az alapítvány munkatársa négy kutyát Ádándról, mivel gazdájuk nem tudta biztosítani megfelelő tartásukat, 
élelmezésüket, így a kutyák kóborlásaik során több kárt okoztak, a legsúlyosabb esetben pár hónapos malacokat 
támadtak meg. Gazdájuk ellen szabálysértési eljárás indult, azonban nem hagyhattam, hogy a bekerítetlen 
ingatlanon tovább maradjanak a kutyák és még több bajt okozzanak, így az Alapítvány segítségét kértem a 
kutyák elhelyezésében.

A forró júliusi nap van, a menhely kapujában várjuk Hetesi Istvánnét, Marikát, a telep vezetőjét, aki épp 
egy kutya „örökbefogadását” intézi. Az udvaron egy 10 éves forma kisfiú tart pórázon egy hatalmas kutyát, 
miközben szülei Marikával a papírokat intézik. Később megtudtuk, hogy a család Ádándról jött a rotweiler-
csau keverékért, nemrég költöztek a településre és úgy döntöttek, hogy a menhelyről fogadnak örökbe egy 
állatot.

A menhelyről csak nagyon szigorú feltétekkel lehet elvinni a kutyákat. Az új gazdiknak vállalniuk kell, hogy 
a kutyust nem kötik láncra és az udvarukat bekerítik, vagy a kerítést megjavítják, hogy ne tudjon elkóborolni 
az eb. Az alapítvány munkatársai ellenőrzik a kiadott állatok tartását és ha úgy látják, hogy az nem megfelelő, 
akkor visszaveszik az állatot. Marika szerint a legtöbb állat azért lett csavargó, mert kiviszik, kiengedik az 
utcára és a kutya ezt megszokja. „A gyerekek kimennek a kutyákkal, futnak velük, később elmarad ez a 
rendszeres foglalkozás, de a kutya igényelné, ezért szökik el. Meg hát a kerítések sincsenek meg mindenhol, 
így a kutya könnyűszerrel elkóborolhat.” 

Hetesiné Marika 1989 óta vezeti a menhelyt, ami hivatalosan 70 férőhellyel működik, de majdnem kétszer 
ennyi kutya él itt, mert Marika – természetesen a lehetőségeik határáig – minden elhagyott, megunt, gazdátlan, 
kóbor kutyát megpróbál befogad és ehhez folyamatosan bővíti a férőhelyeket.  Illetve valamennyi Siófokról 
beszállított kutyát el kell helyeznie, mert a telep a Siófoki Önkormányzat Gyepmesteri Telepeként is működik. 
„Egyedül a Siófoki Önkormányzatnak látunk el gyepmesteri feladatokat, ugyanis velük van szerződésünk, 
a siófoki kóbor kutyákat bejelentés alapján befogjuk, a telepre szállítjuk, az önkormányzat pedig havonta 
fizet ezért. Más önkormányzat bejelentésére csak akkor tudunk kóbor kutyát elhelyezni, ha éppen van üres 
férőhelyünk.”

Az Alapítványnak három főállású munkatársa van, Marika már nyugdíjas, társadalmi munkában, fizetés 
nélkül végzi a munkáját. 

2005. évben 420 kutyát fogadott be az alapítvány, ebből sajnos kb. 60 elpusztult, azonban 128 kivételével a 
többi kutyát örökbe fogadták. És hogy kik fogadnak örökbe kutyát a menhelyről? „80%-ukat Németországba 
viszi, de vittek Belgiumba, Ausztriába is, ugyanis egy német egyesület támogatja az alapítvány, ez az egyesület 
szervezi az örökbefogadásokat.” – tájékoztat bennünket Marika. 

Ha egy  kutya bekerül a menhelyre, akkor két hétig elkülönítik és megfigyelik. Ezután beoltják veszettség 
ellen, valamint azonosító csipet ültetnek beléjük. A nőstény kutyákat ivartalanítják. 

„Volt olyan, hogy valaki nőstény kutyát akart vinni, de ne vitte el, mert ivartalanítottuk és azt mondta az 
illető, hogy „megcsonkított” kutyát nem visz el.” Pedig a kutyák ivartalanítása szükséges ahhoz, hogy ne 
szaporodjon a gazdátlan ebek száma.

A kutyák ketrecei tiszták, az állatok nyugodtak, barátságosak, mindegyik előtt friss víz és élelem. Marika 
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mindegyiket névről ismeri, mindegyiknek tudja a történetét, mindegyikhez van egy jó, barátságos szava, a 
kutyák pedig boldog farkcsóválással fogadják a simogatásait.

Az Alapítvány nem csak befogadja a kutyákat, hanem sok esetben a tartásukhoz nyújt segítséget a gazdáiknak. 
Ha azzal az indokkal akarja valaki a kutyáját a menhelyre vinni, hogy nem tud számára már élelmet venni, 
akkor felajánlják, hogy kutyatápot, konzervet biztosítanak a kutya etetéséhez. „Sok esetben hiába ajánlunk fel  
élelmet, nem akarnak, vagy nem tudnak eljönni érte. Pedig nagyon sok a rosszul tartott állat, amelyiket csak 
száraz kenyérrel, vagy kukoricadarával etetnek, ha éppen etetik.!”

Sok ember igen hamar ráun kedvencére és szívtelenül elzavarja magától. Az Alapítvány kutyaszerető ádándiak 
bejelentésére már több olyan kutyát elvitt a faluból, amiket valószínűleg más településekről (városból) hoztak 
ide és engedtek szabadon Ádánd határában.

„Nagyon sok a megkínzott  állat. Ezt a kutyust – enged ki az udvarra Marika egy kis fekete kutyát, fehér 
sebhintőpor szalaggal a nyaka körül  – ma reggel műtötte Kovács doktor úr. Nemrég találták az utcán, belenőtt 
a nyakörv a húsába. De most már jól van.”

Az Alapítvány munkatársai tudják, hogy a felelőtlen gazdák által megunt és kidobott, vagy elkóborolt kutyák 
sok gondot okozhatnak egy településen, de véleményük szerint nem csak az a megoldás létezik, hogy ezeket az  
állatokat össze kell gyűjteni és kiirtani. Munkájukkal  egy szikrányi esélyt adnak ezeknek a kidobott, megunt 
állatoknak az életben maradáshoz.

Tudta, hogy :

• állatkínzásért 2004. április óta akár 2 év börtönbüntetést kaphat, aki olyan körülmények között tart, vagy 
oly módon bántalmaz egy állatot, hogy az maradandó egészségkárosodást, vagy az állat pusztulását 
okozza?

• Ha valaki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén kóborolni hagyja, az egyes 
szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.)Korm.rendelet 3.§ (1) bekezdése szerinti „veszélyeztetés 
kutyával” szabálysértést valósítja meg és 30 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható?

• Ha valaki kutyája - bizonyíthatóan – kárt okoz pl. az állatállományában, akkor polgári peres úton 
érvényesítheti a kárigényét.

A Siófoki Állatvédő Alapítványt támogathatják készpénzzel (számlaszám: 11992505-05500598), de 
szívesen fogadnak egyéb adományokat is, pl. rongyokat az állatok alá, vagy régi lábasokat a kutyák 
etetéséhez (a műanyag kutya tálakat ugyanis szétrágják az állatok)

Baumann	Anita	Gabriella
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VÁLASZTÁSI	HIRDETMÉNY

Tisztelt	Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke helyi önkormányzati képviselő és polgármesterek általános választását

2006. október 1-jére tűzte ki.
A helyhatósági választásával kapcsolatban a Helyi Választási Iroda nevében (a továbbiakban HVI) a 
következőkre szeretném felhívni a figyelmüket:
	
Névjegyzék közszemlére tétele

A választók névjegyzékét a Polgármesteri Hivatalban (Ádánd, Kossuth L. u. 50.) augusztus 2-től augusztus 
9-ig lehet megtekinteni.

A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt augusztus 2-től 
augusztus 9-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a HVI vezetőjénél.

Értesítők, ajánlószelvények kézbesítése

A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt augusztus 4-ig kapják meg a 
választópolgárok. Az értesítőkkel egyidejűleg 1 db tájékoztató nyomtatvány kerül átadásra.

Ajánlás 

A választópolgár ajánlási jogával 2006. szeptember 8-ig élhet.

Jelölés

Jelöltet bejelenteni legkésőbb 2006. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet a Helyi Választási Bizottságnál.

Igazolás kiadása- tartózkodási helyen történő szavazáshoz

• Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-én  16.00 óráig lehet kérni.
• Ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az szeptember 26-ig megérkezzen az illetékes HVI-hez

Tartózkodási helyen történő szavazáshoz igazolást az kérhet és kaphat, aki a választás kitűzésének 
napját – 2006. július 11-ét – megelőzően létesített és legalább a választás napjáig érvényes tartózkodási 
hellyel rendelkezik.

Tisztelt Választópolgárok!
Amennyiben kérdésük, vagy észrevételük lenne, úgy munkatársaimmal készséggel állunk a rendelkezésükre.

Ádánd, 2006. július 26.
	 Baumann	Anita	Gabriella	
 HVI vezető 
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Környezetvédelem
Parlagfű elleni védekezés - mindannyiunk közös felelőssége - 

Minden évben nagyon sok bosszúságot és kellemetlenséget okoz a parlagfű. Annak ellenére, hogy évek óta – 
főként nyaranta - vezető hír a médiában a parlagfű elleni védekezés, naponta látunk híradásokat a súlyosan fertőzött 
területekről, halljuk a parlagfű pollenjétől szenvedők panaszait, vagy olvasunk különböző parlagfű mentesítési 
civil akcióról, mégis úgy néz ki, hogy magunk nem teszünk mindent a parlagfű visszaszorítása érdekében. A 
hivatalhoz hetente érkeznek bejelentések, illetve a hatósági ellenőrzések során magunk is tapasztaljuk, hogy 
bizony a település belterületén is vannak szép számmal parlagfűvel borított területek (kertek, udvarok, vagy 
árkok), amit sok esetben csak többszöri felszólítás után kaszálnak le a tulajdonosok!!

Meg sem szabadna várni, hogy derékig érő, virágzó, tehát allergén pollenjeit intenzíven szóró parlagfű borítsa 
ingatlanjainkat, a parlagfüvet már virágzás előtt irtani kell. A parlagfüvet – legcélszerűbben a még nem virágzó 
tövek kihúzásával – vagy kaszálással már tavasszal el kell kezdeni irtani. Az egyszeri kaszálás  nem eredményezi a 
parlagfű  kiirtását, mert a növény az alacsonyan elhelyezkedő oldalrügyeiből 3-4 oldalhajtást nevel, és ugyanolyan 
intenzitással virágzik néhány hét múlva. Általában három kaszálás biztosít megfelelő eredményt. Hogy miért nem 
teszik meg ezt egyesek, míg mások hosszú órákat töltenek portájuk gondozásával? Nincs rá magyarázat.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény szerint a földhasználó, ingatlantulajdonos köteles minden 
évben június 30. napjáig az ingatlanán a parlagfű virágzását megakadályozni. Ezt leginkább a virágzás előtti 
kaszálással lehet megtenni. Az egyszeri kaszálás nem eredményezi  azonban a parlagfű kiirtását, mert a növény 
az alacsonyan elhelyezkedő oldalrügyeiből 3-4 oldalhajtást nevel, és ugyanolyan intenzitással virágzik néhány hét 
múlva. A rendszeres kaszálás biztosít megfelelő eredményt. 

Felhívom mindenki figyelmét, hogy a fenti határidőt követően, tehát július 1-jétől a földhivatalok megkezdik a 
parlagfűvel fertőzött területek ellenőrzését. A parlagfűvel borított külterületi, zártkerti ingatlanokat egy műholdas 
helyzetmeghatározó eszköz segítségével azonosítják be. A földhivatali ellenőrzést követően a megyei Növény- és 
Talajvédelmi Szolgálat -külterület és zártkert esetében - határozatban rendeli el a közérdekű védekezést. Ez azt 
jelenti, hogy egy vállalkozót bíz meg a terület lekaszálásával. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal 
végrehajtható, tehát akár már a határozathozatal napján. 

A költségeket azonban a terület tulajdonosának kell viselni. És nem csak a vállalkozási díjat, hanem közérdekű 
védekezéssel kapcsolatos valamennyi eljárási költséget. Ha nem fizeti meg, akkor az APEH hajtja be a költségeket. 
A közérdekű védekezés költsége mellett az érintetnek még növényvédelmi bírságot is kell fizetni, ami 20 ezertől 
2 millió forintig terjedhet.

Míg a külterületek vagy zártkertek esetében a parlagfűvel kapcsolatos ügyekben a Növény- és Talajvédelmi 
Szolgálat jár el, addig a belterületi parlagfűvel fertőzött ingatlanok esetében a település jegyzője.

Kérek mindenkit, aki eddig még nem tette volna meg, hogy ellenőrizze a tulajdonában lévő ingatlanokat, 
bizonyosodjon meg róla, hogy nem fertőzöttek-e parlagfűvel és ha kell  kaszálja le vagy kaszáltassa le - az 
ilyenkor már virágzó -  parlagfüvet.

Tudatosítani kell magunkban, hogy a parlagfű mentesítés nem állami vagy önkormányzati feladat!! Nem 
felszólítás, ellenőrzés, bírásággal való „fenyegetés” hatására kell elvégezni. A parlagfű irtása a tulajdonos vagy a 
földhasználó kötelezettsége és felelőssége.
	 Baumann	Anita	Gabriella	
 jegyző 

Tudta-e, hogy:
• A parlagfüvet tévesen nevezik vadkendernek? A vadkender a termesztett rostkender (cannabis sativa) 	
 elvadult változata, a parlagfűre nem is hasonlít.
• A növény eredeti élőhelye Észak-Amerika? A parlagfű az I. világháború után kezdett elterjedni 	
 Európában. Ennek hátterében az Osztrák-Magyar Monarchia adriai kikötőibe érkező, parlagfűvel 	
 szennyezett gabonaszállítmányok voltak.
• Egy tő parlagfű egy év alatt 60 ezer magot is termelhet, amelyek a talajban maradva akár 30-40 évig is 	
 csíraképesek maradnak?
• Minden egyes parlagfű növény pollenszemcsék millióit szórja a levegőbe? A virágporszemek hatalmas utat 	
 képesek megtenni a szél szárnyán, nem ritka esetben akár 100 km távolságra is eljuthatnak.
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Újra együtt…
Iskolánk immár a harmadik tanévre hirdeti meg az 
oktatást a következő tanszakokon:
- Festészet, néptánc (heti 4×45 perc), 
- zongora (heti 2×30 perc egyéni óra, plusz heti 	
 2×45 perc szolfézs).

Az elmúlt tanévekben sok szép közös élménnyel 
gazdagodtunk:  az év végi gálaműsorok, a családias 
tanszaki hangversenyek, kiállítások, a táborok, iskolai és 
községi szereplések, valamint a tanórák meghittsége, a 
tanulás élvezete. Reméljük, hogy mindezek egy igazi kis 
közösséggé tudták formálni az Ars Novás diákokat! 

Örülünk, hogy növendékeink zöme folytatni akarta az 
első és a második tanév után is tanulmányait. Büszkék 
vagyunk rá, hogy egyik növendékünk táncművészeti 
szakközépiskolába nyert felvételt, három év kemény, 
kitartó, céltudatos munka után. Bízunk benne, hogy 
akadnak majd az idén is olyan gyerekek, akik a művészeti 
pályára fognak készülni, és sikerülni fog ez a vágyuk. 

A térítési díj mértéke nem változik, tehát 6. 000 Ft lesz 
a néptánc és a festészet, 5. 500 Ft a zongora tanszakokon/
félév. Az oktatásban 2005/06-ban kezdett növendékek 
és az új beiratkozók esetében a gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők számára az oktatás ismét 
ingyenes lesz (azonban jegyzői igazolás ismét szükséges 
lesz!). A térítési díjat ismét lehet két részletben is fizetni.  

Iskolánk kötelességének érzi, hogy a növendékek 
számára az oktatást ne megfelelő, hanem magas 
szinten biztosítsa. Arra törekszünk, hogy azokon a 
kistelepüléseken, ahol telephelyeink működnek, ugyanazt 
a színvonalas oktatást biztosítsuk, mint bármelyik 
nagyvárosban. Márpedig céljaink azok vannak, s nem is 
kicsik! 

Azoknak a növendékeinknek (és más iskolák 
növendékeinek) számára egy komoly lehetőséget kívánunk 
nyújtani, akik a művészetek megismerését középfokon 
is el szeretnék sajátítani – vagy akár azt életpályának 
választani: a 2007/08 tanévtől tánc- és zeneművészeti 
szakközépiskolai képzést indítunk. Úgy gondoljuk, ez 
az alapfokú oktatásunk minőségét is felértékeli, tehát 
a minőségi változás, amelyet az idei tanévtől útjára 
indítunk, itt teljesedik majd ki! Amennyiben felkeltettük 
érdeklődésüket, kérjük Önöket, hogy a szeptemberi tanév 
kezdéskor kísérjék figyelemmel iskolánk hirdetéseit 
a helyi általános iskolában! Fontos információkat, 
elérhetőségeinket és rengeteg képet (vizsgák, szereplések) 
tekinthetnek meg a www.arsnova2003.hu címen! 

Várjuk gyermekük jelentkezését, reméljük ebben a 
tanévben is sikeresen tudunk majd együtt dolgozni!

	 Füredi	István
	 igazgató
 Ars Nova Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ISKOLAI HÍREK

Magunk mögött hagytuk a 2005/06-os  tanévet, 
lassan elkezdődik a következő. A 2006/07. tanév  
menetrendje:

Augusztusban a pótvizsgával kezdődik, ahol  6 
tanuló érintett. A szülőket levélben is értesítjük, hogy 
a pótvizsga ideje:

2006.	augusztus	25-én	10	órakor	lesz.	
Írószert hozzanak magukkal a gyerekek.

Tankönyvosztás: 
augusztus	26-án	szombaton	du.	3-6	óráig

Árak: ( kb. )
 1.o.  8.369.- Ft 5.o.  12.855.- Ft
 2.o.  7.900.- Ft  6.o.  14.258.- Ft
 3.o.  9.120.- Ft  7.o.  12.359.- Ft
 4.o.  11.997.- Ft  8.o.  13.963.- Ft

A tankönyvtámogatást a rászorulók természetesen  
megkapják. 

Tanévnyitó: 
2006. augusztus 31-én ( csütörtök)   18 órakor

NYÁRI   TÁBOROZÁS

A tanév befejezése után többféle táborban is 
lehetőségük volt  tanítványainknak részt venni:

Kézműves tábor: festészet, origami, gyöngyfűzés 
sütemény sütés. A tábor költségeit „ Az Ádándi 
Általános Iskolásokért Alapítvány”finanszírozta

Német tábor:  Helyszíne Siófok volt. A gyerekekkel  
Erdős Sándorné és Bozsokiné Lengyel Gyöngyi 
foglalkozott.

Tábor Fonyódligeten: 15 tanuló nyaral  Dávid 
Lászlóné felügyeletével július végétől 1 hetet.

Jénából ( Németo.)  csereüdülésre 10 fiatalt várunk 
augusztus 4-én. Közös programokat szervezünk. 

KARBANTARTÁS AZ ISKOLÁBAN

A nyári szünet folyamán karbantartási munkálatokat 
végzünk az intézmény épületein ( javítás, festés, 
mázolás, stb.), így a tanítás kezdetére megszépülve 
várjuk a gyerekeket.
A gyakorlókert kerítését felújítottuk, a régi oszlopokat 
kicseréltük, egy részére új drótfonat került. 

	 Németh		Ilona
	 igazgató
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Jubileum és megúJulás a
Polgárőrségben életében

Az Ádándi Közbiztonsági Egyesület, közismertebb nevén „a Polgárőrség” leköszönő elnöksége nevében 
köszöntöm a kedves olvasót! 

Egyesületünk egy fontos dátumhoz érkezett, hiszen 1996. július 5-én alakultunk, így idén ünnepelhettük 
a 10 éves évfordulónkat. Kezdetben a fő célunk a közbiztonság javítása volt, amit ma is fontosnak 
tartunk, ám azóta a munkánk sokkal összetettebb és sokszínűbb lett. Ezért tagjainknak ma már magasabb 
követelményeknek kell megfelelniük, és ez a képzettség terén is többen kíván meg tőlük. Jelenleg a 17 fős 
tagságból egy személy kivételével mindenki rendelkezik közbiztonsági vizsgával, ami elősegíti a pontos 
és szakszerű munkát a közterületen. 

Arra törekszünk, hogy egy polgárbarát polgárőrség alakuljon ki, hiszen a lakók bizalma és segítsége 
nélkül nem sokra mennénk. Nekünk ugyanis nem a bűnüldözés a legfőbb célunk, hanem a bűnmegelőzés. 
Munkánkat az önkéntesség jellemzi, amit a működési költségeink növekedése, a támogatások folyamatos 
csökkenése egyre inkább elnehezít. A meglévő szolgálati autónkat sem tudjuk kihasználni, mivel nem 
tudjuk előteremteni a szükséges üzemben tartási költséget. Szerencsére vannak olyan támogatóink, akik 
átérzik az egyesület munkájának fontosságát, és jó szívvel segítik tevékenységünket. Nekik ezúton is 
köszönetet mondok, önzetlen segítségükért!

Az egyesület életében a tíz éves jubileum egyben a megújulás ideje is, hiszen 2006. május 19-én 
nemcsak az éves beszámoló meghallgatására, hanem tisztújító gyűlésre is ült össze a tagság. A korábbi 
vezetőség úgy határozott, hogy nem indul újra a választáson, hiszen megalakulása óta irányítja a testületet, 
és teret kíván engedni egy fiatalabb, lendületesebb vezető testületnek, akik új ötletekkel, friss energiával 
sikeresebb munkára sarkallhatják ezt a kis csapatot.

A tisztújító közgyűlésen a tagság elnöknek Mezei Tibort, elnökségi tagnak pedig Balabán Jenőt 
és Németh Attilát választotta meg, akiknek ezúton is gratulálunk. Munkájukhoz kitartást, valamint jó 
egészséget kívánunk!

A Kapcsolat nyújtotta lehetőséggel élve szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak, továbbá az 
elmúlt tíz évben a munkánkhoz segítséget nyújtó intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek 
a támo-gatásokat.  Kérem, hogy 
a továbbiakban az új vezetést is 
hasonló módon segítsék! Ezen 
kívül szeretnénk megköszönni 
a község minden kedves 
lakójának, hogy bizalmukkal 
megtiszteltek minket, segítették 
munkánkat. 

A leköszönő elnökség 
nevében kívánunk mindenkinek 
sok sikert, jó egészséget és 
kitartó összefogást a település 
fejlődése érdekében!

Balassa	Imre

	 Harmath	Ferenc

  Nagy Péter
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Beszélgetés a Polgárőrség új vezetőjével
Változások történtek a Polgárőrségben. Ez az apropója a most olvasható beszélgetésnek, amit az új 
vezetővel folytattam. Kicsit várni kellet a riportalanyomra, ugyanis épp a falut járva ellenőrizte a körzeti 
megbízottal a rally-verseny utáni helyzetet.
A 26 éves Mezei Tibor az új vezető, 7 éve él a településünkön, több éve az egyesület tagja.
– Mi adott okot a váltásra?
– 10 év után a régi vezetés úgy érezte, leteszi a lantot, és átadja egy dinamikusabb vezetésnek. Persze, ők 	
 azért a csapat tagjai kívánnak maradni. Ez nekünk is jó, mert így sok tapasztalatot átadhatnak.
–  Mi várható az új vezetéstől?
– Nagyobb fegyelmet és szolgálatkész egyesületet szeretnék. A polgárőrség tagjait beosztott szolgálati 	
 rendhez kötötten, többször lehet majd a községben látni. Mindenképpen a lakosság bizalmát szeretnénk 	
 vissza nyerni. Szoros együttműködést kívánunk kialakítani a körzeti megbízottunkkal.
– Miért, úgy gondolod, hogy bizalmatlanok az emberek veletek szemben?
– Sajnos történtek a múltban olyan események, ami bizalomvesztést eredményezett.  Az új vezetés is 	
 megtapasztalhatta az általánosítást és a beskatulyázást. Nehéz azoknak a becsületes tettrekéssz 	
 polgárőröknek a helyzete, akik eddig is tették a dolgukat, ezután is ezt szeretnék, de elismerést, segítséget 	
	 a	falutól	az	általánosítások	miatt	nem	kaptak.
– Milyen az anyagi helyzete a Polgárőrségnek?
– A régi vezetés most számol el, így erről még nem szívesen beszélnék. A támogatások sajnos nem tartják 	
 fenn az egyesületet. Sokszor a saját zsebünkből kell tankolni, a telefonköltségek nagy része is saját 	
 költség.
– Szeretnétek-e létszámot növelni?
– Igen. Olyan emberek jelentkezését várjuk, akik elfogadják a szervezet működési szabályzatát, tenni 	
 szeretnének a falu közbiztonságának javításáért. A település rendezvényeinek biztosításában is szívesen 	
	 részt	vállalnának.	

Aki támogatni szeretné a Polgárőrséget ezen a számlaszámon teheti meg. Köszönjük.
Mezőbank:11639002-06197600-39000001
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Zozo

Rövid hírek a testvértelepülésekről:

Időközi polgármester választásra került sor Csíkmadarason. Az előző polgármestert, Miklós 
Gézát kinevezték  a Hargita megyei Vízügyi Hivatal vezetőjének, ezért megvált  a madarasi 
önkormányzatban betöltött  tisztségétől. 

A két induló jelölt közül a július 2-án megtartott választáson Bálint Lajos Lóránt kapta meg a 
tisztség betöltéséhez a csíkmadarasiak bizalmát.

Kívánunk munkájához sok sikert.

*	*	*	*	*

Bácskertesen augusztus 13-án rendezik meg a civil szervezetek a „Játék határok nélkül” 
vetélkedőt. A tavalyi versenyen az ádándiak is eredményesen szerepeltek.  Idén szintén várják az 
ádándi civil szervezetek csapatát a jókedvű vetélkedésre. 

Jelentkezni Zrinyi Bertalannál lehet.
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Arany Páva díj immár negyedszer!

„Díszoklevél az Ádándi Népdalkörnek és vezetőjének Házi Ferencnének a népdalkörök és népzenei 
együttesek ORSZÁGOS MINŐSÍTÉSÉN. Kiemelkedő szereplésükkel elnyerték a Magyar Kórusok és 
Zenekarok Szövetségének Arany Páva díját Balatonszabadiban 2006. május 20” - Ez a szöveg áll a 
napokban megküldött oklevélen. A zsűriben az ország első népzenei szakértői ültek és minősítettek. (Olsvai 
Imre, Alföldi-Borus István, Dévai János). Mi úgy gondoltuk, nehéz dolgunk lesz, úgy is készültünk, több 
hónapi próba után mertünk indulni a minősítőn. Soha nem hallottuk még a zsűritől ilyen dicsérő szavakat, 
értékelést. Valóban minden dicséretet megérdemel a csoport, mert húsz éve énekelünk együtt és noha 
sok a betegség, családi problémák, egyebek, de így is sikerült és képviseltük Ádándot és ilyen szinten. 
A szabadi csoport 30 éve énekel, és most először kaptak Arany Páva díjat. Ők voltak a házigazdák, és 
rácsodálkoztunk a gyönyörű általános iskolájukra, a nívós – gyermekek által készített – kreatív munkákra, 
rajzokra, bábokra, termésből készült kollekciókra, igényes dekorációkra.

Reméljük, két év múlva ismét megmérettetjük népdaltudásunkat, jó egészséget, összetartást, családi 
támogatást kívánunk hozzá mindenkinek. 

Lajoskomáromban szerepeltünk egy nyár eleji egész napos rendezvényen. Csak gratulálni tudunk a 
lajosi iskolásoknak, kisebb-nagyobb táncosoknak, akik egész estig táncoltak, bemutatták tudásukat. Sokan 
voltak ránk is kíváncsiak, örültünk az elismeréseknek, jó az, ha népdalkörünk munkáját dicsérik. 

Erdélyben jártunk június 27-től 4 napig. Már régóta készültünk, hogy még egyszer jussunk el legszebb 
élményeink színhelyére. Most sikerült. Várt minket a Hargita, Csíkmadaras lakossága, régi barátok, 
ismerősök. Ahogy  Marosvásárhely után a fenyveseket megláttuk, mindenki szeme gyönyörködhetett a 
mindig örök erdélyi táj szépségében. Elfelejtettük a 16 órás buszozást, amikor Parajdon a sóbányában 
voltunk, vagy Korondon alkudoztunk, amikor Csíkszeredán végigmentünk. A csíksomlyói templom 
ott a fenyvesek között, vagy a madéfalvi veszedelem emlékére állított turulmadaras emlékmű mint 
magyarságunk újbóli átélésének színhelyei vártak, és szinte követelték, hogy álljunk meg egy percre.

Vendéglátóink mindent megtettek, hogy mi jól érezzük magunkat – és mi jól éreztük magunkat. Péter-
Pál napi búcsút ünnepeltek, és mi kiemelt vendégek voltunk. Este szép műsort adtunk a bácsmadarasiakkal 
együtt, és végre az ő örömükre is énekelhettük magyarságról szóló dalainkat is, pl.:

„Nem kell nekünk a más folyója,
Nem kell nekünk a mások bérce.

Csak magyar föld és magyar róna,
Ahogy az Isten rég kimérte…” stb.

Az éjszakába nyúló közös bálon 
minden ismerős megtalált bennünket, 
és a 15 éves barátság minden búját, 
baját, szépségét megbeszélhettük.

Másnap kirándulni mentünk 
a régi Magyarország határáig, 
Moldváig. Gyönyörű templomokat 
láttunk tiszta magyar településeken 
– Gelencén, Kézdivásáhelyen. 
Zabolán megnéztük a Mikes család 
birtokát. Megmártóztunk a gyönyörű 
Szent Anna-tóban. Süppedeztünk a 
Mohos-lápban, ahol állatokat esznek 
a növények. A hargitai fenyvesek 
alatt, a családok egyénileg ettek-ittak 
a borvízforrásnál. Esőben a csíksomlyói misén
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A harmadik napon Csíksomlyón, a kápolna alatti nyeregben, a pünkösdi misék helyszínén szerepelhettünk. 
Hosszú sorokban mentek a székely lányok (és a legények is) az EZER SZÉKELY LÁNY TALÁLKOZÓRA. 
Már másodízben léptünk fel a nevezetes színpadon a több ezer emberes rendezvényen. Mádl Dalma asszony 
volt a fővédnöke a találkozónak, és szinte sírva mondta el köszöntőjét, s kért bocsánatot a székelyektől 
december 5-e miatt. Sajnos az esős idő miatt mi sem maradtunk ott az esti koncertre A Napba öltözött 
leány c. rockopera bemutatójára. 

Köszönjük a csíkmadarasiaknak ezt a pár feledhetetlen napot, reméljük, nem ez volt az utolsó erdélyi 
utunk. A tisztességes ádándi családok nevében üzenem azoknak az ádándiaknak, akik naponta csemegéznek 
azon, hogy ki fizette nekünk az utat: a népdalkörösök és családjuk fizették! Mindenki maga teremtette elő 
a saját útiköltségét, van aki részletekben, nagyon nehezen. Jó lenne egy olyan faluban élni, ahol nem az 
acsarkodás, a másokra mutogatás, a pletykálkodás foglalná le az embereket. Ahol tudnának örülni a mások 
sikerének, értékelnék, megbecsülnék, tisztelnék mások munkáját és egymásét. Olyan sok szép összefogást 
látunk, amerre megyünk az országban, csak remélni tudjuk, hogy a közelgő falunapon nem a széthúzás, 
az aktívan résztvevők kritizálása lesz a jellemző. Reméljük, hogy azok az egyesületek, civil szervezetek, 
akik valamilyen módon az 
önkormányzat támogatásából 
élnek, most mind helytállnak, 
és hozzájárulnak munkájukkal a 
rendezvény sikeréhez, kiveszik 
részüket a főzésből, vagy egyéb 
módon segítik a falunapot. 

Mi népdalkörösök biztosan ott 
leszünk és tesszük a dolgunkat!

	 	 Házi	Ferencné

Lábáztatás	a	Szent	Anna	tóban

A	kirándulók	egy	csoporja	Kézdivásárhelyen	
a Gábor Áron szobor előtt
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Ádánd Autós Sport Egyesület	

Az  alakulásának  időpontja: 2005.december 2. Az 
elnöke Matyikó Zoltán, a versenyek főszervezője 
Stolle Péter.

Az. egyesület  átalakulásának lényege, hogy az 
jogelőd egyesület - melynek neve Pami A.S.E. volt - 
nem tevékenykedett elég hatékonyan az ádándi rallye-
versenyek szervezésében.  Az előző elnök az egyébként 
is összeomló félben lévő versenyeket, ha lehet, még 
jobban lesüllyesztette,  valamint adósságokat is 
halmozott fel. Az újonnan alakult egyesület első 
versenyéből rendezte a régi egyesület tartozását, a 
második versenyét már elég sok pozitív visszajelzés is 
díjazta. A harmadik versenyt júliusban bonyolítottuk 
le. A negyediket pedig augusztus hónapban tervezzük. 
Ez már kétnapos futamsorozatokból áll. Időpontja 
augusztus 12-13.

Az egyesület munkáját 22 fő segíti, és egyre több 
szponzori támogatást igyekszik összegyűjteni a sikeres 
működés érdekében. Az egyesület időt és fáradtságot 
nem kímélve szeretné a régi “ÁDÁNDI RALLY-
VERSENYEK” minőségét, valamint felkészültségét 
a lehető legteljesebben visszahozni. Az egyesület 
tagjai minden követ megmozgatnak azért, hogy ez 
így is történjen.

Sajnos, azonban munkánkat hátráltatja a nagyon 
nagyfokú a rongálás a pályán, ami tulajdonképpen 
csak a silány és nagyon rossz közbiztonságnak 
köszönhető. 

 Ezért az egyesület vezető tagjai szeretnének egy 
személyes találkozót összehívni a polgármester úrral 
és a körzeti megbízottal a gondok megoldásának 
lehetőségéről. 

Mindezektől a nehézségektől függetlenül 
az egyesület törekszik a jobbra, a látványos 
versenyek megrendezésére, és ezzel még nagyobb 
támogatottságot kíván szerezni magának.

Hívjuk sorainkba az autós versenyek iránt érdeklődő 
és tenni akaró ádándiakat, és várjuk jószándékú 
segítők, támogatók jelentkezését.
	 	 	 	 Stolle	Péter	László
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Sabaki Baráti kör Egyesület

Egy éve már egyesületi formában működő baráti 
kör vezetőjét megkértem röviden summázva 
mondja el véleményét az elmúlt esztendőről.

-	Élűnk! válaszolta igen tömören Varga István 
elnök.

- Az utolsó nagyobb rendezvény kapcsán pedig 
- ami a Péter Pál napi programhoz fűződik- , 
lehangoltságot érzek a válaszadó hangjában.

-	A rendezvényünk kevés sikerrel járt. Valahogy 
azt vesszük észre, hogy az emberek jobban 
szeretnek otthon ülni mint kimozdulni és valamit 
tenni egymásért a közért. Vagy csak egyszerűen 
összejönni beszélgetni, szórakozni. 

- Szépen rendezett „Szabadidő park” várja az 
ott pihenni vágyókat. Hogyan sikerül rendben 
tartani a parkot?

-	Ezt a területet a tagjaink tartják rendben. Néha 
az önkormányzat is besegít a fű lenyírásába. 
Ha bárkinek kedve tartja, nyugodtan jöjjön le 
hozzánk szalonnasütésre. Bármikor megteheti, 
hiszen nincs elzárva a terület senkitől. Még 
családi programnak is tervezhető. Mert higgyék 
el a mai világunkban, szűkség van családias 
eseményre, meghitt beszélgetésekre. 

- Milyen pénzügyi háttérrel tudják a feladatokat 
szervezni, programokat rendezni?

-	 Ez egyesület tagjai tagdíjat fizetnek, ebből 
sikerül kissé fejleszteni, de ennél fontosabb az 
a társadalmi munka, amit a környezetünkért 
teszünk. Nemrég igényeltünk a PRO VILLA 
NOSTRA ÁDÁND alapítványtól egy kisseb 
támogatást, a padok felújítására. 

- Tervez-e az egyesület a következőkben 
programot?

- Igen! Már hagyományos az Új kenyér ünnepe 
augusztus	 20-án.	 Most	 viszont	 a	 korábbiaktól	
eltérően erre az eseményre augusztus 19-
én	 kerül	 sor,	 11	 órától.	 Ezúton	 is	 szeretnénk	
mindenkit meghívni, hiszen szívesen várjuk a 
programra	ellátogatókat.
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„Ádándért, Somogyért” Egyesület

Egyesületünk az év első felében – ahogy megalakulása óta folyamatosan – különböző kulturális-, karitatív- 
és önkéntes munka programokat szervezett.

A Föld napján csatlakozva az országosan meghirdetett tavaszi nagytakarítási akcióhoz, az általános iskola 
diákjainak segédletével a falu közterületein szemetet gyűjtöttünk. A gyűjtés eredménye kb. 25 zsák szemét 
volt.

A rászorulók megsegítésének érdekében – a Siófokon letelepedett „Szent Ferenc” Szegénygondozó Nővérek 
jóvoltából – az idén két alkalommal is nagy sikerű ruhabörzét rendeztünk.

Húsvét vasárnapján – az immár hagyományosan jótékonysági céllal megrendezett – Locsoló bál mulatságával 
búcsúztunk a tél végi böjti időtől. A báli bevételből – a költségek levonása után – a falu gyermekintézményeit 
támogattuk játékok beszerzésével, de az idősebb generációról sem feledkeztünk meg, az Öregek Napközi 
Otthona részére kávéfőző gépet és vércukormérőt vásároltunk. Arra is futotta, hogy az előző évi bevételből 
már korábban megvásárolt és a Faipari Kft.-nél tárolt padok még hiányzó elemeit is megvásároljuk, és azokat 
a gesztenyefasorra kihelyezzük. 

Két alkalommal szerveztünk színházlátogatást. Áprilisban a Madách Színházban néztük meg „Az Operaház 
fantomja”, májusban pedig az Operettszínházban a „Mágnás Miska” című előadásokat. Nagy örömmel 
tapasztaljuk, hogy az egyesületi tagokon kívül más „civilek” is érdeklődnek színházi programjaink iránt (is).

A környező települések civil szervezeteivel kialakult jó kapcsolat ápolása érdekében idén is részt vettünk 
a somi és a siójuti rendezvényeken, valamint meghívást kaptunk siófokra az augusztusban megrendezendő 
Bográcsfesztiválra.

Somban a „sütifesztiválon” cukrászati tudományukat idén is megcsillantották a  csapat tagjai, hiszen a 
tavalyi különdíj után a Fánk kategóriában 17 induló csapatból az általuk készített Szabolcsi fánk 3. díjat nyert. 
A csapat tagjai: Krazsóf Pálné, Harmath Károlyné, Harmath Jánosné, Kiss Jánosné és Tóth Jánosné.

A Siójuti Bográcsfesztiválon gulyás kategóriában a versenyben induló Fehér József, Müller Ferenc és 
Fridrich Ottó Ördögűző-gulyást főzött. Valószínűleg a zsűri tagjai maguk lehettek az ördögök, mert olyan 
messze szaladtak, hogy a 130 induló között a fiúk nem kaptak helyezést. Azért mi jó étvággyal fogyasztottuk 
el a kész étket.

Az idei évben is a legnagyobb munkát és szervezést igénylő rendezvényünk a szeptember 16-án megrendezendő 
Szüreti Főzőverseny lesz, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
          Király Veronika

Vöröskeresztes hírek
Február 7-én véradás volt a helyi vöröskereszt szervezésében. 54 donor adott vért, amit ezúton is 

megköszönünk minden rászoruló nevében. Mint tudjuk, a vér semmivel nem pótolható, és életet ment az, 
aki vért ad. Ezért is fontos, hogy aki teheti, jöjjön és adjon vért. A következő véradás 2006. szeptember 
11-én lesz.

Nőgyógyászati szűrővizsgálaton április 13-án 37 fő vett rész.

Mammográfiai vizsgálat  június 16-án és 19-én Kaposváron volt, ahova szintén a vöröskereszt 
szervezte, osztotta be a jelentkezőket. Mindkét napon 44-44 fő ment el autóbusszal. A megjelentek 
80%-a már harmadszor vett részt a vizsgálaton.  Fontos, hogy a 45 és 65 év közötti korosztály tagjai 
rendszeresen vegyenek részt emlőszűrésen. A legközelebbi vizsgálat ez év decemberében lesz, ahova 
még 20 -25 fő tudunk előjegyezni.

A vöröskereszt aktivistáinál és a titkárnál lehet jelentkezni. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Nickel	Lászlóné
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Az ádándi rímfaragó

Él falunkban 60 éve egy tősgyökeres ádándi férfi - aki néhány hónappal ezelőttig – ugyanolyan lakosa 
volt a községnek, mint bármelyikünk. Sipos Géza végezte a mindennapok megszokott munkáját, eljárt 
dolgozni a városba, s hazatérve otthon folytatta a ház körüli teendőket. 

Magáról, gyerekkoráról így vall: 
„Itt születtem Ádándon. A Varga kocsma helyén volt öreg szülői házban láttam meg a napvilágot 1946. 

április 11-én. Apám testvérével és családjával közösen egy szoba-konyhás lakásban éltünk, mi a nyolc 
gyerek, Anya, Apa. 

Kilenc éves koromig laktunk itt, utána a Jókai utca 16-ba költöztünk. Nagyon szerettem itt lakni, a 
dombos utca közepén a kút fölött. 

Szüleimnek elég sok földjük volt (saját, bérföld is), ezen gazdálkodtak. A sok beszolgáltatás ellenére 
kenyér mindig került az asztalra. 

Apám kemény, szívós, jó dolgos ember volt, öröm volt nézni, ahogy munkája szépségétől csillogott a 
szeme.	

Eleven kisgyerek voltam, a kötöttséget sosem bírtam, ahogy most sem. A játék érdekelt, nagyon szerettem 
a folyónkat és mindent, ami a természettel kapcsolatos. 

Néhány szóban az iskoláról. Kemény időszak volt számomra e néhány év. Játékosságomat sokszor 
veréssel honorálták (akkor lehetett a gyereket verni). Negyediktől változás állt be kis életembe. Új 
tanítónk lett, Panni néni. Jegyeim jobbak lettek, a gyengébbeket kitartással segítette, így jó közepes lett 
teljesítményem.	

Ötödik osztálytól Varga Etelka lett osztályfőnököm, akit sosem tudok elfelejteni. Nem szívesen írt rossz 
jegyet	a	naplóba.	Ember	volt	a	javából.	

A régi világ teljesen más volt, a mai gyerekek érzelemvilága sokkal szegényebb. A szeretet szó értelme 
megváltozott.	

Az általános iskola elvégzése után dolgozni mentem, amit nem bántam meg. Az utolsó 27 évemet a 
Tüzépen dolgoztam le, munkatársaimmal kölcsönösen megbecsültük egymást. 

Most már nyugdíjas vagyok. A versírás szinte magától jön. Emlékeim sorakoznak, és amit átéltem, 
leírom. Egyszer régen –  voltam vagy 13 éves – mindig zavart, ha angol vagy olasz táncdalt énekeltek a 
rádióban. Ha tetszett a dallama, magam írtam hozzá szöveget, és azzal énekeltem. Egy velem egykorú srác 
elkérte a dalok szövegét, elküldte Pestre S. Nagy István címére. Nemsokára jött a válasz: 12 db golyóstoll, 
spirálfüzetek s pár soros buzdítás. Megígérte, a szép gondolatokat föl fogja használni. Hallgatván a rádiót, 
többször ráismertem a szövegekre, melyek szinte ugyanazok voltak, mint amiket én írtam.”

Olvasván e pár sort és szinte minden versét, elcsodálkoztam, hogy milyen nagy kincset őriz a falu. 
Milyen sok évnek kellett eltelnie ahhoz, míg ki tudta írni magából szép, nemes gondolatait és közzétegye 
azokat. 

Verseiben a természet szeretete, a régi emlékek felidézése, az őszinteség, a tiszta emberi kapcsolatok 
tükröződnek. Jó olvasni őket, kellemes kikapcsolódást nyújtanak, és el- elgondolkodtatnak.

Nagyon örülök, hogy megtisztelt azzal, odaadta verseit elolvasásra. Ígérem, megpróbálom felkutatni 
azokat a lehetőségeket, melyek előbbre vihetik a szélesebb körű publikálást. 

Köszönöm és szívből gratulálok Sipos Gézának teljesítményéhez! Szándékosan nem írtam nevét az első 
sorokba, mert úgy gondoltam az ádándiak ismerik már irodalmi tevékenységét, aki még nem tudta, hát 
most megtudhatja!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Skerlecz	Tamásné

Kérem, ismerkedjenek meg két legújabb versével:
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Koppány-part

Ha hazajövet a munkából a vashídhoz érek,
Szinte mindig megállok, kicsit körül nézek.
Ez a táj szépsége, oly sokszor megfogott,
Kis-Koppány	patakunk	régen	is	így	csobogott.

Partján gyermekkoromban sokat csatangoltam,
Ha volt szerencsém, szép halakat is fogtam.
Hogy hal szépen volt benne, a falu címere a tanú,
Rákerült a címerünkre, így akarta a falu.

Hegyoldalra nézve a táj szinte eredeti,
Maradjon is így, hisz ember, aki megvédheti.
Nem kell mindent tönkre tenni, nekünk ez a táj kincs,
Hagyjuk a gondot azoknak, akiknek még hegyük sincs.

Part oldalába a kányák otthonra találtak,
Zajos madarak voltak, sokat kiabáltak.
Közöttük fészkeltek a vörös vércsék,
Kányák civakodtak, ők közömbösen nézték.

Egyszer csak elmentek, hogy miért, talán megsértődtek,
Nem volt már disznócsorda, ezért szétszéledtek.
Ott a házuk a partban, idő próbáját kiállta,
Voltak sokan, köztük én is, akik őket visszavárta.

			 	 	 	 Sipos	Géza

Eltűnt útjaink

Ha a kis falum határába járok, mindig valamit keresek.
Hová lettek azok a szép kis mezei utak, nem találom őket, emberek.
Mindent	szétdúlt	ez	a	nagyra	tartott	modern	világ.
Gaztenger amerre járok, ez lett nekünk a mezei virág.

Gyermekkori, szép kis vadvirágom is teljesen elveszett.
Búzavirágnak hívtam, nem féltettük eléggé, kiveszett.
Vadkender, az van mindenfelé, mintha féltené mindenki.
Mai ember hadjárata, meg sem kottyan neki. 

Én úgy gondolom, úgy vagyunk ezekkel az ártalmas gyomokkal,
Mint kertünkben, a minket sanyargató krumplibogarakkal.
Mindenki őket üldözi, mégis minden évben belőle egyre több van.
Ennyire szívósak ezek a csíkosak, üzlet van benne, azt mondom, de csak halkan. 

	 	 	 	 	 	 Sipos	Géza
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Kapcsolat
Kiadja: Ádánd Község 
Polgármesteri Hivatala

Felelős szerkesztő: Neisz Péter
Nyomdai kivitelezés: DEKOgraf

gólya-hírek

Juhos Angyalka 2006. április 27.

Halottaink

Szőke Gyuláné Deli Julianna
2006. június 8.

Vincze Gyula József
2006. június 10.

Horváth Gábor Ferencné
Zsebő Éva Erzsébet
2006. június 24.

Kasza József
2006. június 26.

Pető János
2006. június 28.

Homola Lajos
2006. július 2.
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A következő szám várható megjelenése: 
2006. évi önkormányzati választás után

Lapzárta – cikkek leadási határideje:	
2006.  szeptember 18.

Hosszú gyűjtő, rendszerező és feldolgozó 
munka eredményeként és a kiadáshoz szükséges 
pénz előteremtésével végre megszületett a várva 
várt ÁDÁND KÖNYV.

 Kovács-Schneider Magdolna szerző az 
„Újrakezdés a nagy világégés után” címmel adja 
át olvasóinak –  első sorban az előfizetőknek – 
könyvét a falunapon.

A számozott példányokat a könyvbemutató 
után az önkormányzati sátornál lehet átvenni. 

Itt vásárolhatja meg az is, aki az előfizetésből 
kimaradt. 

Az az előfizető, aki a falunapon nem tudja 
átvenni a könyvet, az  későbbiekben Neisz 
Péteréknél megkaphatja. További érdeklődők a 
szerzőtől, vagy a Pro Villa Nostra  Alapítványtól  
is  vásárolhatnak  könyvet 3.500 forintért. (Ádánd, 
Árpád u 6/b).

“Az elmúlt négy év fekete - fehéren” című 
kiállítás augusztus 5-től 13-ig tekinthető meg a 
Művelődési Ház kistermében. 

Házasságkötés

Bartos Tibor - Takács Mónika
2006. május 6.

Kipilla Krisztián - Bartos Alexandra
2006. május 6.


