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„Ébredj fel, aki alszol, és felragyog néked a Krisztus.” A Szentírás tanít bennünket – mint mindenkor 
- így a szárnyas idő adventjében. 

Az ének is felrázni akar:  „Emeljük Jézushoz szemünk, 
    Jön már királyi győztesünk,
    Mennyből leszáll, együtt leszünk”.

Miért van szükségünk buzdításra? Azért, mert feledékenyek vagyunk, az egykor megtanult imádságokat, 
istenes verseket por lepte be lelkünkben. Az élet terhe, baja lelkünket a mélységbe nyomta. Isten igéje 
azonban bíztat bennünket, elfásult szívű embereket: Újra eljövök hozzátok!
A karácsonyra tekintő adventi időnek hármas tanítása van:

1. Az Úr Jézus már eljött. Az útegyengető Keresztelő János beharangozta érkezését. De már a régiek is 
álmodtak róla, aki békességet hoz népe javára. Aki erős, hatalmas és fenséges. A felgyülemlett adósságot 
lerendezi, bár a jászolbölcső gyengeségről, elesettségről beszél. A csíra is gyenge, de belőle szár nő, 
mely gyümölcsöt terem. Nem lehetett bizonytalanságban hagyni a világot, ezért Isten maga jött el Jézus 
képében. 

2. Jézus újra visszajön. Gondoljunk csak arra, amit tanítványainak mondott: Nem hagylak titeket 
árvákul. Az ég felhőin megjelenik, ítéletet tart élők és holtak fölött. Mit válaszolsz Néki, ha megkérdez, 
mit cselekedtél életedben? Jézus előtt hazudni nem szabad, de nem is illik!. Ha máskor nem is, de most 
bizonnyal betér hozzád, ott talál a karácsonyi fényszóró sokszínű fényénél a Jézus, amiképpen él varázsa 
szívedben.

3. Nálad akar maradni. Ne a múlandóság, hanem a maradandóság oltáránál mutasd be néki áldozato-
dat. Ő gazdagítani akarja életedet jelenlétével, hogy zöldelljen kertedben a reménység fenyőfája. Milyen 
jó lenne újra hinni, és hitben maradni. Ne úgy legyen, mit egykor volt! Az övéi közé jött, s az övéi nem 
fogadták be Őt. De mégis volt, akik befogadták, ott viszont áldás fakadt a szívekben. Te miért maradnál 
ki az áldásokból?

Szatmári A. Lajos
c. esperes

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és

Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet Kívánunk!



 2 KAPCSOLAT 2007. XII. évfolyam december 2-3. szám 

BESZÁMOLÓ A TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
(április, június, július, augusztus, szeptember)

2007. április 26-án megtartott ülésen történt

A képviselő-testület ezen ülésén tárgyalta és fogadta 
el a 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót. A testületi ülést megelőzően a Pénzügyi 
Bizottság véleményezte a beszámolót, mely szerint 
az önkormányzatnál takarékos gazdálkodás folyik. 
Túllépések, a bekövetkezett áremelkedéseknek 
köszönhetően, az energia kiadásoknál keletkeztek.

A polgármester kérte a testületet, hogy biztosít-
sanak fedezetet a bekötő utcákban az átkötő eresz 
kiépítéséhez, mert a Közútkezelő Kht. tulajdonában 
lévő Árpád és Kossuth utcák árkolását végzik, 
ellenkező esetben az árkolás értelmetlenné válik. 
A képviselő-testület a szabad felhasználású pénzma-
radványból fejlesztési alapot képzett, azzal a céllal, 
hogy az önkormányzati tulajdonú utak átereszeit ki-
alakítsák a Közútkezelő Kht. útkarbantartási és csapa-
dékvíz elvezető árok kialakítási munkálataihoz kap-      
csolódóan.

Az ülésen sor került az intézményi minőségirányítási 
programok (iskola, óvoda), valamint az Általános 
Iskola pedagógiai programjának elfogadására.

A Közigazgatási Hivatal észrevételt tett mulasztásban 
megnyilvánuló törvénysértés miatt, mert a képviselő-
testület még nem választott alpolgármestert. A testület 
az észrevételt tudomásul vette és kompromisszumos 
megoldásra törekszik. Várhatóan a szeptemberi ülésen 
döntés születik az alpolgármester személyéről.

A képviselő-testület a védőnő részére, saját gépkoc-
sija használatához, 2007. május 1-jétől költségtérítést 
állapított meg, melynek összege: 5.000,- Ft.

2007. június 4-én megtartott ülésen történt

A képviselő-testület ezen ülésén elfogadta az önko-
rmányzat jogszabályban kötelezően előírt gyerme-
kjóléti és gyermekvédelmi ellátásról készített átfogó 
értékelést, valamint a Siófok és Környéke Kistérségi 
Társulás keretében ellátott családsegítési feladatokról 
készített beszámolót.

Az Ádándi Napköziotthonos Óvodában az 2007/2008-
as nevelési évtől indítható csoportok számát a 
képviselő-testület 3 csoportban határozta meg. Az 
óvodába beíratott gyermekek létszáma: 75 fő. A köz- 
oktatási törvény szerint a csoportlétszám átlagosan 20 
fő, egy csoportba felvehető gyermekek száma maxi-
mun 25 fő.

Az Ádándi Általános Iskolában a 2007/2008-as 
tanévtől indítható osztályok számát a képviselő-
testület 8 osztályban, a napközis osztályok számát 
pedig 4 csoportban határozta meg. Az iskolába bei-
ratkozott tanulók száma: 164 fő. Az egy osztályban 
tanuló diákok maximális száma 1-4. évfolyamig: 26 
fő, 5-8. évfolyamig: 30 fő.

A gyermekvédelmi törvény alapján az önkormányzat 
feladata a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni el-
látásának megszervezése, azonban ezt saját intézmény 
működtetésével nem tudja megoldani. Amennyiben 
társulás útján e feladat megoldható, úgy az ellátás biz-
tosítása érdekében csatlakozik a társuláshoz.

Az ülésen sor került a Pro Villa Nostra Ádánd 
Alapítványnak a 2006. évben nyújtott támogatás fel-
használásáról készült beszámoló elfogadására.

A testület döntött a település regionális ivóvízminőség-
javító program kapcsán létrehozandó önkormányzati 
társulásban való részvételéről.

A két ülés között a polgármester és a képviselő-testület 
egyik tagja a környező települések polgármestereivel 
látogatást tett egy németországi szennyvíztelepen, 
hogy a jövendő szennyvízberuházáshoz gazdaságos, 
környezetkímélő és könnyen üzemeltethető szennyvíz-
kezelési technológiákat ismerjen meg. Az utazáshoz a 
kisbuszt Siófok város biztosította a költségeket pedig a 
kiutazók vállalták.

A kistérségi szélessávú internet beruházás kapcsán 
hamarosan megkezdik az optikai kábel telepítését 
először a Polgármesteri Hivatalig és onnan kerül 
szétosztásra. Sajnos a villanyoszlopokra nem lehet 
a kábelt feltenni, a föld alatt pedig azért nem lehet 
vezetni, mert nem elegendő erre a megoldásra a 
kistérség rendelkezésére álló összeg. A településnek 
valószínűleg csak az 50 %-a lesz lefedve.
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2007. június 5-én megtartott ülésen történt

Ezen az ülésen került sor az önkormányzati fenntartású 
általános iskola igazgatói álláshelyének betöltésére 
beadott pályázatok elbírálására. A választás érvényes, 
de eredménytelen volt, mert egyik pályázó sem kapta 
meg a tisztség betöltéséhez szükséges minősített több-
séget, vagyis a 6 támogató szavazatot. A képviselő-
testület 2007. augusztus 1-jétől 2008. július31-éig 
magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást 
adott Németh Ilona jelenlegi iskolaigazgatónak. Az 
iskola igazgatói álláshely betöltésére 2008-ban is-
mételten pályázati kiírásra kerül sor.

2007. július 19-én megtartott ülésen történt

E testületi ülésen került sor a falunapi programokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalára. A hagyo-
mányoktól eltérően idén a rendezvénynek nem a 
sportpálya, hanem a búcsútér ad helyszínt.

A képviselő testület tárgyalt a szennyvízberuházást 
célzó társulásról. A pályázat benyújtásához társulni kel-
lene a környező településekkel, természetesen Ádánd 
központtal, megfelelő szakmai előkészítés után. E cél-
ból a testület megalakította az előkészítő bizottságát, a 
Szennyvízberuházást Előkészítő Bizottság tagjai: Pol-
lák Tibor polgármester, Stinner Tiborné és Szabó Attila 
képviselők.

A testület döntése alapján az Ars Nova Művészeti Kht. 
számára az Általános Iskola biztosít helyet, melynek 
bérleti szerződését 2007. szeptember  1-jétől   5 év 
időtartamra a testület meghosszabbította.

Miután a Balaton Coop Zrt. jelezte vételi szándékát az 
önkormányzat felé, a testület döntött arról, hogy meg-
vásárlásra ajánlja a Balaton Coop Zrt.-nek az Árpád 
utcai élelmiszerboltot.

Az ülésen a polgármester felhatalmazást kapott a 
tárgyalásra a Somogy Megyei Önkormányzattal, 
hogy a helyi szolgáltatások átalakítása céljából a volt 
szakiskola konyhájának önkormányzati tulajdonba 
adását kezdeményezze, mivel az az épületrész az 
intézménytől, annak további hasznosítása esetén is, 
elkülöníthetően működtethető.

2007. augusztus 13-án megtartott
rendkívüli ülésen történt

A képviselő-testület Dr. Melnyák Viktóriát, megbí-
zott jegyzőként, határozott időre, a jegyzőnő távol-
maradásának idejére, kinevezte a jegyzői feladatok 
ellátására.

2007. augusztus 31-én megtartott
rendkívüli ülésen történt

Az Ádándi Általános Iskola létszámát 1 fővel 
csökkentette a Képviselő-testület, mert az iskola 
egyik pedagógusa nyugdíjba ment és a törvényben 
kötelezően előírt óraszámok emelése miatt a jelenlegi 
létszám elegendő az oktatási feladatok ellátásához.

2007. szeptember 6-án megtartott ülésen történt
A képviselő-testület értékesítette 5.650.000,- Ft+ÁFA 
összegért a Balaton-Coop Zrt.-nek az Árpád u. 71. 
szám alatti élelmiszerboltot. A bolt működésében 
változás nem történik, de a Balaton-Coop Zrt. 
ígéretének megfelelően fi gyelmet fordít az ingatlan 
korszerűsítésére, a versenyképesség növelésére.

Sajnos súlyos és visszatérő probléma településünkön a 
tiltott szemétlerakás. A Dél-Dunántúli Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 
feltárt tiltott szemétlerakás jelentős kárt okoz nemcsak 
a környezetünkben, hanem az Önkormányzat költ-
ségvetésében is, mivel a lerakott szemét elszállítása il-
letve ártalmatlanítása, mivel önkormányzati területen 
tárták fel (Rally Cross pálya alatti rész és a volt TSZ 
major területe), az Önkormányzatot terheli. A hatóság 
által felmért mennyiség kb. 80 m3 kommunális hul-
ladék, az elszállítás során végzett mérlegelésnél 120 
m3-re nőtt, aminek az elszállítási költsége 672.048 
Ft volt. Komoly problémát jelent a Vörösmarty utca 
végén található úgynevezett „cigánygödör” is, mely 
a nyári és őszi időszakban folyamatosan füstölt, és 
az égés megszüntetésére önkormányzatnak újabb 
és újabb földmunkákat kellett elvégeztetnie, ami is-
mételten komoly költséget jelentett a hatóság által 
feltárt szemét ártalmatlanítási költsége mellett.
Az ártalmatlanításra fordított összeget a település la-
kossága érdekében hasznosabb dolgokra is lehetne 
fordítani.

Az Ádándi Általános Iskola igazgatónője, valamint a 
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője is jelez-
te, hogy az intézményeikben megállapított étkezési 
térítési díjakat emelni szeretnék a megnövekedett 
élelmiszerárak miatt. A képviselő-testület elfogadta 
a térítési díjak emelését, amiről az intézményvezetők 
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tájékoztatták az érintetteket.

A testületi ülésen döntöttek a képviselők a Leader 
programhoz való csatlakozásról is, a programról 
bővebb tájékoztatást külön cikkben találhatnak az 
érdeklődők.

Ezen a testületi ülésen volt szó a Siófok és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás munkájának 
értékeléséről. A polgármester felkérte a képviselőket, 
hogy tegyenek javaslatokat, hogy milyen kérdéseket 
építsenek be a Többcélú Kistérségi Társulás munka-
tervébe.

A polgármester tájékoztatta a képviselőket a szenny-
vízberuházással kapcsolatban az önkormányzathoz 
érkezett ajánlatokról, valamint a beruházáshoz benyújt-
ható pályázatról.

2007. szeptember 24-én megtartott
rendkívüli ülésen történt

Ezen az ülésen döntött a képviselő-testület a dél-
dunántúli régió ivóvízminőség-fejlesztési pro-
gramjához való csatlakozásról. A programról 
bővebb tájékoztatást külön cikkben találhatnak az 
érdeklődők. 

2007. szeptember 27-én megtartott ülésen történt

Miután a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és el-
fogadásra javasolta, a Képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót. 
A testületi ülést megelőzően megkeresés érkezett 
a polgármesteri hivatalba, hogy az általános 
iskolában a 2007/2008-as tanévben nem indult el a 
művészetoktatás a néptánc és a zongora tanszakokon. 
Az Ars Nova 2003 Művészeti Kht. ügyvezetője 
tájékoztatása szerint, rajtuk kívülálló okok miatt, 
nem tudtak megfelelő végzettségű tanárt találni az 
oktatáshoz, nem tudták beindítani a fenti két tagoza-
tot, jelenleg a művészet oktatás csak a festészet tan-
szakon indult el.A polgármester a következő ülésen 
ismét napirendre tűzi a problémát, mert a képviselők 
mindenképpen szeretnének megoldást találni, hogy a 
településünkön oly népszerű néptánc-oktatást ismét 
elinduljon.

A helyi civilszervezetek támogatás iránti kérelmet 

nyújtottak be a képviselő-testülethez, kérelmüknek 
megfelelően támogatásban részesült az Ádándi Nép-
dalkör Egyesület, a Sabaki Baráti Kör, valamint az 
Ádándi KSE. 

A Képviselő-testület támogatást nyújtott a veszpré-
mi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Iskola és Kollégiumnak, 
valamint a balatonszemesi Beszédjavító Általános 
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére, 
két kis ádándi diákot támogatandó.

Az ülésen ismételten napirendre került az alpolgár-
mester-választás, ami érvényes, de eredménytelen 
volt ez alkalommal is, mert a jelölt nem kapta meg 
a megválasztásához szükséges számú támogató sza-
vazatot.

• • •
A LEADER a vidékfejlesztés új modellje, 

az Európai Unió legsikeresebb vidékfejlesztési 
programja

  A Program keretében a vidéki térségekben helyi 
önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók 
együttesen úgynevezett helyi vidékfejlesztési ak-
ciócsoportokat hoznak létre, melyek maguk jelölik ki 
térségük fejlődésének irányvonalát. Az akciócsoportok 
megalkotják helyi vidékfejlesztési tervüket, melynek 
programszerű megvalósítására az állam keretösszeget 
hagy jóvá. Ennek felhasználására az akciócsoportok 
helyi szintű pályázatokat írnak ki. Ezáltal a helyben 
élők, illetve a helyben működő gazdasági, társadalmi 
és közigazgatási szervezetek, szerveződések egy új 
és szoros partnerség keretében szabadon dönthetnek 
saját sorsukról, térségük fejlődéséről, jövőjéről. Az 
európai tapasztalatok azt mutatják, hogy leginkább 
azok a települések, illetve azok a fejlesztések lehetnek 
sikeresek és versenyképesek, amelyek összehangolják 
a három szféra (civil, vállalkozói, önkormányzati) fej-
lesztési elképzeléseket.
  A megvalósuló projektek hozzájárulnak a vidéki 
területek természeti és kulturális értékeinek meg-
óvásához, a népi hagyományok fennmaradásához, 
helyi termékek népszerűsítéséhez, piacának 
bővítéséhez. Általuk megerősödik az érintett te-
lepülések gazdasága, új munkahelyek jönnek létre, 
összetartó és jól működő közösségek alakulnak ki.
  Szeptemberben lezárult a helyi közösségek regisz-
trációjának első szakasza, az érdeklődés minden vára-
kozást felülmúlt, az ország egésze mozgásba lendült. 
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  A nyilvántartásba vételi eljárást lebonyolító 167 
Helyi Vidékfejlesztési Iroda 117 helyi közösség meg-
alakulását rögzítette, melyek 2534 vidéki település 
területét fedik le, megközelítőleg 4,7 millió érintett 
vidéki lakossal. Az alapító tagok – önkormányzatok, 
vállalkozások és civil szervezetek – összefogásával 
megalakultak azok az öntevékeny helyi falufejlesztő 
közösségek, melyek a 2008. januárjáig elkészítendő, 
2013-ig szóló helyi fejlesztési stratégia kidolgozásán 
keresztül nagyban befolyásolni fogják közvetlen 
környezetük, kistérségük jövőbeni fejlődési irányát. 
    Ádánd Község a Koppányvölgye Helyi Közösség (57 
település, 48.000 fő) regisztrált alapító tagjaként vesz 
részt a programban. A Siófoki Kistérséget érintően 9 
települést (Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi és 
Siójut, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Som, Zamárdi, 
kb. 15.000 fő) tömörít a helyi akciócsoport, melynek 
irodája Ádándon lesz és a településünk szempontjából 
sikert jelent, hogy Ádánd polgármestere az elnökség 
tagja és az alközpont vezetője.
  A tél folyamán megpróbáljuk összegyűjteni a helyi 
lakosság, közösségükért tenni vágyó emberek elkép-
zeléseit, javaslatait településünk fejlesztéséről, a prog-
ram elképzeléseihez illeszkedő kezdeményezésekről. 
Minden elképzelést, magánkezdeményezést szívesen 
fogadunk, hogy felkészülten várjuk a reményeink 
szerint sikeres pályázat által megnyíló forrásokat.
További információkat a www.hvi.hu oldalon találhat-
nak az érdeklődők, vagy egyszerűen csak a keresőbe 
írt „Leader” szóval is kereshetnek aktuális oldalakat. 
Az elképzeléseiket pedig elektronikus úton a pol-
garmester@adand.hu illetve adandph@enternet.hu 
címre várjuk

FELHÍVÁS!
Kérem az ádándi polgárokat, hogy fi gyeljenek

jobban a környezetünk tisztaságára!

Ismételten visszatérő probléma településünkön az 
tiltott szemétlerakás, mert Ádánd község területén 
nincs szeméttelep! Kérem, hogy vegyék igénybe és 
használják rendeltetésszerűen a kialakított szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteket. (Ilyen sziget található a 
Balaton-Coop Zrt. Árpád utcai élelmiszerboltja mel-
lett, valamint a művelődési ház melletti utcában is.)

Felhívom a fi gyelmét a településen kereskedelmi 
és vendéglátó tevékenységet folytató polgároknak 
is, hogy az üzletük működése során keletkezett hul-
ladékot megfelelő módon kezeljék és szállítassák el 
a Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális 

Részvénytársasággal. A Szolgáltatónak átadott cím-
listát évente ellenőrizzük.

A „szemétszállítási díjat” minden ingatlantulaj-
donosnak fi zetnie kell még akkor is, ha nem tesz 
ki szemetet a szállítóknak, ezért nem érdemes tiltott 
helyre szállítani a háztartási szemetet annál is inkább, 
mert aki így jár el, szabálysértést követ el, ami jelentős 
bírságot von maga után.

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 
28.) Korm. rendelet  7. § (1) bekezdése szerint:

„Aki a) a közterületen, a közforgalom céljait 
szolgáló épületben, illetőleg közforgalmú közle-
kedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,

b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pont-
ban megjelölt  helyen okozott szennyezés 
megszüntetéséről nem gondoskodik, ötvenezer for-
intig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot 
a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, 
illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy 
helyez el; százezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabály-
sértések miatt a rendőrség, a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott 
ügyintézője, a közterület-felügyelő, valamint a ter-
mészeti és védett természeti területen természetvédel-
mi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen 
az önkormányzati természetvédelmi őr helyszíni 
bírságot szabhat ki.”

Környezetünk tisztaságának megóvása közös 
érdekünk, településünk pénzügyi eszközeit 
csökkentjük azzal, hogy környezetvédelmi bírságot 
kell fi zetnünk a tiltott helyen lerakott szemét elszál-
lításáért és ártalmatlanításáért. 

                                         Dr. Melnyák Viktória sk.
                                                      mb. jegyző

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2002. (XII. 13.) Kt. számú rendelete a helyi hul-
ladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a település-
tisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás 
díjának megállapításáról
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A Dél-dunántúli régió
ivóvízminőség-fejlesztési programja

 Somogyország valamennyi településén van 
vezetékes ivóvíz. A vízminőség javításában a megye 
csaknem egynegyede, 67 település érintett. A dél-
dunántúli régió vizében ugyanis a nitrit, az arzén 
és az ammónium aránya határérték feletti. A régió 
vízminőség-javítását célzó intézkedésekre elkészült a 
dél-dunántúli régió ivóvízminőség-javító programja. 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium egy 
kiemelt projekt keretében tartja megoldhatónak a 
régió ivóvízminőség-javító beruházását, ami előzetes 
költségbecslés alapján 30 milliárd forintra rúgna. A 
program folytatásának feltétele volt, hogy megalakul-
jon egy, az érintetteket tömörítő társulás, melynek 
megalakulását a Regionális Fejlesztési Ügynökség 
koordinálja.

   A fentieknek megfelelően Siklóson, 2007. július 
11-én a Regionális Fejlesztési Ügynökség szer-
vezésében egy megbeszélésen vettek részt azoknak 
a településeknek a polgármesterei, akiket felsorol a 
201/2001. (X.25.) számú Korm. rendelet melléklete, 
vagyis településükön az ivóvíz valamilyen szempont-
ból nem felel meg az Európai Uniós irányelvben meg-
jelölt határértékeknek. 

  A résztvevő polgármesterek elhatározták, hogy 
társulnak annak érdekében, hogy az érintett tele-
pülések ivóvíz-minőségének javítása érdekében 
a szükséges tervek, megvalósíthatósági tanul-
mányok elkészüljenek, illetve együttesen pályázatot 
nyújtsanak be a felmerülő költségek biztosítására 
(Környezetvédelmi és Energia Operatív Program = 
KEOP). A pályázati önerő előre láthatóan 10 %.

  A megbeszélésen megjelent polgármesterek úgy 
határoztak, hogy Siklós Város Önkormányzatát gesz-
tornak felkérik, feladata az érintett önkormányza-
tokkal a kapcsolattartás, a konzorciumi szerződés 
tervezetének előkészítése. A működési költségek biz-
tosítására a gesztor önkormányzatnak a csatlakozó 
önkormányzatok 2007. év utolsó negyedévére 25 Ft/
lakos, a későbbiekben 100 Ft/ lakos összeget utalnak 
át. 

 Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 105/2007. (IX. 24.) Kt. határozatában úgy 
döntött, hogy Ádánd község részt vesz a regionális 

ivóvíz-minőségjavító program kapcsán létrehozandó 
önkormányzati társulásban és ennek megfelelően  
2007. szeptember 25-én a polgármester aláírta a Dél-
Dunántúli Régió Ivóvíz-minőségjavítási Konzorciális 
Szerződését. Az ülésen megválasztották a Konzor-
cium Tagi Tanácsát is, melynek tagja lett Pollák Ti-
bor polgármester is Somogy megye egyik képvise-
leteként.

• • •
Tanévkezdés az óvodában

     A hosszú meleg nyár után szeptemberben ismét 
kinyílt az óvoda kapuja a gyerekek és a szülők előtt, 
megkezdődött a tanév. A gyerekek találkozhattak a 
barátaikkal, újra birtokba vehették csoportjaikat.
Örömmel összegeztem az óvodai beiratkozáskor, 
hogy van igény az óvodára, a szülők szívesen íratták 
be gyermeküket az intézménybe. 
Ezúttal megragadom a lehetőséget a tájékoztatásra, az 
óvodába lépés feltételeiről. 

A Közoktatási Törvény konkrét megfogalmazása 
így szól:
Óvodába az a gyermek járhat, aki betöltötte 3. 
életévét, szobatiszta, és szociálisan érett. Ettől a 
törvénytől eltérni nem lehet. 

Az előző tanévben még négy csoporttal működött 
óvodánk, az idei tanévben már hárommal. A változás 
abból adódik, hogy a Közoktatási Törvény meghatáro-
zza a minimum és maximum csoportba járó gyerekek 
számát. A létszámhoz igazodik az önkormányzat által 
lekérhető csoportnormatíva, vagyis a fi nanszírozás. A 
Törvény szigorító előírása miatt kényszerültünk a vál-
toztatásra. A gyerekek csoportbeosztása megtörtént, a 
szülőket levélben tájékoztattuk erről. Természetesen 
azokat, akiket érintett a változás.
A nagycsoportban azonos életkorú (tanköteles) gy-
erekek maradtak – létszámuk: 23 fő.
Lett egy középső-kiscsoport (ők vegyes életkorúak), 
létszámuk: 26 fő. – (Pillangó csoport)
Szintén vegyes életkorú csoport a kezdő kiscso-port, 
létszámuk év végére: 29 fő lesz. – (Katica csoport) 
A három csoport összlétszámával 100 %-os ki-
használtságu óvodánk. 
      Örömmel hallottuk a falunapon, hogy a két Falu-
nap közötti időszakban a születések száma az előző 
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évekhez képest emelkedést mutat, - 30 kisgyerek lett 
Ádánd ifjú polgára. Ez a szám is azt jelezi, hogy a 
településnek biztosított a jövője.
     Kérek minden szülőt arra, hogy gyermekük 
rendszeresen járjon óvodába, kerüljék a felesle-ges 
hiányzásokat. Látogassák rendezvényeinket, a szülői 
értekezleteket, fogadóórákat. Kísérjék fi gyelemmel 
a csoportok információs tábláit, ezeken keresztül is 
hasznos tájékoztatást olvashatnak gyermekük óvodai 
életéről.
Óvodai Naptárunk decemberben gazdag az óvodai es-
eményekben.
- December 5.  Óvónők bábelőadása 
 tornateremben
- December 6. Mikulás ünnepség
- Adventi koszorúkészítés
 (érzelmi ráhangolódás az ünnepre)
- December 13. Luca-napi népszokás:
 Lucázás, búzaültetés
- Mézeskalácssütés a szülőkkel (csoportonként)
- Ajándékkészítés karácsonyra
- Karácsonyfa-díszítés a Szülői Szervezettel
- Karácsonyi ünnepély a tornateremben
- Betlehemi játék bemutatása a szülőknek 

Kívánok minden gyermeknek és szülőnek szép, békés 
karácsonyi ünnepet!

Szabó Attiláné
Óvodavezető

Óvodai Jótékonysági bál

Az óvodai Szülők Szervezete 3 éve tartott utoljára 
bált. Bizakodva, reménykedve, izgalommal, és 
munkával teli vártuk a bál estéjét. Latolgatva, vajon 
lesz-e eredménye, lesz-e kitűzött célmegvalósítás. 
Már kijelenthető, hogy megérte a fáradozást.  
A bál bevétele: 205 337,- Ft lett.
Ez úton szeretném megköszönni, mindazok munkáját, 
akik velem fáradoztak, nekünk segítettek. Minden 
vállalkozónak, magánszemélynek, cégeknek, csalá-
doknak, civilszervezeteknek, szülőknek, minden óvo-
dai dolgozónak, és persze a Szülői Szervezet tagjainak 
az ódaadó munkáját, segítségét, támogatását. 
Név szerint is köszönjük a tombolai ajándékokat:
Böki söröző – Takács Dénesné – Krejcsi Tamás – Bogár 
Mónika – Bogár Zoltán – Boros József – Zrínyi Béla 
– Mezei Tibor – Szilágyi János – Zsupos Zsolt – Ma-

gyar Csilla – Kipilláné Bartos Alexandra – Ács József 
és családja – Arany Kígyó Patika Siófok – Paradiso 
butik Siófok – Gável Csaba és családja – ifj. Lengyel 
György és családja Siójut – TESCO Áruház Siófok 
– Balatonszabadi Posta dolgozói – Márta cukrászda 
Siófok – Familie Harm – Alimov Tibor Zamárdi 
– Betekincs söröző – Ász abc – Gáspár Sándor és 
családja – Mészáros Sándor Siófok – Bárány József 
és Hien butik Siófok120 – Schumann Andrea Siófok 
– Ezüstpart üdülő – Oláh Péter – Bartos Tiborné Bala-
tonszabadi – Sovány büfé – Szőke Dezső és Kati Kili-
ti – Wirth Zoltán és családja – Nagy Hajnalka Siófok 
– Szemesi Gábor és családja – Marcsi butik – Coop 
30.sz abc Zsirai Lászlóné – Nyugdíjas klub – Becs-
ei Zsolt és családja – Siker 98 Kft B.szabadi fürdő 
– Makkos abc – Kiliti csárda – Csanádi József Kiliti 
– Sió-Eckes Siófok – Csaba Szilvia – Házi Krisztián 
– Martzy Ferenc Siófok – BBK Ital nagyker. Siófok 
– Pénzes Lajos és családja – Parti Véd- LM Bt. Siófok 
– Komáromi Istvánné – Molnár Gézáné – Mayway 
Pizzéria Balatonföldvár – Feerlin 2000 Kft Balaton-
földvár – Balogh Istvánné – Szili Péter és családja 
– Horváth László és családja – Ádándért Egyesület 
–  Ádándi Sport Egyesület – Mater Zsolt és családja 
– Siómente Ital nagyker. Siófok – FEBA 2000 Kft 
– Margó ajándékbolt – Koskocsák Györgyné – Jan-
kovics Jánosné –Royal sütöde Kiliti – F&K Technik 
Kft. – Sziró cukrászda Kiliti – Musa abc – Kőolaj Zrt. 
Siófok – Siómente Faipari Kft – Szirovatka György 
Kiliti – Peresa Ferenc Balatonszabadi – Kiss család 
– Siómente Élelmiszer nagyker. – Halker Kft. Bala-
tonboglár – Kunság húsáruház Siófok – Zsigó Mik-
lós Siófok – Pastaur Kft Ádánd – Fuxhoffer Zsolt 
Balatonszabadi – Jégcsillag Kft Ságvár – Romsits 
Sándor Balatonszabadi – Piknik étterem Kiliti – Raab 
Karcher tűzép Siófok – Kóma könyvesbolt Siófok – 
Amigó étterem Siófok – Lehel műszaki és lakásfelsz-
erelés Siófok – Heppy Boksz Siófok – Óvoda konyha 
dolgozói – Németh Ilona – Általános Iskola dolgo-
zói – Polgármesteri Hivatal – Galériusz fürdő Siófok 
– Pető Éva – DEKO graf Siófok – Barátok közt csapat 
Ádánd – Anonim támogatók 
Támogatói Jegyet vásároltak:
Zuschlang Henrik – Szász Krisztián – Szász István – 
ifj. Szász István – Krazsóf Pálné – Tilingerné Krazsóf 
Elvira – Gulyás Gábor – Banai István – Mészárovics 
Ferencné – Póczik Csaba – Gégény Brigitta – Mel-
nyák Viktória – Buczkó Istvánné – Markaf Jánosné 
– Tóth Zoltán

Friesz Erika
Óvodai Szülői Szervezet elnöke 
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Iskolai hírek

  Iskolánk parkosított előkerttel, rendezett udvarral 
várta 164 tanulóját az új tanévben. Oktató-nevelő 
munkánk a helyi programunkban meghatározottak 
szerint folyik. Tanítási óráinkon sok egyéb mellett leg-
fontosabb feladatunknak tartjuk a tehetséggondozást 
és a felzárkóztatást. Ez utóbbi érdekében korrepetálá-
sokat tatunk. Ezen kívül szakkörökön kaphatnak még 
több ismeretet az érdeklődő tanulók.

Szakköreink: anyanyelv /2-3-4./, matematika 
/7-8./, német/7-8./, kémia /8./, énekkar, furulya, 
tömegsport, fociedzés, atlétika, néptánc                      
Egyéb délutáni programok: hittan, angol, rajz-
kör /Művészeti Isk./, úszás /4. oszt., az Ádándi 
Ált. Iskolásokért Alapítvány fi nanszírozásával/  

Eddigi programjaink:  őszi kézműves délután
mezei futóverseny, Sóstón 42 tanuló vett részt, leg-
jobb eredmény. Török Dávid 1.o. 2. helyezett lett a 
korcsoportjában.
Foci: Vak B. Ált. 5o éves évf. alkalmából rendezett 
tornán vettek részt diákjaink. 
Okt. 5. megemlékezés az aradi vértanukról  
Okt. 6. budapesti tanulmányi kirándulás / lásd cikk/
Papírgyűjtés: összesen 75oo kg papírt gyűjtöttek a
gyerekek.
 I. helyezett: 6. oszt.
 II. helyezett: 7. oszt.
 III. helyezett: l. oszt. 

Megünnepeltük okt. 23-át,  ünnepi műsort adott a 
8. osztály. Készülünk a közelgő ünnepekre: mikulás 
bulira és vetélkedőre, adventi kézműves délutánra, 
mézeskalács sütésre, adventi gyertyagyújtásra, kará-
csonyi vetélkedőre, az idősek karácsonyára.
Még ünnepek előtt sor kerül az  alsó tagozatos vers-
mondó versenyre.

Fogadó órák: 
l.oszt.: minden hónap első hétfője:
 l6,30 – l7,30-ig
2. oszt.: minden hónap  2-dik csüt.:
 l7,00 – l8,00-ig
3. oszt.: minden hónap utolsó szerdája:
 l7,00 –l8,00 –ig
4.  oszt.-ban a szülők nem igényelték.
Baller Ferencné:  B hét kedd: 3. óra
Erdős Sándorné:  B   „ szerda:3. óra

Turul Istvánné : minden hónap utolsó szerdája :
 l7,00-l8,00-ig
Takács Anna: minden hónap utolsó szerdája:
 l7,00- l8,00-ig
Materné Mestyán I.: minden kedden: l4,00-l5,00-ig
Németh Attiláné:  B hét hétfő: l6,00-l7,00-ig
Németh Ilona: minden hétfőn : l6,00-l7,00-ig,
 egyébként minden reggel 7 órától is
 felkereshetnek problémáikkal.
Az elmúlt tanév végén 3 sikeres pályázatot nyújtot-
tunk be a Megyei Közoktatási Közalapítványhoz, 
355.000 Ft-ot nyertünk /eszközfejlesztésre, sajátos 
nevelést igénylő tanulók felzárkóztatására, tanul-
mányi és sport rendezvényekre./

Németh Ilona
igazgató 

Nyári táborozásokról: 

  Az iskola 15  tanulója természetjáró táborban vett 
részt Szentbékkállán július közepén. Egyik diákunk 
írta le élményeit:
   Ez a tábor nagyon jó volt, egy dolgot leszámítva: ko-
rán kellett kelni. Kelés után elmentünk gyalogtúrára, 
ami délig tartott. Hol hosszabb, hol rövidebb túrákat 
tettünk. A leghosszabb kedden volt, 10  km. Akkor az 
Eötvös kilátóhoz mentünk fel egy hegyre, követve a kék 
turistajelzéseket. Ezen kívül megnéztük a Hegyestűt, 
a kőtengert  és a salföldi majorban is jártunk. Nagyon 
szépek voltak ott a házak, és gyakori a nádtető. A túrák 
után mindig az ebéd következett. Nagyon fi nom volt, 
és természetesen a fi úk tányérjában sohasem maradt 
semmi. A bőséges ebéd után következett minden 
délután a strandolás Zánkán. A Balaton északi partján 
tényleg  sokkal gyorsabban mélyül a víz. Ezután is-
mét fi nom vacsora következett. Miután mindenki jól-
lakott, jött a tábortűz gyújtás, ahol énekeltünk, és aki-
nek volt kedve szalonnát süthetett. A fanyársak nagy 
része mindig szétégett, és folyamatosan kellett farag-
ni az újakat. Este 10  órakor lefekvés volt, de az első 
nap mindenki  nehezen tudott elaludni. Az egyik nap 
dinnyét ettünk, amiben a fi úk verhetetlenek voltak. A 
szabadidőnkben játszottunk, társasoztunk, kártyáz-
tunk vagy csak beszélgettünk. Az utolsó nap vonattal 
indultunk haza ebéd után.  A néhány nap során 20 km-
t gyalogoltunk a Káli-medencében, nagyon büszkék 
vagyunk teljesítményünkre.

Nemes Marcell
6. o.
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Hétnapos jutalomúton

  A német nyelvi versenyen elért eredményük jutalmaként Nagy Alexandra 7.o. és Horváth Viktórai 8.o. tanulók Erdős 
Sándorné német tanárral 7 napot töltöttek az ausztriai Mallnitzban. A település 2400 m magasan fekszik, télen síparadi-
csomként is működik. Különböző nyelvi versenyeken elért eredményük alapján 32 tanuló jutott ki  erre az üdülőhelyre. 
Sok-sok programon  vettek részt a gyerekek, többek között megismerkedtek Spital  város nevezetességeivel,  a 3000 m 
magasan fekvő hegyi vasúttal,  megtekintették a vízesést és a Porsche Múzeumot, a Bioházat, Minimondust, amelyben a 
világ leghíresebb 180 épülete található kicsinyített formában. 
Egy reggel arra ébredtek gyerekeink  és a kolléganőnk, hogy hó fedi a hegycsúcsot, pedig  ezen a napon július 10-ét 
írtak. Emlékezetes marad mindnyájuk számára ez a jutalomút és remélem,hogy újabb ösztönzést ad az idegen nyelv 
tanulásához.

Németh Ilona
igazgató 

                                           
Július közepén  14 kisdiák vett részt Siófokon német nyelvi táborban Bozsokiné Lengyel Gyöngyi és Bertáné Szakálas 
Andrea szervezésében. A  gyerekek két csoportban játékos formában készültek fel a következő tanévre. A tanulás mellett 
jutott idő a kikapcsolódásra , rövidebb sétákra, strandolásra. Az ádándi  gyerekek barátságokat kötöttek vidéki gyere- 
kekkel, akikkel szeretnének a következő nyáron is találkozni e tábor keretein belül.

Bozsokiné Lengyel Gyöngyi
Szervező tanító

Bemutatkozik az első osztály

A 2007-2008-as tanévre 26 tanuló 16 kisfi ú és 10 kislány iratkozott be iskolánkba.

Név szerint:
Babai Márk, Bati Dániel, Bozsoki 
Boglárka, Böjthe Roland, Buczkó 
Balázs, Deák Dominik, Falk Mihály, 
Friedrich Bálint, Gazdag Kamilla 
Mária, Horváth Gergő, Horváth Irma, 
Horváth Marcell, Kátai Tamás, Lacza 
Veronika, Megyeri Viola, Mészárovics 
Levente, Nagy Roland, Nyári Laura, 
Orbán Csaba, Rigó Fanni, Rohonczi 
Regina, Szemesi Gábor, Sztojka Mer-
cédesz
Török Dávid, Virághalmi Kristóf, 
Stenger Vivien

A korábbi  első osztályosoktól eltérően 
rájuk nem volt jellemző a megilletődés, 
félénkség, bátran birtokba vették má-
sodik otthonukat. Mi pedagógusok 
nagy szeretettel és izgalommal vártuk 

őket, hiszen ők az első egész napos, iskolaotthonos rendszerben tanuló első osztály.
Közöttünk tanítók között megoszlanak a tantárgyak, mindketten foglalkozunk velük délután is, ők nagyon gyorsan 
megtanulták, hogy melyik tantárgyat melyikünk tanítja.
Nagy verseny folyik az osztályban a sárga és aranyszínű csillagok begyűjtésére. 
Erdős tanár néni nagy örömére nagyon sok jó focista jár ebben az osztályban, akik valószínűleg öregbíteni fogják 
iskolánk jó hírét. Aktívan részt vesznek az iskola által nyújtott szakkörökön, tanulnak az Ars Nova művészeti iskola 
rajzkör tagozatán , többen járnak atlétika és néptánc szakkörre.

Bertáné Szakálas Andrea, Vörös Csabáné
tanító nénik
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Kirándulás Budapestre

   Október 6-án /szombaton/ reggel busszal indultunk el 
az általános iskola elől Budapestre. Útközben a hangu-
lat nagyon jó volt, így gyorsan odaértünk. Első utunk a 
Csodák Palotájába vezetett. Ott sok mindent kipróbálhat-
tunk mi is és a felnőttek is, pl.: hőtérképet készítettünk 
magunkról, ügyességi játékokat játszottunk, tükörlabir-
intusban jártunk, sűrített levegővel labdát lebegtettünk. 
Később elkezdődtek az előadások is, mi kettőre ültünk be. 
Az elsőn nagyon vicces és vidám kísérleteket mutattak be 
konyhában használatos anyagokkal, eszközökkel. A másik 
előadás pedig bűvészmutatványokról szólt. Ezután a Jövő 
Házába vezetett az utunk. Ott is sok érdekes elfoglaltságot 
találtunk magunknak: pl. számítógépes játékokkal játszhat-
tunk, kipróbáltuk milyen kerekes széket használni és ho-
gyan érzékelik a  világot a fogyatékos emberek. Következő 
programként a WC történeti kiállításra mentünk, ami 
nagyon izgalmas volt. Láttunk egy zenélő, akváriummal 
egybeépített, mohából készült, focistáknak való és még 
sokfajta WC-t.  Miután megnéztük ezt a különleges kiál-
lítást, a János-hegyre a libegőhöz vezetett utunk. A felvonón 
ülve csodálatos kilátásban volt részünk. Felérve a hegyre, 
elmentünk az Erzsébet-kilátóhoz, ahonnan még szebben 
láthattuk  a fővárost. Mikor éppen lefelé tartottunk, a libegő 
megállt. Néhány diák félt, hogy ott fogunk éjszakázni, de 
öt-tíz perc múlva elindult, és épségben leértünk. Ezután 
sétáltunk egy kicsit a budai várban, majd hazafelé vettük 
az irányt. Ez a nap mindenkinek egy felejthetetlen élmény 
volt. Reméljük, a legközelebbi utunk is ilyen tartalmas és 
vidám lesz! 

Klujber Emese, Horváth Viktória,
Materné Mestyán Ildikó

Összetörve

Hát képzeljétek el, megvolt az Általános Iskolában a 
tanévnyitó! Írhatnék arról, milyen aranyosak voltak az 
elsősök, de ők minden évnyitókor aranyosak. Inkább mag-
amról és nem önsajnálatból. A HIMNUSZ alatt elsírtam 
magam! Ritkán teszek ilyet! Már úgy éreztem, el kellene 
valamerre mennem, nehogy kiröhögjenek, de nem tettem! 
Ma fogtam fel, hogy életem egy része összetört, mint egy 
porcelán tányér! Emlékezetemben ott marad, hogy volt az 
a tányér, de bármit is tennék vele már nem lesz ugyanolyan. 
Erkel művénél tudatosult bennem, nincs többé szakiskola! 
Nem csendül fel az a zene, amire még az igazgatóimat is 
vigyázba állítottam! Többé nem kell kipakolnom a kastély 
lépcsőjéhez, nem kell izgatottan várnom a diákokat, nem 
népesedik be az iskola. Ilyen formán többé soha! Ami ma-
radt, az már nem ugyanaz! 13 éve temettük el jelképesen, 

a régi zenei ébresztési módszert, amit az akkor még a kol-
légiumban tanító Neisz Péter tartott fenn. A rendszer au-
tomatikus bekapcsolásával megszólalt a hálókban az ép ak-
tuális rádióműsor. Mi stúdiósok, ebből nőttünk ki, úgyhogy 
a zeneszolgáltatáson kívül a napi hírek információkhoz, 
hétfőként esti kívánságműsorhoz jutottak a kollégium 
lakói. Majd a hangosításokon túl, már segítetünk a szer-
vezésben, és lebonyolítottunk rengeteg programot, Szec-
ska-avató, Fordított nap, Bolond ballagás. Neve is lett a 
stúdiónak Riadó Rádió! Most ez hiányzik, de nagyon! Mint 
az a porcelán tányér!!! Köszönet elsősorban a diákoknak 
s mindazoknak, akik ebben a 13 éves stúdiós munkában 
segítettek, dorgáltak, okos tanácsokkal elláttak.

             ZOZO

„Közelebb Egymáshoz” Nyugdíjas Klub
Tizedik évünkbe léptünk

    Ismét elrohant egy mozgalmas esztendő, és 
közeledünk megalakulásunk tizedik évfor-
dulójához. 

    Igaz, idősebbek lettünk, de tenni akarásunk 
töretlen. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az 
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a sok-sok ötlet, amit Kecskés András helyettes 
vezetővel megvalósítottunk, hogy színt hozzunk 
a klub és a falu életébe. Újraélesztettük az év-
tizedek óta szunnyadó színjátszást, nem kis siker-
rel. 
    Ebben az évben is új tánccal, műsorral készültünk 
fellépéseinkre. Az eredmény nem maradt el, 
bekerültünk a megyei művészeti gálára, amely 
Marcaliban került megrendezésre. Az elismerő 
oklevélen kívül megkaptuk a megyei Nyugdíjas 
Szövetség különdíját. Nagymarosi meghívásunk 
egy sváb piknikre szólt, ahol a táncos lábú „lá-
nyainkat” alig akarták leengedni a színpadról. A 
siker fergeteges volt. A helyi rendezvényeken is 
részt vettünk, de vidéki meghívásaik is voltak. 
     A jól megérdemelt pihenést Mohácson töltöt-
tük, ami felejthetetlen élmény volt számunkra. 
Munkánkat Pollák Tibor polgármester a Bala-
tonföldvári Kistérségi Gálán átadott levélben 
értékelte.
    Köszönöm mindenkinek, mert ezek az ered-
mények csak közös, odaadó munkával jöhettek 
létre. Remélem, ez a közös munka még sok-sok 
évig összetart bennünket, hogy együtt örüljünk 
sikereinknek, ha néha fárasztó is. Sipos Géza 
klubtársunk verse is erre utal: Éveket az életnek. 

Gégény Antalné

• • •
 • 2007. augusztus 12-15 között Katolikus Ifjúsá-
gi Világtalálkozón az ausztriai Mariazell-ben 2 fő 
vett rész.
 • Az ősz folyamán elkészült a templom külső 
felújítása, csapadékvíz elvezetésére új csatorna 
került felszerelésre, az épület körül járda készült, a 
külső lábazat vízzáró anyaggal történt feltöltésére 
és a  templom teljes festésére került sor.
 • 2007. december 1-jén Katolikus Találkozó  volt 
Somogyszobon, melyen kb. 8-10 ádándi hittanos 
gyermek vett részt. Javában tartanak a karácsonyi 
betlehemes játék próbái, melyet karácsonykor 
mutatnak be a gyerekek a templomban.
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Évadzáró a Sabaki Baráti Körnél

Idén is a hagyományt követtük, megrendez-
tük a majálist. Majd a falunapra készültünk, a 
testvértelepülésről érkező vendégeket megven-
dégeltük. Augusztus 20-án erdélyi vendégeket 
vártunk, szere-ttünk volna segíteni a vendéglátás-
ban, de a megbeszélésen olyan kijelentés hangzott 
el, hogy: „Én az erdélyieket a kezem közül nem 
adom.” A Baráti Kör azért megtartotta az ünnep-
séget egyedül. Az eső sajnos megtréfált bennünket, 
de azért este tűzijátékkal fejeztük be.  Október 13-
án vacsorával egybekötött bált rendeztünk, csak 
sajnos, Ádánd nem igényli az effajta szórakozást. 

Befejezésül a Sabaki Baráti Kör nevében minden 
ádándi lakosnak kellemes karácsonyt és boldog új 
évet kívánok.

Varga István 
elnök

Falunap 2007

Szép hagyomány, hogy a falunapon adják át a 
különböző elismeréseket, okleveleket, díjakat. 
A település vezetői a legidősebbekre a faültetés-
sel és a legfi atalabbakra „Ádánd ifjú polgára” 
emléklappal, a közösségért, a faluért több éve 
önzetlenül dolgozókra a”Falunkért Ádándért” 
kitüntetés odaítélésével gondolnak.
A falunapok hivatalos programjának kezdetekor a 
település két legidősebb fát ültető polgára 2007-
ben  Majoros Jánosné és Komáromi Géza volt. 
A két falunap között született 31 ifjú polgárt a 
szüleiknek átadott emléklappal köszöntötte a pol-
gármester. 
Két fő vehetett át „Falunkért Ádándért” elismerő 
oklevelet: Szatmári A. Lajos és Neisz Péter. 
Az előző években a kitüntetetteket interjú kere-
tében mutatta be az újság.  
Idén mindkét kitüntetettről az általuk - a pol-
gármester felkérésére - írt bemutatkozó írást kö-
zöljük.
Köszönet a szervezőnek, szereplőnek, adományo-
zónak és mindazoknak, akik a falunap sikeréhez 
hozzájárultak.
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Szatmári A. Lajos c. esperes/lelkipásztor

Aki egy kis faluban születik, az lehet előny,
és hátrány is a növekedő ifjú számára. Előny, mert 
megismerheti az egyszerű életet, a szegénységet, 
melyre a későbbiek során visszapillanthat, 
hátrány, mert a kultúra szolgáltatásaitól elesik. 
Szerencsés helyzetben volt, mert a hátrányos 
oldal hiányosságait pótolta a szülői háttér is-
meretgazdagsága.
     Juton született, 1939. április 23. napján, sze-
gény, értelmiségi családban. Édesapja református 
lelkipásztor, édesanyja polgári család sarja, aki 
értett a neveléshez és oktatáshoz nemcsak gyer-
mekek, hanem felnőttek között is. Hárman voltak 
testvérek, férfi ak. Kétdiplomás kzépső bátyja,  
fi atalon elhunyt. Idősebbik bátyja zenetanár, 
igazgató volt. 
     Az elemi iskolát helyben, a felsőbb osztály-
okat (5-8-ig) Siófokon végezte. A Rákosi rezsim 
osztályidegennek tekintette, megbélyegzett fi gu-
ra volt, akit még gúnyolni is lehetett. Otthon a 
családban szegénység volt, korán dolgozni kel-
lett mennie neki és bátyjainak is. A helyi állami 
gazdaságban dolgozott, mint napszámos, majd a 
Kőolaj Vállalatnál Siófokon, mint segédmunkás.
     Nagy huzavona után aztán felvételt nyert a sió-
foki Perczel Mór Állami Gimnáziumba. Általában 
elmondható, hogy akkoriban minden iskolában - 
így  a siófoki gimnáziumban is - ismeretlen, sőt 
lebecsült volt a keresztyén szellemiség. 1957-ben 
jelesen érettségizett, benne oroszból és latinból 
is. 
      Már akkor látta a lelkipásztori hivatás elér-
téktelenedését, de nem vált reménytelenné. A 
mai világban is sok buktatója van ezen hivatá-
snak. Aratáskor a lelkipásztor édesapja kötötte a 
kévéket, ők pedig rakták azokat a lovas kocsira. 
Anyjuk szinte a semmiből ebédet készített.
      1958-ban beiratkozott a Budapesti Refor-
mátus Theológiai Akadémiára. Kemény iskola 
volt. Meg kellett ismerkednie az antik nyelvekkel 
(görög, héber, latin), s öt év alatt el kellett sajátíta-
nia a lelkipásztorkodás tudományát, soha el nem 
felejtve, „a jó pap is holtig tanul”. 1964-ben a 
Budapesti Református Theológiai Akadémián 
jó eredménnyel lelkipásztori oklevelet szerzett.  
Segédlelkész volt Pilisen, Nyáregyházán, majd 

Kaposváron, ahol orgonista is volt. Kaposváron 
érte a hír, hogy Ikafalvi Farkas Béla dr. lelkipász-
tor temetését követően az ádándi reformátusok 
lelkészüknek hívták meg. 1966. május 1-jén 
Pollák Lajos vitte a templomba kocsiján az ál-
lomásról, bemutatkozó szolgálatra. Mivel Ádán-
don több éven át nem volt helyben lakó lelkész, 
minden leromlott, újonnan kellett kezdeni 
mindent. A közösségi életben mindig részt vett, 
igyekezett minden megnyilvánulásával a község 
társadalmának nívóját emelni. A hívekkel élő   
kapcsoltban volt. 
     1966-ban megnősült, feleségül vette Ser-
főző Ilonát, akinek agrármérnöki diplomája van. 
Három leánygyermekük született: Kornélia, 
Marianna, Leonóra. Ők mindhárman humán 
diplomát szereztek. A lelkipásztori szolgálat mel-
lett gazdálkodnia kellett, mert a papi fi zetésből 
nem lehetett megélni, mint ahogy ma sem lehet. 
A szószék, az iskolai katedra, a családi lelki- gon-
dozás, s község népével való kapcsolat határoz-
ta, határozza meg ma is élete folyását. Hívei, a 
tágabb közösség gondjai fi gyelmének homlok-
terébe kerültek.
      Az egyház vezetői s a világiak is felfi gyeltek 
rá. Az egypártrendszer idején „nagy falat volt” a 
társadalmi vezetőknek, de a tisztségekbe bevá-
lasztották. Az egyházmegyében különböző tisz-
tségei voltak. Volt tanácsos, missziói előadó, 
majd 1927-től esperesi szolgálatot töltött be. 
1990-től egy ciklusban községi képviselői is 
volt, de a következő választáson már nem in-
dult,  elfoglaltsága miatt  tovább nem vállalhatta 
a képviselőséget.
     2002-ben Marcaliban Somogy Megye Önko-
rmányzata „Somogy Megye Díszpolgára” 
kitüntetést adományozta esperesi munkája elis-
meréséül. Eredményeivel nem dicsekszik, mert a 
dicsekvés nem keresztyéni erény, inkább hálát ad 
Istennek, hogy végezhette munkáját az emberek 
között. Majd az utókor eldönti, milyen eredmény-
nyel. 
      Parókiája ajtaja mindig nyitva volt, és nyitva 
van mindenki számára. De úgy érzi, hogy ezzel 
az elismeréssel már ki is van tüntetve. Legfőbb 
elismerésnek azt tartja, hogy a község és a gyüle-
kezet tagjai szeretik egymást, megbecsülik Is-
tent, ahogyan illik, és Istennel való kapcsolatukat 
a templomban is ápolják.
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Curriculum vitae

Egy pilisvövösvári postamester és budai tanítónő 
öt gyermeke közül középsőként Csobánkán láttam 
meg a napvilágot. Dégen kezdhettem a betűvetés 
tudományának elsajátítását, de az általános iskolát 
már Enyingen fejeztem be. A szakközépiskolát 
Csepelen jártam. Kezdettől fogva tanárnak 
készültem. A történelem nagyon érdekelt, de éde-
sanyám óva intett e szak választásától, mondván: 
szegény történelem tanároknak sokat kell hazud-
ni – ami keresztény nevelésemmel összeegyez-
tethetetlen. Így aztán matematika – műszaki 
szakos tanári diplomát szereztem. Pedagógusi 
pályafutásomat Gödöllőn kezdtem, ahonnan két 
évtanítás után meghívtak a zánkai úttörővárosba 
stúdióvezetőnek. Itt ismerkedtem meg a műsor- 
és kiadványszerkesztéssel. Munkám során sok új 
ismerettel, emberek barátságával lettem gazda-
gabb. De itt vett újabb fordulatot életem is.
        Megismerkedtem a Somogyból egy hónapra 
Zánkára delegált felsőmocsoládi tanárnővel - 
Varga Lukréciával - kivel hamarosan házasságot 
is kötöttem. Azóta is tartó boldog házasságunkat 
három nagyszerű gyermek teszi teljessé.
   A zánkai lakás kicsinek bizonyult ötünk 
számára, ezért munkahelyet váltottam. Ádán-
don kaptam szolgálati lakással együtt járó 
nevelőtanári állást. Itt nem csupán a szűk nevelői 
munka végzésére adott módot az intézmény ak-
kori vezetője Teke Miklós. Csinálhattam kollé-
giumi rádiót, osztályfőnökként megszervezetem 
az iskola első ballagását, melyet más „gépes 
iskolák” hagyományait átvéve látványos gépes 
felvonulás előzött meg. Sajnos, ez ma már csak a 
múlt, és szép emlék. 
    A Kádár-rendszer „halódó évei” a társadal-
mi átalakulás előszelét is meglebbentették. 
Szervezője és egyik vezetője lettem a Berzsenyi 
Dániel Közművelődési Egyesületnek. Megis-
merkedtem a népfőiskolai mozgalommal, és 
országos – sőt nemzetközi –  hírnévre szert tevő 
előadássorozatot honosítottam meg Ádándon. E 
tevékenységem során kerültem kapcsolatba olyan 
hírességekkel, kik a rendszerváltás letéteménye-
sei, a tudományos és politikai közélet neves 
személyiségei, rangos és megbecsült tagjai. Ez-
zel elévülhetetlenül írta be magát Ádánd a ma-

gyar népfőiskolák történetébe olyannyira, hogy 
az e témában írt – és a Püski kiadónál megjelent 
– könyv általam írt fejezete több felsőoktatási in-
tézményben, egyetemen az andragógia tantárgy 
kötelező irodalma.
     Időközben felépült családi házam lehetővé 
tette, hogy olyan munkahelyre váltsak, ahol job-
ban tudom érvényesíteni ismereteimet, szakmai 
tapasztalataimat, és nagyobb szakmai és erkölcsi 
elismerésben részesülök. A siófoki polgármesteri 
hivatal közművelődési referensi munkakörébe 
hívtak. Itt a fesztiválok, városi ünnepségek szer-
vezése, a civil szervezetekkel való kapcsolattar-
tás volt a fő tevékenységi területem. Időközben 
a legmagasabb közigazgatási rangot értem el, és 
vezető-főtanácsos voltam, amikor Dél-balatoni 
Kulturális Központ igazgatójának hosszantartó 
betegsége idejére megbízott igazgató, majd az 
igazgató felgyógyulása után annak helyettese let-
tem. 
         Magánéletem szervesen összefonódik a ci-
vil szervezetekkel, emberi kapcsolatokkal. Több 
egyesületben, alapítványban kértek fel vezetőnek, 
vezetőségi tagnak. Polgármesteri felkérésre 
elvállaltam a Pro villa Nostra Alapítvány el-
nöki tevékenységét és ebben a minőségemben és 
szerkesztői ismereteim alapján Kovács Magdol-
nával vállalkoztam az első ádándi falumonográ-
fi a megjelentetésére. De az ádándi „Kapcsolat” 
címen megjelenő időszaki kiadvány életre hívó-
jaként, a lap címadása, mottójának kijelölése is 
a nevemhez kötődik, s máig főszerkesztőként 
jegyzem a lapot. 
     A Berzsenyi Egyesület – számomra kissé 
érthetetlen, indokolatlan és jogilag kifogásol-
ható körülmények közötti – megszüntetése után 
a Népdalkört alakítottuk egyesületté. Így kíván-
tuk tovább éltetni azt a szellemet, mely egykor a 
Berzsenyi Egyesület létrehozásában segített.
        Gyermekeim sikeresek, feleségem, ki 
mindenben segítőm – elsőként lett áldozata a 
létszámleépítésnek a helyi iskolában – ma már 
nyugdíjas. Járjuk a világot, építjük az emberi kap-
csolatokat, szervezzük – néha szélmalomharcnak 
tűnő körülmények között – a falu, a város, a 
testvértelepülések közösségét építeni, lelkeket 
gyarapítani kívánó programjait.

Neisz Péter



 14 KAPCSOLAT 2007. XII. évfolyam december 2-3. szám 

Népdalköri hírek

    Népdalkörünk nehezen viselte el a mostoha 
körülményeket a próbahelyiségünk felújítása miatt. 
Sajnos, ez még a mai napig nem rendeződött. Ideig-
lenesen a kultúrház kistermében tartjuk összejövete-
leinket, ami igénytelen, függöny és terítő nélküli, és a 
megvilágítás sem jó. 
    Szeretném közölni, hogy az általunk szervezett 
jótékonysági est bevételéből vásárolta a Polgármes- 
teri Hivatal a sörpadokat, asztalokat, így azok az 
egész falu igényeit szolgálják. 
   Sajnos, népdalkörünk szinte támogatás nélkül 
működött egész évben, mert egy utunk költségeit (54 
ezer forint) leszámítva, semmilyen más támogatást 
nem kapott. Közben azért sok helyen helyt kel-
lett állnunk. Siófokon a mozgáskorlátozottak éves 
közgyűlésén léptünk fel nagy örömükre. A falunapon 
főztünk, szerepeltünk. Hévízen a bordalfesztiválon 
negyven csoport között szerepeltünk nagy siker-
rel. Augusztus 20-án vendégül láttuk falunk erdélyi 
testvértelepüléséről a Csíkmadarasi Forrás Népi-
együttest és Fúvószenekart. Nagy sikerű ünnepi 
műsort adtak, adtunk az ádándi Közösségi Házban. 
Tettük ezt egy fi llér támogatás nélkül, a két nap költ-
ségeit, szállás, ajándék, vendéglátás (közös vacsora) 
a kis nyugdíjukból állták a népdalkörösök. A Polgári 
Kör anyagiakkal is, a polgármester magánemberként  
szállással és étkeztetéssel segített. Köszönet jár mind-
enkinek, aki segítette a fontos rendezvény színvon-
alának emelését. 
    Népdalkörünk szerepelt a hagyományos Szüreti 
főzőversenyen, majd két Kodály Zoltán emlékver-
senyen. Karádon mi szereztük meg az első díjat. A 
siófoki tojásfesztiválnak a kezdetektől fogva állandó 
szereplői vagyunk, a vasárnapi főzés előkészítésében 
és az ételkiosztásban segédkezünk – ez így volt idén 
is. Közben öt temetésen énekeltünk, koszorút vettünk 
(természetesen saját erőből).
Felteheti bárki a kérdést: kit támogat a képviselő-
testület? Hát nem minket!
     Terveinkről annyit, hogy februárban elkészül 
második CD-lemezünk is, mely kb. 70 perces lesz. 
Új dalainkat és az előző lemezről lemaradt régebbi 
összeállításainkat (összesen mintegy 12 dalcsokor) 
szeretnénk ezáltal az utókor számára is megörökíteni. 
Ebben, mint az elsőnél is, iszonyú nagy munkát vál-
lalnak tagjaink - köszönet nekik ezért. És köszönet 
az egész éves munkáért is nekik és a megértő és tá-
mogató „hátországnak”: a hozzátartozóknak és az 

egyesület nem énekes tagjainak is!
              A téli időszakban új műsorokat, népdalcsokrokat 
tanulunk, hogy a legközelebbi megméretésen ismét 
jól szerepeljünk. Méltóak akarunk maradni ötszörös 
Arany Páva díjunkhoz, melyhez foghatóval rajtunk 
kívül senki más nem büszkélkedhet Somogyban.
Elterveztük, hogyha már az öregedő hangok miatt 
nem tudunk majd ezen a színvonalon szerepelni, ak-
kor már csak a hamarosan megalakuló Ádándi Nó-
takörben a magunk örömére fogjunk énekelgetni a 
25 év alatt összegyűlt népdalokat és szép nótákat. A 
nótakörbe már most is várjuk azokat a nótáskedvű 
nótázókat, akik ebben részt vennének, s minden 
kötelezettség nélkül, csak úgy a szórakozás kedvéért 
csatlakoznának.

Házi Ferencné
népdalkörvezető
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AÉveket az életnek

A tiszta levegő nagyon egészséges,
Nem kell messze menni azért, felesleges.
Környezetünk tele tiszta levegővel,
Forrás patakjaink csillogó friss vízzel.

Menjünk a szabadba, a fáradságot megéri:
Egészségesebbek leszünk, ezt mindenki
megérdemli.
Föl a hegyre, le a völgybe, amott egy kis forrás,
nehezebb személyeknek garantált a fogyás!

Bikaréti oldal, melyet a patak válasz szét,
ha valaki nem tudja átlépni, segítünk,
megfogjuk a kezét.
Szeressük egymást, ott van a szép példa:
több éve ezért alakult a Nyugdíjasok Klubja.

Műsort készítenek, betanulnak, táncolnak,
nagy a feladat.
Hogy ezt nekünk bemutassák,
még nagyobb az akarat.

Kívánom, hogy az erő ne hagyjon el senkit,
maradjon falunknak együtt a klub, 
míg másokat boldogít!

  Sipos Géza
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Ádánd Sport Egyesület

A 2007-es nyár nagy változást hozott a csapat 
életében, az egyesület átalakult, a csapat új össze-
állításban szerepel.
2007 júniusában megtartott közgyűlésen Zrínyi 
Bertalan elnök lemondott. Új elnökségi tagokat 
kellett választani. Olyan sportbarát emberekre 
volt szükség, akik segítik és támogatják a csapat 
előremozdulását.
A sportegyesület elnöke Nagy Péter lett, aki 
rengeteg ötlettel vágott bele a munkába. Elnökhe-
lyettes Szunomár Csaba, aki az ifi  csapat edzését 
is magára vállalta. Elnökségi tagok: Fekete Csaba, 
aki mind az ifi  és nagycsapat összetartásában és 
közösséggé formálásában kapott szerepet, mind-
emellett edzőként is segíti a csapatok munkáját.
További egyesületi tagok: Varga Zsolt és Szabó At-
tila, akik szintén nagy segítséget nyújtanak a csapat 
életében.
Számláló bizottság elnöke: Megyeri Nikolett
Számláló bizottsági tagok: Pollák Tibor és Király 
Viktória
Gazdasági vezető: Klujber Péterné
Pártoló tag: Becsei Zsolt
Ez úton szeretnénk megköszönni az új mezeinket, és 
minden támogatónak a segítséget. Köszönjük Pol-
lák Tibor polgármester úrnak a bizalmat és Klujber 
Péternének a sokszor éjszakába nyúló papírmunkák 
rendezését. Köszönjük a képviselőtestületnek is, 
hogy lehetőségünk van elindulni a bajnokság-
ban. Nagy köszönettel és hálával tartozunk a Böki 
sörözőnek a nagylelkű támogatásért.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden lelkes 
szurkolónak és vendéglátó egységnek, hogy tá-
mogatta a csapatot. Köszönjük!
Az idén kitűzött célt teljesítettük, a csapat összeállt. 
A lelkesedés, az összetartozás nagy, a küzdeni akarás 
és egymás segítése lett a fő cél. Mind játékban, 
mind küzdőszellemben helyt állnak a fi úk. Megy 
a játék, mennek a passzok. Igaz, az őszi tabellán 
nem a legelőkelőbb helyezést értük el, de további 
célunk a pontgyűjtés, és ezzel együtt a tabellán való 
feljebbkerülés.
Télen sem hagyjuk abba az edzést, vasárnaponként, 
amíg az idő engedi, futóedzést tartunk. Februártól 
edzőmeccseket szervezünk, melyekre mindenkit 

szeretettel várunk. A csapat örülne, ha minél többen 
látogatnák a sportpályát, mind szórakozás, mind tá-
mogatás céljából. A ősszel sikerült szurkolótábort 
szerveznünk, jó lenne, ha minél többen csatla-
koznának hozzánk. Örülünk, hogy egyre többen 
szeretnének az ádándi csapatban futballozni. Ta-
vasszal is sikerül jó pár játékost leigazolnunk, 
visszaigazolnunk (Varga Dávid, Sipos Géza, Boti 
Gábor, Farkas Miklós) Elég nagy kerettel ren-
delkezik mind a ifi  és mind a felnőtt csapat, ez úton 
név szerint is megemlíteném őket.
Ifi  csapat: Pollák András, Szabó Péter, Béleczki 
István, Éberhardt József, Liszi Milán, Erdős Máté, 
Szikszai Balázs, Pollák Balázs, Sárközi András, 
Baricza Gergely, Czifra Zoltán, Sárközi Károly, 
Ursinyi Sándor, Ursinyi Tamás, Simon Martin
Az őszi szezonban az 5. helyen zárt az ifi  csapatunk. 
Reméljük, a tavaszi idényben még feljebb tudunk 
kerülni, több akarással és nagyobb kitartással

Köszönjük az eddigi munkájukat, és így tovább!
Felnőtt: Boti Gyula, Szunomár Csaba, Megyeri 
Norbert, Király Tamás, Juhász Gábor, Varga Zsolt, 
Sárközi Tamás, Klujber Ádám, Pintér Szabolcs, 
Erdős Máté, Sipos Viktor, Füredi Sándor, Molnár 
Attila, Nagy Péter, Musatics Szabolcs, Huszár Ti-
bor, Becsei Zsolt, Szabó Máté
A z őszi tabellán a 9. helyezést értük el a 12-ből. 
Tavasszal szeretnénk sokkal előrébb végezni.  Az 
utolsó három-négy mérkőzés alapján úgy látjuk, 
hogy ez sikerülni is fog.
Külön köszönetet mondunk négy fi atal játéko-
sunknak, hogy nagyszerűen helyt álltak a nagycsa-
pat keretében(Sárközi Tamás, Erdős Máté, Klujber 
Ádám, Huszár Tibor). A többieknek is köszönjük 
a munkáját és sok sikert a tavaszi fordulóhoz. Boti 
Gyulának is köszönjük, hogy vállalta az őszi sz-
ezont és reméljük, hogy tavasszal is kitart mellet-
tünk, és nagyszerű teljesítményével tovább segíti a 
csapatot.
A csapat már nagyon várja, hogy tavasszal megmu-
tathassa a falu lakosságának hogy mire képes.

Sok sikert!
Hajrá ÁDÁND!

Nyilatkozta:
Nagy Péter, Fekete Csaba, Megyeri Nikolett
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„Nagy örömet adok tudtul nektek és
majd az egész népnek!”

    Karácsonykor Jézus születésére emlékezünk, a betle-
hemi puszta világra szóló eseményére. Ezen az ünnepen 
csillagok gyúlnak, fényárban úsznak a templomok és a sze-
retet lángjában égnek az emberi szívek. A krisztushívők 
ajkáról örömmel száll az angyali ének: „Dicsőség a ma-
gasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú 
embereknek.” A karácsonyi szokások közepette többen 
megfeledkeznek az angyalok énekéről, vagy felcserélik ab-
ban a helyes sorrendet. Isten követei azt sü rgették, hogy 
az embernek először Isten dicsőségét kell zengedezni, mert 
csak azután jöhet igazi béke földünkre.
    Isten dicsőítése semmiképpen sem jelenti az ember 
lebecsülését vagy leértékelését; egyedül az jut kifejezésre 
általa, hogy az ember egyáltalán nem ura saját magának, 
csak önmaga gondozója, de semmiképpen sem saját maga 
istene. A teremtett világ nem saját tulajdona, hanem Istené, 
aki ránk bízta azt, hogy gazdálkodjunk általa és vele. A hívő 
ember ezért soha sem felejtheti, hogy Istennek felelőséggel 
tartozik önmagáért és a világért. Isten egykor számonkéri 
sáfárkodásunk gyümölcsét, és – hangozzék ez bármennyire 
is maradian – jaj nekünk, ha nem kamatoztattuk az Istentől 
ránkbízott kincseket. Isten dicsőítése mindennapi csele-
kedeteinkben mutatkozik meg leginkább, főleg ha gya-
koroljuk a javunkat szolgáló isteni parancsokat is. Jézus 
Krisztus eljött közénk, hogy helyreállítsa Isten dicsőségét 
a világban, és általa üdvösséget, békességet és boldogságot 
szerezzen minden igaz embernek.
        Születésével kinyilvánult a világban üdvözítő Istenünk 
emberszerető jósága. Sokan azt hiszik, hogy önmagukat 
felőrölve Isten nélkül is megtalálják boldogságukat. Nélküle 
nincs üdvösség! Az ember csak úgy boldogul, ha Isten után 
jár, elfogadja igazságait és megosztja Vele halandó életét. 
A világ órája elindult időszámításunk kezdetén. Ketyeg-ke-
tyeg, lejár és egyszer számot kell adnunk mindenről. Ígér-
jük meg ezen az ünnepen, hogy amit az Isten jól kezdett 
el, azt mi jól folytatjuk. Ókeresztény körökben mondták, 
hogy ha a lélekkel baj van, akkor a testen is kiütköznek a 
problémák.
      Mit üzen nekünk a karácsony? A karácsony a keresz-
ténység üzenete. Közelebb viszi az embert Istenhez. Titok-
zatossága minden embernek szól, legyen kételkedő vagy 
hívő. A kételkedőknek azt mondja, hogy emberi életünket 
titkok veszik körül, amelyeket puszta ésszel átlátni nem 
lehet, csak a hit szemével. A hívő ember pedig leborul a  
jászolban   fekvő titok előtt s csodálja, hogy Isten ennyi-
re közel jött. Isten egy lett közülünk, hasonló lett hozzánk 
mindenben, a bűnt kivéve. A karácsony azt is üzeni, hogy 
szívben és lélekben nekünk embereknek is közelebb kell 
kerülnünk egymáshoz, mert közünk van egymáshoz, 
ugyanannak az Atyának vagyunk gyermekei és testvérei 
Krisztusban.
       A karácsony az öröm üzenete. Az angyal örömre hívja 
fel a pásztorokat „Nagy örömet adok tudtul nektek és majd 
az egész népnek!” Ezt az örömet Jézus ajándékozta nekik. 
Én azt hiszem időszerű most karácsonykor gondolkodni 

egy cseppet azon, hogy hol az örömünk és mi annak az 
akadálya. Karácsonykor nem a körülmények az érdekesek, 
nem a megszentelt múlt, hanem a szeretetre megnyíló je-
len. Éljünk az alkalommal, fogadjuk el Isten közeledését, 
fogadjuk el egymást, és így lesz a földön igazi béke és 
öröm az emberek között, ha nyitottak leszünk a megbocsá-
tásra és a szeretetre.

Adolf atya

Iskola megszüntetés
Az ádándi Fekete István Szakiskola és Kollégiu-
mot, mint költségvetési szervet a Somogy Megyei 
Közgyűlés megszüntette azzal, hogy az intézmény 
teljes jogú feladatellátási és munkajogi jogutódja a tabi 
Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 
Az erről szóló megszüntető okiratot jóváhagyja.
Részlet a MEGSZÜNTETŐ OKIRAT -ból
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 
mint az alapítói jogok gyakorlója az 1946-ban a 
Földművelésügyi Minisztérium által alapított Magyar 
Állami Gazdaképző Iskola, jelenlegi nevén ádán-
di Fekete István Szakiskola és Kollégium költ-
ségvetési intézmény megszüntetésére – intézmény-
összevonással történő átszervezés miatt az alábbi 
megszüntető okiratot adja ki.
Az intézmény megszűnésének időpontja:
2007. augusztus 10.
Az intézmény-összevonás miatti átszervezés 25 fő 
közalkalmazott (munkavállaló) (csoportos) létszám-
leépítését eredményezi.

Ezek a száraz tények, amit bárki elolvashat a megye hon-
lapján. De ezek mögött sorsok, családok, iskolamúlt áll. És 
persze feszülő indulatok, hírek és cáfolatok. A Somogyi 
Hírlap és a Somogyország c. napilap is terjedelmes cikkeket 
közöl a megszűnéssel kapcsolatban. A helyi Polgári kör kez-
deményezésére dr. Gruber Attila országgyűlési képviselő és 
Varga Mária, az Oktatási, Közművelődési és Tudományos 
Bizottság alelnöke folytatott eszmecserét a történtekről. 
Varga Mária elmondta, hogy a megszüntetés legfőbb in-
doka az volt, hogy az egy tanulóra eső költség igen magas 
volt, és a megye komoly anyagi gondokkal küzd.

December  1-én ünnepelte megalakulásának 60. 
évfordulóját a testvértelepülés Kupuszina Petőfi  
Sándor Művelődési Egyesülete. A rangos ese-
ményre a népdalkört és a polgári kört hívták meg. 
Két személygépkocsival –  saját költségen –   uta-
zott 7 fő a bácskai rendezvényre. A két alapító em-
léktáblájának leleplezése után az egyesület minden 
szakosztálya rövid, nagyon színes és színvonalas 
műsorral köszöntötte a jeles évfordulót.
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Mater József emlékezete

„Temetni jöttünk a nyárutó még fénylő sugarai 
mellett. Könnyes tekintettel messzire nézünk, s az 
örökkévalóság kapui tágra nyílnak, immáron befogad-
ják a fáradt gyermeket. Ami mulandó volt, földből 
való, az eltűnik: a test porrá lesz. A múlhatatlan em-
beri érték, mely Istentől való, megmarad, nem lesz az 
enyészet martalékává.” – Így kezdte gyászbeszédét 
Szatmári A. Lajos címzetes esperes. 

        Amit Mater József a falu első embereként Ádándért 
tett, nem lesz az enyészet martalékává.

Megválasztása előtt a járási vb-elnök így ajánlotta őt 
az ádándiaknak: „Mater József szabadhidvégi lakos 
jelentkezett vb-elnöknek. A Járási VB megfelelőnek 
találta a feladatok ellátására. Jelenleg mint vb-titkár 
dolgozik Értényben. 12 éves közigazgatási munka 
áll mögötte, elvégezte a Tanácsakadémiát.”- Így lett 
Mater József 1968. október 2-tól Ádánd vb- majd 
tanácselnöke. 

    1977-ben a IV. ötéves terv területfejlesztési ered-
ményeiért elismerő oklevelet kapott, mert a község a 
siófoki járásban a II. helyen végzett. Az 1970-es évek 
végére gondjai sűrűsödtek, egészségi állapota meg-
romlott, ezért 1980 májusában lemondott tisztéről, 
melyből dec. 31-gyel felmentették.  1996-ban az 
elsők között kapta meg a „Falunkért, Ádándért” kitün-
tetést, melynek indoklásában a következő olvasható: 
„13 éven át a falu első számú vezetőjeként sikeres 
beruházásokat, fejlesztéseket valósított meg, mely-
lyel megteremtette a jelenlegi infrastruktúra alap-
jait. A környéken elsőként építette ki az egészséges 
ivóvízhálózatot, a tornateremmel, melegkonyhával 
ellátott napköziotthonos óvodát. Vezetése alatt új 
iskola-szárny, tornaterem, gázcseretelep épült, meg-
valósult az Időskorúak Klubja és a járdák részleges 
kiépítése.” 

Ennyi a száraz tényanyag munkásságáról.

Akik azonban a volt tanácselnökön kívül az embert 
is ismerték Mater Józsefben, mást is tudnak róla. A 
háborúban apa nélkülivé vált családnak ő lett a tá-
masza, ez korán megedzette . Ez tette őt erős akara-
túvá és kitartóvá. Szerető családapa, gondos gazda 
vált belőle. Szőlejét példásan művelte, noha ő maga 
nem volt borivó. Az évekre visszamenő akkurátus 
időjárási feljegyzései egy meteorológiai könyvnek is 
alapjául szolgálhatnának. Sokat olvasott, sokoldalú 
tájékozottsággal bírt, a Népfőiskolának szorgalmas és 
aktív hallgatója volt. Szeretett rajzolni, karikatúrákat 
készíteni. A nyugdíjasklub műsorainak rendszeres 

közreműködője volt, sokakat megnevettetett kereszt-
anyjának szóló telefonmonológjaival.  Nagyon élvezte 
a rejtvényeket, efféléket maga is gyártott, Vágó István 
műsoraiban gyakorta hallhattuk a nevét. Óvodás kisu-
nokája a rejtvényfejtő papára gondol, mikor a teraszon 
a kinyitott rejtvényújságot az ég felé mutatja, hogy a 
papa meg tudja fejteni…

Mater Józsefet sokan kísérték el utolsó útjára. Te-
metésén búcsúztatta őt a polgármester és népdalkör 
is. A Házi Ferencné által felolvasott Várnai Zseni-
vers mintha csak róla íródott volna: 

Csak kis kitartás! - biztatom magam, 

még futni kell, még minden messze van.

Szolgálj, szívem, még egy kicsit nekem,

jaj, meg ne állj az úton hirtelen,

sok a dolgunk még s nem mutathatom,

hogy a harcot már nem bírom nagyon,

és este, ha ágyamba roskadok,

érzem, nagyon, nagyon fáradt vagyok.

Kicsit nehéz volt, jól tudod, szívem,

elkoptunk, de ne sejtse senki sem,

higgyék csak azt: az óra jól ketyeg,

nem irgalmaznak ám az emberek,

csak hajtsd a vért, arcom piros legyen,

frissen induljak minden reggelen,

csak én tudom, ha ágyba roskadok,

estére már milyen fáradt vagyok.

Pollák Tibor így köszönt el tőle: „Megérkeztél Te is 
Józsi bácsi, s nem egyszerűen, mint ahogy sokunknak 
megadatik, hanem súlyosan, értékben nyomot hagyva 
Ádánd arculatán, példát mutatva az ifjabbaknak, a 
követőknek. Most is úgy megyek el mellőled, mint 
életedben szoktam, mintha holnap találkoznánk 
– s úgy is köszönök: Szevasz, Józsi bácsi, pihenj 
békében!”

Neisz Péterné

A református gyülekezet adventi istentiszteleti alkal-
mait templomunkban, vasárnaponként 11.00 órától 
tatja. December 23-án 11.00  órától gyermekek kará-
csonya, karácsonyban ünnep első napján 11.00  órától 
ünnepi istentisztelet úrvasoraosztással, karácsony 
második napján 11.00  órakor istentisztelet.
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Anyakönyvi hírek 
  

Születések 
Hatos Viktória 2007.05.02.
Baricza Johanna Napsugár 2007.05.04.
Török Mátyás  2007.05.15.
Megyeri Petra 2007.06.13.
Illés Marcell  2007.06.22.
Musatics Marcell Dávid  2007.07.09. 
Buczkó Boldizsár 2007.07.10.
Antal Félix 2007.07.12.
Besszer Richárd 2007.07.12.
Szücs Diána Petra 2007.07.17.
Kiss Dorka Erika 2007.07.28.
Franta Milán 2007.08.16.
Molnár Dóra  2007.09.10.
Szabó Roland  2007.10.31
Liszy Rebeka  2007.11.04.
Stinner Nóra Liliána                              2007.11.11.
Tahi Vivien                                            2007.11.28.

Házasságkötés
Szibele László – Horváth Irén 2007.04.07
Lindemann Roland Gergely –
– Ilyó-Kovács Judit  2007.05.26.
Pervein András – Molnár Natália 2007.06.30
Ursinyi Ferenc – Ilon Szabina   2007.09.08.

Haláleset
Varga Józsefné sz. Nagy Erzsébet  2007.04.27.
Tolnai László 2007.06.04.
Bene Sándor 2007.05.21.
Skrapics Ferencz 2007.06.21.
Nyári Imre 2007.07.26.
Császár János 2007.10.28.
Stefanics Mónika 2007.10.31.
Fábián János                         2007.11.09.
Takács Imrén sz.: Kátai Etelka 2007.11.09.
Koskocsák Istvánné sz.: Kélig Terézia  2007.11.13.
Nagy László  2007.08.04.
Kopácsi József 2007.08.12.
Musatics Marcell Dávid 2007.08.17.
Mater József 2007.08.24.
Pető Jánosné sz.: Balogh Julianna 2007.09.12.
Babai Lajos 2007.09.13.
Kárász Jánosné sz.: Tóth Zsuzsanna 2007.09.25.
Ükös Gyula János  2007.09.29.

Kapcsolat
Kiadja: Ádánd Község  Polgármesteri Hivatala

Felelős szerkesztő: Neisz Péter
Nyomdai kivitelezés:

DEKOgraf  Reklámgrafi kai Műhely

Véradókat köszöntöttünk

Az országos vérellátó szolgálat 1949-ben kezdte 
meg működését. A sokszoros véradókat 1954. 
november 27-én tüntették ki először, e napra em-
lékezve a Magyar Vöröskereszt javaslatára no-
vember 27-e 1988 óta a véradók napja. Ebből az 
alkalomból a helyi vöröskereszt alapszervezet no-
vember 22-én kis ünnepség keretében köszöntötte 
a rendszeres donorokat. Meghitt, családias lég-
körben, fehér asztal mellett 13 fő kapta meg a 
harminc-, 10 fő pedig a negyvenszeres véradásért 
járó oklevelet és jelvényt. 
A véradók megyei központi ünnepségre idén  több 
mint 200 fő kapott meghívást a megyéből.. Á-
dándról Neisz Pétert hívták meg, aki ott vehette át 
a hatvanszoros véradásért járó elismerést.
        A véradók örömmel fogadták azt a hírt is, 
hogy ezen oklevelek birtokában, a siófoki kórház-
ban működő vérellátótól kapott igazolás fel-
mutatásával mentesülhetnek minden vizitdíj 
megfi zetése alól! 
     A helyi Vöröskereszt szervezésében a falu 
mindig élen járt a véradók toborzásában. 1984-ben 
a megyében elsőként kapta meg a „kiváló véradó 
község” kitüntetést. Sárközi András személyében 
van olyan is, aki már nyolcvannál is többször 
adott vért!
     Minden véradónak és vöröskeresztes aktivis-
tának azok nevében is köszönetet mondunk, akik 
az életet jelentő, és semmivel nem pótolható vért  
kapják. Hívjuk sorainkba mindazokat, akik sze-
retnének vért adni.
Egyúttal  kellemes karácsonyi ünnepeket és 
egészségben teljes boldog új évet kívánok:

Nickel Lászlóné 
titkár

AJÁNDÉK-NET KARÁCSONYRA!
Ajándékozzon vezetékes telefonvonalra szélessávú inter-
net szolgáltatást, csak 6 hónap hűségidővel a modem 
1 Ft, kisszállítás 0 Ft. További információ; megrendelés: 
Csepregi Endre 30-2839336


