
XI. évfolyam
1. szám
2006. 

március

Egy csoport gyermek, ki belekap a sors gépezetébe, egy csapat poéta, ki politikát csinál; s aztán tízezrei 
a csatatéren elesett hősöknek, koszorúzott alakok a bitófán.
És mégis dicső nap volt ez! Mert a népet ez szabadítá fel, s a nemzet millióit ez tette honpolgárokká, a 
verejték által áztatott föld uraivá. 
Minden búzakalász, melyet Magyarország földje terem, 1848 márczius tizenötödikének emlékét dicséri, 
ahogy a néphit szerint minden egyes búzaszem hegyére oda van nyomva a „Patrona Hungariae” szent 
képe. 
A nagy eszme nagy áldozatokat követelt. Sokat vesztettünk vérben és vagyonban.(…)
Bizony nagy ára volt e napnak! De a győzelem, mit meghozott, még e nagy árnál is nagyobb. 
E naptól számítja felszabadítását a magyar nép. Áldva legyen azoknak a hamva, kik e nap diadaláért 
áldozatul adták oda magukat. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jókai	Mór:	1873

Tisztelettel meghívjuk
március 15-i nemzeti ünnepünk 
méltó megünneplésére és az új 

TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY 

avatására.
Találkozzunk a Polgármesteri Hivatal-

nál 

március 14-én 18 00 órakor!

Program:   fáklyás felvonulás
 ünnepi megemlékezés
 koszorúzás

	 	 						Ádánd	Önkormányzata

Tisztelettel köszöntöm a település asszonyait,  
lányait a nőnap alkalmából.

	 Pollák	Tibor
	 polgármester
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VÁLASZTÁSI  HIRDETMÉNY
Tisztelt	Választópolgár!

Tájékoztatom Ádánd község választójoggal rendelkező polgárait, hogy a 2006. évi országgyűlési képviselő-
választás I. fordulójára 2006. április 9-én, II. fordulójára 2006. április 23-án kerül sor.

Az ajánlószelvény, jelöltajánlás
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2006. február 6-a és február 

10-e között kapták meg a választópolgárok. 
Amennyiben Ön csak a második fordulóban jogosult szavazni, úgy az ajánlás jogával még nem élhet, így 

ajánlószelvényt nem kapott. Jelöltet ajánlani nem kötelező, de ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy 
teheti meg, ha a kitöltött, és saját kezűleg aláírt ajánlószelvényt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy meg-
bízottjának. Az ajánlószelvények gyűjtése 2006. március 17-ig történhet. Az ajánlás nem vonható vissza.

Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlja, vagy aki több jelöltet aján-
lott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár ajánlását kell össze-
gyűjtenie.

A névjegyzék 
A névjegyzék február 8-a és február 15-e között közszemlére tételre került. A névjegyzék a Polgármesteri 

Hivatalban (Ádánd, Kossuth L. u. 50.) volt megtekinthető. A névjegyzékből való kihagyás, törlés illetőleg 
felvétel miatt 2006. február 8-tól február 15-én 16.00 óráig lehetett kifogást benyújtani a helyi választási iroda 
vezetőjéhez.

A szavazás helye 
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat, az értesítőben feltüntetett szavazókörben. Amennyi-

ben egészségi állapota miatt mozgásában akadályozva van, úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől kérhet 
mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja felkeresni Önt a mozgóurnával. 
Mozgóurnát legvégső esetben a szavazás napján is kérhet a szavazatszámláló bizottságtól.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik?
A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár belföldön a jegyzőtől kapott igazolással szavazhat. 

Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2006. április 7-ig kérhető. Ha ajánlott levélben 
kéri az igazolást, a kérelemnek 2006. április 4-ig meg kell érkeznie a jegyzőhöz. Fontos tudnivaló, hogy akár 
az első, akár a második fordulóra kér igazolást, azt a fenti időpontig kell megtennie.
Az igazolási kérelemben meg kell adnia:

- nevét,
- személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám),
- lakcímét,
- annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik,
- az igazolást az első, a második vagy mindkét fordulóra kéri-e.

Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt település bármely szavazókörében szavazhat.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik?
Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy konzulátusán adhatja le sza-

vazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe történő fel-
vételét. A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét személyesen, teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben kérheti, amelynek leg-
később 2006. március 17-en 16.00 óráig kell megérkeznie a jegyzőhöz. A kérelemnyomtatvány igényelhető a 
jegyzőtől, vagy letölthető az Intenetről (www.valasztas.hu).

Fontos tudni, hogy a választás első fordulójára külföldön 2006. április 2-án (az amerikai kontinensen 2006. 
április 1-jén), a második fordulóra a hazai választás napján, azaz 2006. április 23-án (az amerikai kontinensen 
2006. április 22-én) kerül sor.

Hol szavazhat, ha lakóhelyet változtat a két választási forduló között?
Az első és második választási forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a második fordulóban nem 

az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől 
szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen igazolás birtokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt sza-
vazóhelyiséget.
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Március	 végén,	 április	 elején	 –	 ha	 az	
időjárás lehetővé teszi a melegaszfaltos 
javítások	elvégzését	–	megtörténik	az	Árpád	
és	Széchenyi	utca,	valamint	a	 sabaki	 részen	
a Pélpuszta felé vezető út – az önkormányzati 
fenntartású szakaszának  - kátyúzása.

* * * * *
A Siófok és környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás fejlesztési pályázaton 1,5 millió 
forintot nyert az ádándi általános iskola 
kötelező eszközeinek pótlására és 3,5 
millió forintot az épület korszerűsítésére, 
fejlesztésére (a fejlesztési célok meghatá-
rozása a pályázat kiírásnak feltételeiben 
szerepel). A pénzeszközök felhasználására 
a közbeszerzési eljárás lefolytatását a 
bonyolító az eszközbeszerzésre meghirdette. 
A	bírálóbizottságba	a	község	polgármesterét	
is meghívták.

Ö
n

k
o

r
m

á
n

y
z

a
t

i 
H

ír
e

k

Mit vigyen magával a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát megfelelően igazolja az alábbi igazolványok vala-

melyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító  igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított kártya-	
 formátumú vezetői engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.
Ha lakóhelyétől l eltérő településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az ,,Igazolás a lakóhelytől eltérő h 

lyen történő szavazáshoz” megnevezésű nyomtatványt kell magával vinnie a szavazókörbe. Ha a két forduló 
között lakóhelyet változtatott, vigye magával a ,,Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóban” 
elnevezésű nyomtatványt. 

Javasoljuk, hogy az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében a szava-
zásra vigye magával.

Mit kell meg tudni a szavazásról?
— Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
—  Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személy-	
 azonosságát. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapot, melynek átvételét a névjegyzék 	
 aláírásával kell igazolnia.
—  A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét. 
—  Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást 	
 metsző vonallal lehet (+ vagy X).
—  Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt meg a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazat-	
 számláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, 

forduljon a lakóhelye szerinti jegyzőhöz, vagy keresse fel — a választási jogszabályokat is tartalmazó — a 	
www.valasztas.hu internetes oldalt.

Kérjük  éljen a választójogával!
	 Baumann	Anita	Gabriella	
	 jegyző	

	A Helyi Választási Iroda címe, elérhetőségei:

Cím: 8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50. 
Telefon: 84/357-552
E-mail címe: jegyzo@adand.hu
A Helyi  Választási Iroda vezetője: 
 Baumann Anita Gabriella jegyző 

ÉRTESÍTÉS	

ÁDÁND KÖZSÉG POLGÁRMESTERI 	
HIVATALÁBAN FALUGAZDÁSZ

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL

MINDEN PÁROS HÉTEN
SZERDA DÉLELŐTT: 8-13
CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN: 14 – 16

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.
Ádánd, 2006. január 31.

Paál György  sk.
falugazdász
munkaidőben hívható telefon: 06 30/541-5284
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�006. évi lakossági és gazdálkodó szervezetekre vonatkozó

hulladékkezelési díjak

1.) a.) Lakossági ürítési díj Állandó ingatlanok Összesen
60 l-es edény  5.430  +Áfa  azaz:   6.245,- Ft
110 l-es edény 6.539  + Áfa azaz:   7.520,- Ft
240 l-es edény  9.421 + Áfa azaz: 10.834,- Ft

b.) Lakossági ürítési díj Üdülő ingatlanok Összesen
60 l-es edény 2.715 + Áfa azaz: 3.122,- Ft
110 l-es edény   .269 + Áfa azaz: 3.759,- Ft
240 l-es edény 4.710 + Áfa azaz: 5.417,- Ft

2.) Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó legmagasabb közszolgáltatási díj
110 l-es edény 440,-Ft + Áfa  azaz 506 ,-Ft / alkalom
240 l-es edény 878,-Ft   +  Áfa  azaz 1.010,-Ft/alkalom
1,1 m3-es konténer 3.930,-Ft  + Áfa azaz 4.520-Ft/alkalom

3.) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy 
alkalommal kerül sor. Szállítási nap: péntek

4.) Az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű települési szilárd hulladék elszállítására „Zöldfok Rt” felirattal 
ellátott műanyag zsákban van lehetőség. A műanyag zsák ára 2006 évben: 217,40 Ft+áfa, azaz.250. -Ft, mely 
az elszállítás és az ártalmatlanítás költségeit is tartalmazza. 

A egyedi megjelölésű műanyag zsákok a településen a következő kereskedelmi egységekben kaphatók:
10. Balaton Coop Rt. 30. sz. Élelmiszerbolt Ádánd, Árpád u. 4.
11. Balaton Coop Rt. 54. sz. Élelmiszerbolt Ádánd, Árpád u. 71.
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ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a település ingatlan tulajdonosait, 
valamint üzemeltetőit, hogy az 1995. évi LXII. tv. 
és a 27/1 996 (X.30.) BM. számú rendelet szerinti 
kéményseprőipari kötelező közszolgáltatást a 
Ádándi Önkormányzat közigazgatási területén 
2006. évben február és augusztus hónapban 
végezzük.

Kéményvizsgálati, eseti tisztítási igényeiket 
bejelentésük alapján a

30/ 394-46-61, 30/410-92-25, 84/319-416	

telefonszámon folyamatosan végezzük. 

Kaposvár, 2006. január 19.
Somogy Megyei Kéményseprő Kft
Siófoki Kirendeltsége
Siófok, Vámház u. 4.
Tel:84/3 19-416

jelmezbe öltöztek az 
ádándi fiatalok

/SOMOGYI HÍRLAP 2006. február 23./
Zsúfolásig megtelt a közösségi ház az 

ádándi általános iskola farsangi mulatságán. A 
hetedikesek nyitótáncával kezdték a műsort, a 
kisebbek pedig kannibál- és ördögjelmezekben 	
táncoltak. 

Harmincnál több nebuló öltött jelmezt, s ebben 
a versenyben Klujber Emeséé és Tóth Anetté 
volt a legjobb – Kiszel Tündének és lányának, 
Donatellának öltöztek. A második helyen Varga 
Nikolett, a harmadikon Szilágyi Ákos végzett, 
egyikük szőlőfürtként jelent meg, a másik 	
vámpírként.    (kz)			

Köszönet
Gyermekeinknek ebben a tanévben lehetősége 
nyílt az úszás alapjainak elsajátítására. Az utazás 
költségeit az általános iskolában működő alapítvány 
biztosította. Köszönetet mondunk azoknak, akik a 
feltételeket biztosították.
	 	 	 4.	osztályos	tanulók	szülei
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KÖZTEMETŐ LETT A VOLT KATOLIKUS TEMETŐ 

Az elmúlt évben a katolikus egyház képviselője, Bara Adolf plébános úr jelezte, hogy a katolikus 
temetőt önkormányzatunknak ingyenesen a tulajdonába adná az egyház, mert  az Egyházközség nem 
tudja biztosítani a temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségeket

A képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy nem elfogadható, hogy a temetőtulajdonos (fenntartó) 
anyagi felkészültségének hiánya miatt a polgárok hátrányosabb helyzetbe kerüljenek a szolgáltatások 
terén községünkben, mint más településeken. 

Épp ezért az önkormányzat eddig is részt vett a temető üzemeltetésében, fenntartásában, még akkor 
is, ha az egyházi tulajdonban volt. 

Emellett az önkormányzat törvényi kötelessége köztemető fenntartása is, azonban ennek egyházi 
tulajdonú temetőben maradéktalanul nem tud eleget tenni. 

2006. január 1-jétől a római katolikus egyházközség  a kaposvári egyházmegyei hatóság (dr. Balás 
Béla püspök úr) jóváhagyásával a volt katolikus temetőrészt (a temetői úttól jobbra eső temetőrész) 
az önkormányzat tulajdonába és fenntartásába adta, ami azt jelenti, hogy a volt katolikus temető  
ettől az időponttól önkormányzati köztemetőként működik tovább.

A temető-fenntartási feladat magában foglalja a temető rendeltetésszerű használatához szükséges 
építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek 
karbantartását, gondozását.

A temetői úttól balra eső temetőrész továbbra is a református egyház tulajdonában és kezelésében 
van, így karbantartása, gondozása a református egyház, illetve az általa megbízott üzemeltető 
feladata. Az egyháznak temetőszabályzatban kell rendelkeznie a temető használatának rendjéről, a 
sírhelyek megváltásáról.

A köztemető üzemeltetője a Polgármesteri Hivatal, így a sírhelymegváltással kapcsolatos ügyintézést 
a Polgármesteri Hivatalban kell ezután intézni.

A képviselő-testület megalkotta jogszabályi kötelezettségének eleget téve a köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló 1/2006.(II.10.) számú rendeletét, amiben szabályozta a sírhelyek méreteit, 
a sírhelymegváltás összegét, a temető rendjét.
	 Pollák	Tibor	
	 polgármester
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A rendeletből a lakosságot leginkább érdeklő részek kivonatát közöljük. A rendelet teljes szövege  	
– ügyfélfogadási időben – megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban és a település honlapján

1.§ A rendelet hatálya
Jelen rendelet hatálya kiterjed Ádánd község közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonú közte-
metőre, valamint ennek fenntartásával és az ott folytatott kegyeleti és közszolgálati tevékenységekkel, továbbá 
a köztemetőben történő temetkezéssel kapcsolatos összes tevékenységre.

5.§.
A sírhelyeket a megnyitott sírhely táblában – fő szabályként – folytatólagos sorrendben kell felhasználni, 
vagyis az elhaltakat bejelentés időpontja szerinti sorrendben következő s sírhelyre kell elhelyezni. 
Ez a szabály nem vonatkozik:
 - mélyített sírhelyre történő rátemetésre, urnaelhelyezésre
 - sírboltba történő temetésre és urnaelhelyezésre
 - kettes sírhelybe történő temetésre,  vagy urnaelhelyezésre
 - urnába történő temetésre
 - megszűnt (lejárt használati idejű) és kiürített temetési helyen történő újratemetésre.
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6.§ Az egyes temetési helyek méretei

(1) A temetési helyek méretük és az eltemethető személyek száma szerint a következők:
	 hosszúság szélesség mélység
a.) felnőtt egyes sírhely 200 cm 100 cm 170 cm

Egy koporsó és ezen kívül még 4 urna helyezhető el benne.
b.) felnőtt egyes mélyített sírhely  200 cm 100 cm 210 cm

Két koporsó és ezen kívül még 4 urna helyezhető el benne.
c.) felnőtt kettes sírhely  200 cm 220 cm 170 cm

Sírhelyenként egy-egy koporsó és 4-4 urna helyezhető el benne. 
d.) gyermek sírhely  130 cm 60 cm 170 cm

1 koporsó helyezhető el benne
e.) urna sírhely  100 cm 60 cm 60 cm

2 urna helyezhető el benne.
f.) sírbolt (két személyes) 210 cm 180 cm 180 cm

(2) A temetési helyek közötti távolság minimálisan 60 cm. A sorok közötti távolság minimálisan 150 cm.
(3) Mélyített felnőtt sírhelybe a városi ÁNTSZ engedélye alapján még egy koporsó temethető.

8.§. A temetési helyek díjai, a temetési helyek  feletti rendelkezési jog időtartama
(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

a.) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
b.) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
c.) sírbolt esetén 60 év,
d.) urnasírhely esetén 10 év.

(4) Ha rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell 
fizetni, azonban ez a használati díj a 10 évre eső sírhelyhasználati díjnál kevesebb nem lehet.

10.§ Temetkezési szolgáltatások
(1) A temetőben a temetkezési szolgáltatást azok a temetkezési szolgáltatók láthatják el, akik a tevékenységre 

engedéllyel rendelkeznek
(2) A temetőben az üzemeltető előzetes értesítése mellett kerülhet sor a temetkezési szolgáltatásra.
(3) A temetkezési szolgáltatást végzők a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni a 

temetői létesítmények, temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért.
(4) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában teme-

tésről gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.

11.§ A temetői munkák
 (1) A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növén-

nyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.
(2) A temető területén munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatok kegyeleti érzése-

it és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérül-
het, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos temetkezési 
hely sérül, ügy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A munkavégzés ideje alatt a temetési 
helyek látogatását akadályozni nem lehet. Szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.

(3) Búcsúztatás alatt munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb más hatás nem zavarhatja a szertartást.
Az építéssel (bontással) keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés (bontás) befejezését 

követő azonnali elszállítása az építtető feladata.
(4) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők – kivéve temetkezési szolgáltatók – e rendelet 3. sz. mel-

lékletében meghatározott temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni.

12.§ A temető rendje
(2) A nyitva tartás rendje: április 1-jétől – szeptember 30-áig 700 – 2000 óráig
  október 1-jétől  - március 31-éig 800 – 1800 óráig.
(3) Október 28-ától november 3-áig a nyitvatartási idő ettől eltérően: 800 – 2200 óráig tart.
(4) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és 

a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.
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(5) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
(6) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.
(7) Kutyát – vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos.
(8) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni nem szabad, kivétel ez alól a mozgássérültek, a láthatóan 

idős ,betegek és az engedélyezett munkálatokat végzők.

13.§
(1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek közt nem tárolható.
(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben keletkezett 

hulladék elszállításáról az üzemeltető folyamatosan gondoskodik.
(3) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.
(4) A temetőben gyertyát égetni csak a tűzvédelmi szabályok betartásával szabad, ügyelni kell arra, hogy a 

gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

14.§
(1) A sírok és a sírboltok kerítéssel nem határolhatók körül. Padok és ülőalkalmasságok a temető szakaszokban 

nem építhetők.
(2) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.
(3) A  A sírhelyekre csak olyan egynyári, kétnyári, vagy évelő lágyszárú virág, dísznövény, talajtakaró növény 

és cserje ültethető, amelynek növekedési magassága nem haladja meg az 1 méter és nem terjed túl a sírhely 
határán.

(4) A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni.
(5) Fákat csak a temető fenntartója ültethet. 

MELLÉKLETEK
A temetési helyek megváltási, illetve új díjai

1. Egyes sírhely: 8.696,-Ft + Áfa = 10.000,-Ft
2. Egyes mélyített sírhely: 10.435,-Ft + Áfa = 12.000,-Ft
3. Dupla sírhely: 13.043,-Ft + Áfa = 15.000,-Ft
4. Gyereksírhely: 4.348,-Ft + Áfa = 5.000,-Ft 
5. Urnasírhely: 4.348,-Ft + Áfa = 5.000,-Ft
6. Sírbolthely: 17.391,-Ft + Áfa = 20.000,-Ft 

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési 
szolgáltatók által fizetendő díjak:

Temetői létesítmények igénybevétele + elhunyt hűtése: 4.348,- F t+ Áfa = 5.000 Ft

A temetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 
temető fenntartási hozzájárulás díja: 1.739,- Ft + Áfa/nap =  2.000 Ft/nap
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vöröskeresztes hírek

Folytatódik a szűrővizsgálatok rendszere. 

Ápirilis 11-én, 9-13 óráig	

nőgyógyászati szűrővizsgálat lesz Ádándon.

Mammográfiai vizsgálat  április végén, május 
elején Kaposváron. A vizsgálat pontos időpont-
járól plakátokon értesíti a Vöröskereszt az érdek-
lődőket.

Térítésmentes hallásvizsgálat április 7-én 14-16 
óráig az Idősek Otthonában.

szélessávú internet
Végre van szélessávú internet elérési lehetőség 
a faluban is. Ma már nem csak a nagysebességű 
és jó minőségi autók világát éljük. Felgyorsult az 
információáramlás. A sokszor kétes értékű tv-csatornák 
ontotta hírek helyett, az információk világában 
biztosabb a tájékozódás, nagyobb a  lehetőség hiteles 
adatokhoz való hozzájutásra a „világhálón”. A hasonló 
sebességű és színvonalú mikrohullámú rendszer 
viszonylag kevés házban volt elérhető a kedvezőtlen 
domborzati viszonyok és természeti akadályok miatt. 
A telefonhálózaton keresztül működő rendszerre 
– a szolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint mintegy 	
15-20 – háztartás kapcsolódott rá.
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I.	ÁDÁNDI	BÖLLÉRNAPOK

Valamilyen eseményt általában akkor szoktak sorszámmal ellátni, ha már legalább még egy volt belőle, s 
visszatekintve így különböztetik meg egymástól. Az elmúlt év végi rendezvény sikere arra biztatja az ötletgazda 
szponzort, Kovács Antalt és családját, hogy legyen folytatás.

Az időjáráson kívül a sikerhez nagyban hozzájárultak azok, akik a versenybe való nevezésen és részvételen 
túl tetemes részt vállaltak a lebonyolításban is: a Sabaki Baráti Kör és a Sportegyesület tagjai a faházak 
összeállításában segédkeztek, közreműködtek a terület berendezésében, dekorálásban és a vízhálózat  
kiépítésében. A polgárőrök biztosították az őrző-védő szolgálatot. Az oroszlánrészt – a disznóölést – a Polgári 
Kör és a Népdalkör vállalta, s csak az időjárás szeszélye akadályozta meg a népdalkörösöket vállalásuk 
teljesítésében.  Viszont műsort adtak, és néhány asszony süteménnyel járult hozzá a zsűri és a vendégek 
ellátásához. Szereplésükkel, a nyársdugás szokásának színpadra vitelével vidám perceket szereztek a 
nézőknek. 

A leglátványosabb és kétség kívül a legfárasztóbb munka a Polgári Kör tagjainak jutott, akik egész nap a 
szabad ég alatt dolgoztak: hagyományos módon pörzsölték a mangalicát, vért és zsírt sütöttek, levest főzetek. És 
az utolsó pillanatban – a hidegtől gémberedő kezekkel - még sikerült a kolbásztöltő versenyre is elkészíteniük 
a „versenyművet”.

A civil szervezeteken kívül egyéni segítők is akadtak szép számmal. Közülük kiemelem Sárközi Ferencet, 
akinek villanyszerelő tudásán igen sok múlott. Tóth Béla és Tandari József traktorukkal az elakadt járművek 
mentésében segítettek. Neisz Péter koordinált és a felmerülő gondok elhárításában segédkezett.

A két nap versenyének – ádándi vonatkozású – eredményei: 
Hurkakészítés:  I.   Sabaki Baráti Kör
Kolbászkészítés:  I.   Ádándi Polgári Kör
 II. Ádándért-Somogyért Egyesület
Hájas tészta: I.   Nickel Lászlóné
 II.  Pollák Tiborné 
 III. Teplán Istvánné
Fánk: I. Barátok közt csapata  (Ábrahám Istvánné - Bíró Józsefné –  
        Ilon Sándorné - Sárközi Ferencné)
 II.  Acsai Sándorné

Összegzésképpen elmondható, hogy a 2005-ös esztendő végén olyan 
rendezvény volt a faluban, mely rendezvény jóvoltából a különböző tv-	
csatornákon, rádióhíreken és sajtó-tudósításokon keresztül az érdeklődés középpontjába került - ezáltal sokan 
megismerhették Ádánd nevét.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Neisz Péterné
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farsang
A farsangi vigasságok sorozata a Népdalkör rendezvényével indult. Böllér-show-nak nevezték el, mert a leg-
több műsorszám e nagy esemény elemeinek, résztvevőinek paródiája volt. Kezdésként böllérkötényben és 
sapkában énekelve idézték fel a történéseket: Gazdag Pisti kését feni, / mangalica vérét veszi / zimmezum, 
zimmezum…/ Kolma papa interjút ád: / „szómával pörzsölünk cocát” / zimmezum…/ A Népdalkör káposztát 
főz / kontyuk alá ütött a gőz…stb. Minden szereplőnek nagy sikere volt, különösen Lagzi Lajcsinak, a férfiak 
által színpadra varázsolt „ Zi-zi labor asszonykórusnak”, valamint a katonaruhában masírozó és rendőrruhába 
öltözött hölgyeknek. A nyársdugás szokásának színpadi megjelenítésén is jót szórakozott a közönség. Vendég-
szereplők idén Ságvárról jöttek néptánccal. 

Írók közt a legjobb bíró, bírók közt a legjobb író
 Ujkéry Csaba (b)író, aki foglalkozását tekintve megyei főbíró, az Ádándi Polgári Kör meghívására láto-

gatott el Ádándra, hogy írói oldaláról mutatkozzon be. Ma már szokatlan, de korábban nem volt ritka a ma-
gyar irodalomtörténetben, hogy jogász végzettséggel vált valaki íróvá – például Ady, Jókai, Katona, Madách, 
Mikszáth, Vörősmarty –, de arról nincs adat, hogy a jogászi pályán magas elismerésben lett volna részük.  	
Dr. Ujkéry Csaba címzetes táblabíró és más egyéb kitüntetés birtokosa, amelyek közül kiemelendő a Deák 
Ferenc-díj (mely a szakmai munka egyik legmagasabb szintű elismerése) és az Osztrák Köztársaság Elnökétől 
kapott Nagy Ezüst Érdemkereszt.

Szigetváron született – amikor az még  Somogy vármegyéhez tartozott – s  a város történelmi múltja inspi-
rálta első regényének megírására Szigeth	pajzsai címmel. Írói ars poétikája, hogy úgy szabad történelmi re-
gényt írni, ahogy Kodolányi János tette: mindennek a lehető legala-
posabban utánanézni több forrásból is, s csak az igazat szabad írni, 
csakis a tiszta  igazat. Eddig 8 önálló kötete jelent meg – némelyik 
több kiadásban is – ebből helyenként néhány már kötelező olvas-
mány egyes iskolákban. A történész-szakma ugyan még nem díjaz-
ta munkásságát, de számára a legnagyobb elismerés az volt, mikor 
Handzsár a tükörben c. könyvének végén található török nyelvű ös-
szefoglalójának köszönhetően meghívták Törökország legnagyobb 
nemzeti ünnepére. Magyarországról rajta kívül még csak egy sze-
mély kapott ilyen meghívást! 

Természetesen örült az ádándi meghívásnak is, bár alig talált sza-
bad órát erre a célra – sokat lendített a dolgon Fésűs Éva ajánlása, 
mely szerint Ádándra jó helyre jön. 

Akik ott voltak ezen az esten (nemcsak polgári körösök!), igazán 
örültek, hogy megismerhették a nagyszerűen író Ujkéry Csaba bí-
rót, aki – saját szavaival szólva - „Írók közt a legjobb bíró, bírók 
közt a legjobb író”.      Neisz Péterné
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kulturális ajánló

Ádánról is voltak néhányan a Szépművésze-
ti Múzeum utóbbi híres kiállításait megtekinteni. 
Most igazi kulturális csemegét – magyar művész 
alkotásait – ajánljuk mindazoknak, akik szeretik 
a szépet. Ráadásul csak Kaposvárig kell utazniuk, 
ha Munkácsy világhírű festményeiben szeretnének 
gyönyörködni. 

Érdeklődésünkre a Somogy Megyei Múzeumok 
Igazgatósága tájékoztatott arról, hogy a kaposvári 
Rippl-Rónai Múzeumban 2006. március 9. és áp-
rilis 23-a között állítják ki Munkácsy 44 alkotását. 
A vidéki kiállítássorozat harmadik állomásaként 
– Debrecen és Pécs után – Kaposváron látható a 
világban szétszóródott képekből álló válogatás és 
néhány személyes tárgya.

A Magyar Nemzeti Galéria törzsanyagát az Ame-
rikában élő neves műgyűjtő, Pákh Imre, a szege-
di Móra Ferenc Múzeum, valamint a békéscsabai 
Munkácsy Mihály Emlékház anyaga teszi telje-
sebbé. A Krisztus-trilógia hatalmas méretű képei 
ugyan Debrecenben maradnak, de az úgynevezett 
„redukciók”- a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota 
feles méretű változatai - valamint sok, korábban 
még ki nem állított élőkép és vázlat is látható lesz.

A belépőjegyek ára: felnőtteknek 1500 Ft, diá-
koknak és nyugdíjasoknak 800 Ft. 

A diák- és nyugdíjas-csoportoknak (minimum 15 
fő) személyenként 400 Ft. Jegyek elővételben vá-
sárolhatók a Somogy Megyei Múzeumok Igazgató-
ságának jegypénztáránál (7400 Kaposvár, Fő u. 10. 
tel: 84/ 314-011)

A másfél hónapig tartó kiállítás meglátogatását 
tehát érdemes már most megtervezni, figyelembe 
véve azt a tapasztalatot, hogy a kiállítás megnyitá-
sakor, illetve a bezárás előtti időpontokban hosszú 
várakozási időre lehet számítani.

Már hagyomány a magyar kultúra 
napi rendezvény Ádándon

Tavaly hírt adtunk arról, hogy az Ádándi Polgári 
Kör szervezésében ádándiak és siófoki barátaik mi-
lyen meghitt – szinte családias – hangulatban ün-
nepelték e jeles napot. Akkor mindenki hozta ked-
venc versét, novelláját, CD-jét, s azt bemutatta a 
többieknek is. Idén ez azzal bővült, hogy meghívott 
vendégek is voltak: Fésűs Éva meseíró és költő 
felnőtteknek szóló verseit hozta; Meringer Janka, a 
siófoki művészeti iskola zenetanára pedig fuvola-
játékával színesítette a rendezvényt. A kultúra ádán-
di barátain kívül idén is voltak siófoki érdeklődők. 

A szervezők némi harapnivalóval és teával is 
megkínálták a jelen lévőket. Aki ott volt, olyan jól 
érezte magát ebben a szellemi napfürdőben, hogy 
többekben felmerült az igény a folytatásra. Talán 
nem lenne haszontalan  az effajta találkozók, irodal-
mi teadélutánok gyakoribbá és rendszeressé tétele, 
ahol ki-ki érdeklődése és tehetsége szerint bemu-
tatná kedvenc versét, könyvét, zeneművét, képeit, 
stb. 

Vannak a faluban, akik maguk is irogatnak, 
fotóznak, rajzolnak, festenek, zenélnek, kéz-
imunkáznak - bemutatkozhatnának ők is. Lehetne 
mindezt néhány szellemi játékkal fűszerezni. Ez 
még csak pénzbe sem kerülne, de valami szellemi, 
kulturális pezsgést jelenthetne azok számára, akik 
szívesen osztják meg élményeiket másokkal, s ők 
maguk is megmerítkezhetnének a mások által nyúj-
tott élményben. 

Addig is, amíg ebből lesz valami, „bemelegítésül” 
Kiss Dénes költő és a történelmi témájú könyveiről 
ismert Ujkéry Csaba kapott meghívást Ádándra, 
hogy az egykori népfőiskolai estekre emlékeztető 
módon, kulturális és közéleti témáról beszélgetve, 
igényes társaságban igényes módon múlassák az 
időt az est résztvevői.
    Neisz Péterné	

Takáts Gyula születésnapi köszöntő ünnepségére Ádándról három fő kapott meghívást. Februárban 
töltötte be 95. születésnapját a somogyi költő-fejedelem.  Ádánd sokat köszönhet neki. Amikor 
1949-től 1971-ig a megyei múzeum igazgatója volt, ő vásárolta meg azt az Ádándot 1848-
ban ábrázoló Albert Zimmermann-festményt, mely a megyei múzeum jeles darabja. A 2003-as  
falunapon volt látható először Ádándon. A képnek az eredetivel egyező másolata 2004. április 29. 
óta a Polgármesteri Hivatal nagytermét díszíti. 
A lap olvasói nevében – ezúton is – kívánunk neki további jó egészséget és alkotó-kedvet.
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Akinek	sarkcsillaga	a	szeretet	
(Fésűs Éva Ádándon)

„Fél dióhéjban elfér, amim van, 
 mint a tündérek köntöse.”

Fésűs Éva író-költő volt a január 22-i magyar 
kultúra napi rendezvény díszvendége Ádándon. 
A helyi Polgári Kör második alkalommal szerve-
zett irodalmi délutánt a Himnusz születésnapján. 
A meleg hangulatú baráti beszélgetésen – melyet 
Meringer Janka fuvolajátéka színesített – Neisz 
Péter mutatta be Fésűs Éva legújabb könyvét, 
amit a Berzsenyi Társaság jelentetett meg „Sze-
retném elmondani még” címmel.

„Te vagy a lélek itala.” – így köszöntötte versben a Zamárdiban élő Szakáli Anna költőnő a 80 esz-
tendős költőtársat. Költőtársat írok, mert Csupafül, Aranypofácska, Tüskeböki, a Palacsintás király 
és más mesealakok életre hívója most egy másik oldaláról mutatkozott be az ádándiaknak: felnőt-
teknek szóló verseivel ismerkedhetett meg a hallgatóság. A Közösségi Ház kistermében jelenlévők 
mindegyikét teljesen elbűvölte a végtelenül rokonszenves és szerény, „Hamupipőke cipőjében járó”	
Fésűs Éva, akinek verseiben mélységes humánum, természetszeretet, istenhit és finom humor is meg-
található. 

Természetesen a verseken kívül sok egyéb másról is szó esett. A hallgatóság megtudhatta azt is, 
hogy három gyermeke és 12 unokája van. Mikor a saját gyermekének írt meséjét olvasta valaki, az 
illető biztatta őt, hogy küldje be az írását a Rádióba – így kezdődött meseírói pályafutása. 20 évig volt 
a Gyermekrádió külső munkatársa, ezalatt 353 műsora és 28 mesejátéka került adásba, de dolgozott 
a Televíziónak is.

Szerinte a meséknek óriási szerepe van az erkölcsi és érzelmi nevelésben. A gyermekkorban hallott 
vagy olvasott mesék szép és tisztességes mondanivalójukkal, igényes szövegükkel erősíthetik a gye-
rekek szellemi immunrendszerét, ami manapság a tv-ből és a videó-filmekből áradó durvaság, ízléste-
lenség és igénytelenség révén egyre több fertőzésnek van kitéve. Sajnálja a mai gyerekeket, akik nem 
szeretnek olvasni, sorvad a fantáziájuk, mert a képi információt készen kapják a képernyőről. Nem is 
tudják, hogy ezáltal az életükből kimarad valami nagyszerű élménysorozat. Miközben hallgattam az 
írónőt, Fekete Gyula idevágó mondatai jutottak eszembe: „Sok ember sorsát fiatalkori olvasmányai 
döntik el, sokét meg az, hogy nem voltak fiatalkori olvasmányai.”

Az a 30 személy, aki ott volt ezen a kultúra napi rendezvényen, igazán emelkedett lélekkel térhetett 
haza, vihette magával Fésűs Éva sokszorosított verseit, köztük azt, melynek refrénje: „Taníts meg, 
édes Istenem, szeretni!”

Míg egészsége engedi, mindenhova elmegy az írónő, ahova hívják Ádándra is örömmel jön újra 
- akár az iskolába vagy az óvodába is. (Honoráriumot nem kér, csak az autóztatását kell megoldani.) 
Nem sokkal ádándi látogatása után Budapestre volt hivatalos a Rátkai klubba, ahol boldog megle-
petéssel fedezett fel négy ádándit a közönség soraiban… Szívesen tesz eleget minden meghívásnak, 
hogy átadhassa szellemi kincseit azoknak, akik azt igénylik. Mert azt vallja: „hogyha csak egyetlen 
talentum is adatott valakinek, azt kötelessége mások javára kamatoztatni.”
           Neisz Péterné
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gólya-hírek

Zsupos Dominik 2005. 12. 09.

Leidli Vanessza Angelika 2005. 12. 10.

Horváth Viktória 2005. 12. 27.

Galamb Kira 2005. 12. 29.

Lacza Georgina 2006. 01. 05.

Horváth Anna 2006. 02. 06.

Halottaink

Németh Györgyné sz.: Kecseti Mária
2005. 12. 11.

Meiler Ferencné sz.: Rácz Irén
2005. 12. 17.

Jakab Józsefné sz.: Jakab Margit
2005. 12. 19.

Sáfrány Dezsőné sz.: Takács Irén
2005. 12. 05.

Kovács Jánosné sz.: Kovács Julianna
2006. 01. 06.

Kaufer Lászlóné sz.: Vadas Rozália
2005. 10. 23

Kiss János
2006. 02. 14.

Zrinyi Miklós
2006. 02. 18.

Csapó István
2006. 02. 24.
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zöld út a  
szennyvízberuházásnak

Március 13-án írja alá a kormány és a Dél-
balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás 
Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás 
a térség egyik legjelentősebb beruházását 
megvalósító szerződését. A kormány nevében dr. 
Kolber István miniszter a hosszú nevű társulás 
nevében Sütő László elnök látja el kézjegyével a 
megállapodást. 

Ezzel zöld utat kap végre a térségünkben – így 
Ádándon is – a szennyvízcsatorna beruházás. 
Az ádándi önkormányzat az idei költségvetési 
évben 7,2 millió forintot biztosít az előkészítő 
munkálatok költségeire.

Közben folyamatosan születnek azok az 
előtakarékossági szerződések, melyek az egyes 
ingatlanokat terhelő bekötési költségeket segítik 
biztosítani. Az OTP LTP területi képviselője a 
további szerződések megkötésére március 18-
án szombaton délelőtt 9 és 12 óra között várja 
a az érdeklődőket és szerződést megkötni 
kívánókat a Pártok Házában.	

És várja  mindazokat is akiknek a már 
megkötött szerződéssel kapcsolatban kérdésük 
van. A Lakástakarékpénztár képviselője Kusz 
Ilona minden, a szerződésekkel az érdekeltségi 
hozzájárulással – valamint az azt kiegészítő 
további hitellehetőséggel kapcsolatos kérdésekre 
telefonon is szívesen ad választ. A munkaidőn 
kívül – tehát hét végén is – hívható telefonszáma: 
06-70 - 708-2042.
	 	 	 	 	 Neisz	P.

A következő szám várható 
megjelenése május közepe. 

Lapzárta - cikkek leadási 
határideje - április 17.


