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Úgy gondoljuk, hogy már a folyamatban levő 
pályázatainkon keresztül is jól látható, milyen 
stratégiai vonulatot követünk a település fej-
lesztése érdekében, vagyis melyek a jövőépítés 
eddig lerakott, legfontosabb sarokkövei.

• Folyamatban levő pályázataink közül két-
ségkívül a legfontosabb a közel egymilliárd 
forintos költségvetésű, a szennyvízelveze-
tés és szennyvíztisztítás kérdéskörét felölelő 
pályázatunk, mely e pillanatban teljes értékű 
befogadással kormány-
zati döntésre vár. Ez – vo-
lumenénél, fontosságánál 
fogva is – komoly súly-
lyal jelentkezik az önkor-
mányzat fejlesztései kö-
zött, hiszen településünk 
minden lakóját, ingatla-
nát érinti. Joggal remél-
hetjük, ez a pályázatunk 
hamarosan a lakosság tü-
relmét megháláló, pozitív 
döntéssel zárul.
• Ugyancsak itt kell meg-
említenünk, hogy a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség 
jóváhagyását megkapta, 
és jelenleg tervezés alatt 
áll a településünket a 
65-ös és 7-es úttal összekötő út burkolatának 
a megerősítése. Ennek költsége kétszeresen 
meghaladja a szennyvízberuházásét.
• Szintén folyamatban van, és uniós támoga-
tásra vár az önkormányzat tulajdonában levő 

helyi vízmű felújítása, az ivóvíz minőségé-
nek javítása, a károsanyag-tartalom csökken-
tése az egészségügyi határérték alá.
• 50 milliós költségvetésével ugyancsak meg-
határozó a művelődési ház épületének bőví-
tését célzó pályázatunk. Sikeres elbírálás esetén 
az épület korszerű vizesblokkal, a rendezvénye-
ket kiszolgáló tálalókonyhával, multifunkciós 
előadóteremmel és több kisebb helyiséggel 
bővülne, melyek kulturáltabb feltételeket biz-
tosítanának a programoknak.

• A Pro Villa Nostra Ala-
pítvány önkormányzati 
támogatással pályázatot 
nyújtott be egy kilátó 
építésére. A  pályázat 
sikeres volt, a kilátó egy 
éven belül megépülhet.
• Ugyancsak sikeresen pá-
lyázott a Sabaki Baráti Kör 
Egyesület egy szabad-
időpark és kerékpáros 
pihenő kialakítására a 
sabaki falurészen.
• Az önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be a helyi 
sportélet fenntartása 
érdekében egy több-
funkciós sportszertár és 
a sportesemények közön-

ségét szolgáló lelátó építésére 15 millió forint 
beruházási értékben
• Sikeres, elnyert pályázattal rendelkezünk egy 
biztonsági megfigyelővel ellátott, 80 férőhe-
lyes kerékpártároló kiépítésére az általános is-

Jövőbe tekintés
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kola számára, ehhez kapcsolódóan pedig a tor-
naterem két öltözőjének felújítására, melyet 
tanévkezdésre használatba vehetnek a diákok. 
Ezek bekerülési értéke 9 millió forint.
• Tavaly az iskola nyílászáróinak teljes cse-
réjét valósítottuk meg, előző évben az óvo-
da tetőszerkezetét újítottuk fel, és kicseréltük 
a külső nyílászárókat. Ezekhez kapcsolódóan 
nyújtottunk be pályázatot az óvoda külső szi-
getelésére és színezésére. Ha a pályázatunk 
sikeres lesz, azzal megvalósul az óvoda épületé-
nek teljes felújítása.
• Előkészítés alatt áll az óvoda, iskola és a pol-
gármesteri hivatal energia-felhasználásának 
csökkentése, részben zöld energiával való ki-
váltása, mely hétköznapi nyelven napelemes 
energiabetápláló rendszerek kiépítését takarja. 
A rosszul működő fűtési rendszerek kiváltására 
nem tudunk állami forrásokat bevonni, így vi-
szont csökkenthetjük a működési költségeket.
• Pályázatokat nyújtottunk be a parlagfű-
mentesítést szolgáló eszközök beszerzésére, 
és a védőnői szolgálat feltételrendszerének 
javítására is.
• Nagyon fontos fordulóponthoz ért a telepü-
lés az építészeti szabályozás és a település 
fejlesztése, valamint jövőbeni területrende-
zése kérdésében is. Mivel a Helyi Rendezési 
Terv nemcsak az új szabályozási követelmé-
nyeknek (mint a Balaton Törvény), hanem az 
Országos Építési Szabályzat követelményeinek 
sem felel meg, a képviselő-testület elhatározta 
ennek teljes körű felülvizsgálatát és elkészíté-
sét. Ehhez 50% saját forrás mellett a Belügy-
minisztériumtól 50% pályázati támogatást igé-
nyeltünk. Sajnos egy ilyen munka teljes körű 
elvégzése hozzávetőlegesen 6 millió forintba 
kerül – ennyit azonban az önkormányzat saját 
forrásból nem tud elkülöníteni. Mivel a telepü-
lés építési követelményeit tartalmazó Szabályo-
zási Terv minden ádándit érint, elkerülhetetlen, 
hogy ez a 12 éve készülő munka felülvizsgálatra 
kerüljön.
• A Leader pályázaton az önkormányzat mint-
egy 2 millió forint értékű hangtechnikai be-

rendezést nyert, melyet időközben használat-
ba is vettünk, és sikeresen vizsgázott a sabaki 
rendezvényen, valamint a Népdalkör jótékony-
sági gálaestjén, és nagy hasznát vesszük a to-
vábbiakban is a falu kulturális életének segíté-
sében.
• Jól halad a temető felújítása is (fotónkon). 
Eddig új vízcsap, út és a ravatalozó külső felújí-
tása készült el, és hamarosan elkészül az önkor-
mányzat által megrendelt urnafal is.

• Fontos lenne, ha a későbbiekben legalább 
két játszótér épülhetne községünkben. Ehhez 
keressük a pályázati forrásokat és az önrész biz-
tosításának a lehetőségeit.
• Fontos, és sok telektulajdonost érintő prob-
léma megoldására kerestük a lehetőséget a 
zártkerti rész villamosításával kapcsolatban, 
melynek helyzete jelen pillanatban bizonyta-
lan, mivel jelen részvételi hányaddal mintegy 
30 ezer forint bekerülési költséggel járna az EON 
felé. Ezt – tájékozódásunk szerint – többen nem 
vállalnák fel. Ahhoz, hogy ezek a költségek ele-
nyésző mértékűre csökkenjenek, még mintegy 
30-40 telektulajdonos jelentkezésére lett vol-
na szükség. Kérünk mindenkit, hogy aki egyéb 
okok miatt eddig nem jelentkezett, az gondolja 
át még egyszer és segítse hozzá a „hegylakók 
közösségét” a kiépítés lehetőségeihez.
Úgy gondoljuk, hogy önkormányzatunk (rend-
kívül szűk mozgásterét figyelembe véve is) min-
dent megpróbál megtenni annak érdekében, 
hogy településünk minél szélesebb rétegeit 
érintő fejlesztéseket hajtsunk végre, és ezt kép-
viseljük a jövőben is.
Ádánd, 2011. június 7. Pollák Tibor

polgármester
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
(február – május)

Február 28. Közmeghallgatás
 Ez évi közmeghallgatását, valamennyi 
képviselő részvételével, a Művelődési házban 
tartotta a képviselő-testület. A közmeghallgatá-
son 34 ádándi polgár jelent meg. Az előző évek-
hez hasonlóan a közmeghallgatás első felében 
Pollák Tibor polgármester az önkormányzat 
2011. évi költségvetését meghatározó ténye-
zőkről beszélt, majd, beszámolt az önkormány-
zat 2010. évi munkájáról, 2011. évi terveiről.
 Többek közt elmondta, hogy a költség-
vetés kapcsán 2010-ben nagyobb döntési lehe-
tőségei voltak az önkormányzatnak. Két lénye-
ges dolgot tudtak megvalósítani a múlt évben 
az Árpád utcai járda és a művelődési ház felújí-
tása mellett. Az egyik - az óvoda után - az álta-
lános iskola nyílászáró cseréje. A másik, hogy 
a múlt évben sikerült beadnia az önkormány-
zatnak a szennyvízpályázatát, melyről, hama-
rosan - remélhetőleg a településnek kedvező 
- kormányzati döntés fog születni. A szenny-
vízberuházás tervezett költsége 990 millió Ft. 
A szennyvízhálózat hiánya miatt már most sem 
adnak ki építési engedélyeket, csak ha egyedi 
szennyvíztisztító berendezést is építenek, mely-
nek a költsége igen magas, kb. 1 millió. Ehhez a 
szennyvízcsatlakozás költsége elenyésző: 180-
200 ezer Ft. A szennyvíztelep tervezett helye a 
temető alatti kb. 1 hektáros önkormányzati tu-
lajdonban álló terület, ahol valamikor téglagyár 
működött, majd szeméttelep. Megerősített 
burkolatú közút vezet majd odáig, ha elkészül 
a telep. A polgármester lakossági kérésre ismer-
tette a tervezett szennyvízelvezetési rendszert 
és szennyvízkezelési technológiát, valamint 
megtekintésre bocsátotta a terveket
 Beszélt még az ivóvízminőség-javító 
programról, melyben a település is részt vesz, 
ezt is szintén ebben az évben fogják várható-
lag elbírálni. Pozitív bírálat esetén a kivitelezés 
2012-2013-ban történne. Nettó 130 millióba 
fog kerülni, ami magába foglalja a vízmű épü-
letének bővítését, a tározó felújítását. 2011-ben 
ez utóbbi két dolog fogja meghatározni a tele-
pülés életét és a szabad pénzeszközeit. Fontos 
és az előző dolgokhoz is kapcsolódó feladat 

lesz ebben az évben a település rendezései ter-
vének a felülvizsgálata. 
 Hangsúlyozta, hogy a település élete, jö-
vője ezeken a döntéseken múlik. Lehet monda-
ni, hogy megdrágítják az emberek életét, azon-
ban ezek nélkül elértéktelenednek a házak, az 
utcák, az egész település. 
 A közmeghallgatás második felében a 
megjelentek feltették kérdéseiket, illetve hoz-
zászóltak a felvetett témákhoz. A közmeghall-
gatás végén a polgármester megköszönte a 
megjelentek részvételét, különösen azokét, 
akik hozzá is szóltak és próbáltak véleményt 
formálni a település életével kapcsolatban. 

Február 28 – a költségvetés elfo-
gadása, második forduló
 A február 17-ei ülésen, mint már arról 
az újság márciusi számában is beszámoltunk, 
részletesen tárgyalta a képviselő-testület az ön-
kormányzat 2011. évi költségvetését. Az akkor 
előterjesztettekhez képest ezen az ülésen két 
módosító indítványról szavazott a testület. Len-
gyel Imre képviselő javasolta, hogy a katolikus 
egyház részére szavazzanak meg 300 e Ft ösz-
szegű támogatást a templomfelújításra. Fehér 
József képviselő pedig felvetette, a Kapcsolat 
újság költségeit 200 e Ft-ra csökkentsék és egy 
évben csak egy szám jelenjen meg. A módosí-
tó indítványokat a  képviselő-testület elvetette, 
majd döntött a 2011. évi költségvetés elfogadá-
sáról.

2011. március 21-én megtartott 
rendkívüli üléséről
 Az ülés fő napirendjeként a képviselő-
testület szervezeti és működési szabályzatát 
(Szmsz) vizsgálták felül. A képviselő-testületi 
működés alapdokumentuma az Szmsz, itt ke-
rülnek lefektetésére a képviselő-testület sajátos 
működési szabályai, többek közt pl. az előter-
jesztések rendje, az ülések összehívása, a képvi-
selő-testület tanácskozási rendje, a vitavezetés 
szabályai, bizottságok számának és összetétel-
ének meghatározása.
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Az elfogadott Szmsz szerint ezentúl az ülések 
szerdai napokon, 14 órai kezdettel kerülnek ösz-
szehívásra. Korlátozták a képviselői hozzászó-
lások számát és időtartamát. Döntöttek arról, 
hogy az ülésekről hangfelvétel készül és a jegy-
zőkönyvek nem csak a település honlapján, ha-
nem az ádándi könyvtárban is megtekinthető-
ek lesznek  Újraszabályozták az állampolgárok 
nyilvános ülésen való felszólalási lehetőségeit. 
Ezt követően döntött a testület az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormány-
zatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról. 
Az ülés második részében a polgármester a pá-
lyázati lehetőségekről ismertette a testületet.

2011. március 30-án megtartott 
rendkívüli üléséről
 Az önkormányzat két pályázat benyúj-
tásáról döntött. Az egyik az óvoda hőenergia 
takarékossági fejlesztése.  A célkitűzés meg-
valósítása az épület külső homlokzatának hő-
szigetelésével kerülne megvalósításra, ezáltal 
teljes körűvé válna a korábban végrehajtott 
tetőszigetelés és nyílászáró csere után az épü-
let energia-hatékony üzemeltetése. Az összes 
költség 7.282.678,-Ft, ebből az önkormányzat-
nak 1.456.536 Ft (20%) önerőt kell biztosítani a 
pályázat elnyerésekor.
 A másik pályázat megvalósítandó cél-
kitűzése az önkormányzat tulajdonában lévő 
197/7 hrsz-ú területen (sportpálya mellett) 

többfunkciós sportszertár építése, ezáltal biz-
tosítva a fenti terület melletti labdarúgó pályát 
igénybevevő általános iskolások és diáksporto-
lók, valamint ifjúsági sportolók részére a szük-
séges sporteszközeik biztonságos tárolását. Az 
építmény tetejét lelátószerűen alakítanák ki. 
A beruházás költsége 14.995.271 Ft, sajáterő 
2.999.054 Ft.

2011. május 4-én megtartott so-
ros üléséről
 Ezen az ülésen fogadta el az önkormány-
zat a 2010. évi zárszámadását és pénzmarad-
vány elszámolását, valamint a civil szervezetek 
2010. évi önkormányzati támogatásainak elszá-
molásait.
 A képviselő-testület felülvizsgálata a 
helyi szociális rendeletét. A szociális rendelet 
felülvizsgálatára egyrészt azért volt szükség, 
mert 2011. január 1-jétől több ponton módo-
sult a szociális törvény - ezeket a változásokat 
át kellett vezetni a rendeleten -, továbbá fon-
tos szempont volt még a jogszabály-szerkesz-
tési előírásoknak való megfeleltetés, ugyanis 
önkormányzati rendelet nem ismételheti meg 
más jogszabály szövegét. A rendelet legtöbb 
ellátási formájának szabályozása nem változott. 
Új elemként került bele a rendeletbe, hogy az 
önkormányzat a bérpótló juttatás (bpj) jogo-
sultsági feltételeként előírta, hogy a juttatásban 
részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. 

LAKóKöRnyezeT RendBen TARTáSA
helyi rendelet a bérpótló jutatásban részesülők kötelezettségéről

A bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátásra jogosult személy köteles a lakókörnyezet rendezettségét biztosítani.
A bérpótló juttatást kérelmező, valamint az ellátásra jogosult a környezetének rendbentartási kötelezettségét  megszegi, ha:
 - a lakóház környezetében jelentős mennyiségű hulladékot halmoz fel
 - a lakóház környezetében csekély mennyiségű, de emberi egészségre ártalmas veszélyes hulladékot halmoz fel
 - az udvarban, kertben található tárgyak rendben tartását elmulasztja
 - a kerítéssel kívül határos területen, járdán hulladékot tárol
 - a járda hó-és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja
 - egészségügyi kártevők elszaporodása meggátolását elmulasztja
 - háza előtti közterületen, illetve ingatlana területén nem gondoskodik a parlagfű és egyéb gyomnövények kiirtásáról
Amennyiben a kérelem benyújtója, az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget a fent  előírtaknak, úgy az aktív 
korúak ellátását meg kell szüntetni.
Évi 30 nap munkaviszony igazolása szükséges az ellátás továbbfolyósításához 2012-ben
Itt hívom fel ismételten a BPJ-ben részesülk figyelmét arra, hogy a jelenleg hatályos szabályok szerint a bérpótló juttatásra való 
jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2011. december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható az ellátás, aki a 
jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy közfoglalkoz-
tatásban vesz részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedik el. A 30 napba be kell számítani az egyszerűsített 
foglalkoztatást és a háztartási munkát, valamint a munkaerő-piaci programban, vagy 6 hónapot meghaladó időtartamú kép-
zésben történő részvétel vizsgálat időszakra eső időtartamát is. Amennyiben a jogosult ezeknek a feltételeknek nem tud ele-
get tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb 
módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is 
figyelembe kell venni.
(A háztartási munka fogalma: A természetes személy, mint munkáltató által létesített, kizárólag a maga és háztartásában vele együtt élő sze-
mélyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására irányuló munkaviszony.Pl: takarítónő, házvezető, 
babysitter.)
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 Az ülés következő témája a település 
házszámozásának felülvizsgálatának előkészí-
tése és utcanév-változtatási lakossági igény 
felmérése volt. A polgármester elmondta, hogy 
többek közt a mentőszolgálattól és az ügyeletes 
orvostól is érkezett hozzá megkeresés, misze-
rint problémát látnak abban, hogy a házszámok 
nincsenek rendesen feltüntetve a faluban. Az 
önkormányzat biztosíthatna minden ingatlan-
nak egységes házszámtáblát. Ebben az esetben 
azonban szükségessé válik a házszámok felül-
vizsgálata és korrigálása a problémás helyeken, 
mert több utcából érkezett már panasz ezzel 
kapcsolatban is, ugyanis van olyan utca, ahol 
egy házszámból több is van. A felülvizsgálatot 
és a házszámtáblák felszerelését szakaszosan 
lehetne megvalósítani, a folyamat akár egy évig 
is eltarthat.
Egy házszámtábla 300 Ft-ba kerül, az önkor-
mányzat emberei a felszerelést is elvégeznék. 

A parlagfű az 
ország lakossá-
gának közel 15 
százalékának éle-
tét megkeserítő, 
erősen allergén 
növény. Széna-
náthát, asztmát, 
ekcémát okozó 

hatása miatt kormányzati szinten is kiemelt te-
rületként kezelik, nagy hangsúlyt fektetnek a 
megelőzésre, a parlagfű irtására. A növényvé-
delemről szóló 2000. évi XXXV. törvény értelmé-
ben a parlagfű elleni védekezés kötelező. Ennek 
elmulasztása esetén a fertőzött terület tulajdo-
nosát, használóját a hatóságok növényvédelmi 
bírsággal sújthatják.
A parlagfű irtása
Fontos, hogy még a növény virágzása, tehát 
a pollenképződés megindulása előtt kezdjük 
meg a védekezést. Ennek az ideális ideje június 
hónapban van. A földhasználó köteles az adott 
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani. Cél-
szerű a növényt gyökerestől kihúzni illetve kika-

Védekezzünk a parlagfű ellen!

pálni, illetve a fertőzött területet rendszeresen 
kaszálni, ugyanis a visszavágott növény nagyon 
könnyen újra sarjad, ilyenkor elágazik, és még 
több virágot nevel. Nagyobb, mezőgazdasági 
területeken a tárcsázás javasolt.
Parlagfű irtásakor ne feledkezzünk meg a saját 
egészségünkről sem! Viseljünk védőkesztyűt, 
virágzáskor pedig a felszálló pollen ellen porvé-
dő maszkot!
Megelőzés, biológiai védekezés
A parlagfű növénytani szakkifejezéssel élve pi-
onír, azaz úttörő növény, mert az elsők között 
hódítja meg a növényzet nélküli területeket, 
parlagokat. A jól beállt gyepekbe viszont nem 
hatol be. Fontos lenne a régi legelők, kaszálók 
fenntartása, a beszántásuk kerülése. Erdőkben 
sem tud megtelepedni, ezért hosszú távon jó 
megelőzés a parlagterületek erdősítése. A ter-
mészetes, biológiai védekezés legeredménye-
sebb (és egyben feltétlenül környezetbarát!) 
eszköze a növény életlehetőségeinek csökken-
tése. Mivel a parlagfű zárt növénytakaró mellett 
nem fejlődik, kiszorítható jól fejlődő növényzet 
telepítésével, és fűmagvetéssel, gyep telepíté-
sével. A dús vegetáció mellett a parlagfű ki fog 
szorulni.

Tulajdonképpen az adófizetők által befizetett 
ez évi 1000 Ft-os adóemelésből juttatná ezt 
vissza az önkormányzat a lakosoknak. 
 Szatmári Kornélia képviselő felvetette, 
hogy ideje volna az utcanevek felülvizsgálatá-
nak is és a régi rendszerhez köthető utcanevek 
helyett a településhez köthető utcaneveket vá-
lasztani.
 A képviselő-testület az utcanevek felül-
vizsgálatára irányuló indítvánnyal kapcsolatban 
úgy határozott, hogy mérjék fel először - a helyi 
sajtó és a település weboldala igénybevételével 
- a lakosság, illetve az elmúlt társadalmi rend-
szerhez köthető nevű utcákban lakók szándé-
kát és igényét a változtatással kapcsolatban, s 
ha ilyen szándék mutatkozik, akkor tűzzék napi-
rendre a kérdés megtárgyalását.

Baumann Anita Gabriella
jegyző
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Politikamentes utcák ádándon?

Községünkben esedékessé vált a házszá-
mozás rendezése, ezzel együtt új, egységes 
utcanévtáblák készülnek. Egyes utcákban so-
kak házszáma, lakcíme megváltozhat. Mivel 
a település számára most nem jelent külön 
anyagi terhet, a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy szándékfelmérést végez a letűnt politikai 
eszméket, ideológiákat hirdető utcanevek évti-
zedek óta halogatott megváltoztatásáról. 
Ma már mindenki számára természetes, hogy 
politikai nézeteinket nem az utcanévtáblákon 
hirdetjük. Nem így volt ez az 1950-es években, 
amikor az ország minden településén utcane-
vek sokasága hirdette a diktatúra ideológiáját. 
Az utcanévváltozások az országban már 1990 
körül lezajlottak. Egy 2008-as felmérés szerint 
addigra a magyar települések mindössze 1%-a 
őrizte meg a mának – jobbára persze anyagi 
okokból – ezeket a rossz emlékű utcaneveket. 
Most végre Ádándnak is lehetősége nyílt ezek 
helyett olyan új, politikamentes utcaneveket 
választani, melyekkel a település hagyománya-
inak, kultúrájának, saját történelmi értékeinek 
állíthat emléket.

Az alábbiakban összefoglaltuk a leggyakrab-
ban felmerülő kérdéseket:

• Miért éppen most  esedékes a változtatás? 
A népszámlálás miatt október 31-ig nem lesz-
nek változások, utána viszont a házszámok ren-
dezése miatt várhatóan amúgy is sokak lakcíme 
megváltozik. Ezzel párhuzamosan új, egységes 
utcanévtáblák készülnek, emiatt a község szá-
mára most nem jelent külön anyagi terhet az 
utcanevek megváltoztatása sem. Később, az új 
táblák kihelyezése után ez már sokkal költsége-
sebb lenne.
• nincsenek ennél fontosabb dolgaink? 
Mindig vannak fontosabb feladatok is. De amíg 
a sokmilliós, gazdasági és infrastrukturális 
nagyberuházások, csatornázás, útépítések el 
nem készülnek, nem tehetjük félre az esetleg 
kevésbé fontosnak ítélt fejlesztéseket, így a kör-
nyezetvédelmet, a faluszépítést, arculatfejlesz-
tést vagy a kultúrát.

• Melyik utcákat érintheti a változás? 
Csak a kifejezetten politikai tartalmú utcane-
veket, amelyek az ország katonai megszállásá-
hoz és a diktatúrához kötődnek: Felszabadu-
lás, Ságvári Endre, Zalka Máté, Rózsa Ferenc és 
Pusztai István utca. A házszámozás rendezésé-
vel ugyanakkor más utcákban lakók lakcíme is 
megváltozhat.
• Sok utánjárásba, pénzbe fog ez nekünk 
kerülni? 
Szerencsére nem. A személyi okmányokat nem 
kell kicserélni a házszám vagy a közterület ne-
vének változása esetén, a lakcímkártya cseréje 
pedig ingyenes. A közszolgáltatókat, közüze-
meket, a földhivatalt, a postát hivatalból értesíti 
az önkormányzat a változásokról.
• Mi lesz ezeknek az utcáknak az új neve? 
A bevett gyakorlat szerint egy település saját hí-
res szülötteinek, hagyományainak, múltjának, a 
tudomány, kultúra, történelem vitathatatlan, 
nagy alakjainak szokott emléket állítani az ut-
caneveken, kifejezve ezzel a tiszteletét, illetve 
alakítva a község jövőbeli arculatát.
Az új utcanevekről a képviselő-testület dönt-
het, figyelembe véve a polgárok javaslatait.
Szép példája lenne az összefogásnak, ha Ádánd 
lokálpatriótái, civil szervezetei és önkormányza-
ta olyan új, politikamentes utcaneveket válasz-
tanának a településnek, amelyekre az unokáink 
is büszkén tekintenek majd.

Nemes Zoltán

Az ön véleményére, javaslataira is
számítunk, kedves olvasó!

Az újsághoz mellékelt szelvényt
a polgármesteri hivatalhoz eljuttatva 

elmondhatja ötleteit - internetkapcsolattal 
rendelkezők pedig Ádánd honlapjára

(www.adand.hu) ellátogatva bővebben is 
olvashatnak a témáról, 

részt vehetnek a nyilvános vitában,
ahol igyekszünk a felmerülő kérdéseket is 

megválaszolni.
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Tojásfestés
Óvodánk eseménynaptárában ebben a tan-
évben is két nyílt napot terveztünk és szervez-
tünk. A tavaszi, húsvéti készülődés keretében a 
szülőkkel közösen tojást festettek a csoportok. 
Nagy örömünkre a szülők az idén is szívesen el-
jöttek hozzánk ezeken a napokon.
Ezt megelőzően az Ádándi Népdalkör tagjai el-
látogattak a Katica csoportba, ahol közösen a 
viaszolás és berzselés  technikájával ismertet-
ték meg a gyerekeket. (Az eseményről a Sió Tv 
is hírt adott.)
Mindkét nap célja volt a technikák sokféleség-
ének megismerése, valamint a szép motívu-
mok, minták kipróbálása, esztétikai élménnyel 
való gazdagodásuk.
A gyerekek húsvétra kosárban vitték haza a kö-
zösen festett tojásokat.

Föld  napja
A Föld napja alkalmából 2011. április 29-én a 
Sabaki Baráti Kör és az Ádándi Sportegyesület 
tagjaival, valamint a szülőkkel együtt szervez-
tünk közös programot. Tízórai után az óvodás 
gyermekek az óvónénikkel együtt lesétáltak a 
sabaki játszótérre, ahol már a szülők főzték az 
ebédet. 
Sportversenyek, kötélhúzás, foci, kincskeresés 
és természetesen szabad játék töltötte ki
a délelőttöt. Délben közösen megebédeltünk, 
majd autóval érkeztünk vissza az óvodába. Kö-
szönjük a szülők és a civil szervezetek aktív rész-
vételét! 
Gyermekeink felejthetetlen élménnyel gazda-
godtak!

Anyák napja
„Álruhás királylány az én anyukám...” 
Óvodánkban hagyomány, hogy az anyukákat, 
és a nagymamákat május első péntekén kö-
szöntjük. Így történt ebben a tanévben is. Az 
örömbe egy kis izgalom is vegyült, hiszen ápri-
lis második felében sok kisgyerek megbetege-
dett. Szerencsére   a „jeles napon”  szinte teljes 
létszámmal szerepeltek óvodásaink.
A műsort megelőző hetekben sok-sok beszél-
getéssel, rajzolgatással, képek nézegetésével, a 
meghívó színezésével, ajándékkészítéssel han-
golódtunk az ünnepre. Természetesen nem ma-
radhatott el a versek, dalok gyakorlása sem.
Május 6-án délután a Pillangó csoport megújult 
csoportszobájában fogadta az édesanyákat  és 
a nagymamákat. A Katicabogár majd a Csiga 
csoport a tornateremben köszöntötte az ünne-
pelteket.

Veszprémi kirándulás
Május 12-én reggel 8 órakor indultunk a nagy-
csoportosokkal a veszprémi állatkertbe. Meg-
érkezés után elfogyasztottuk a reggelit, majd 
mindenki hátára vette a táskát, és elindultunk 
felfedezni az állatkertet.

Nagyon szép időben, kedvünkre nézelődhet-
tünk, nem volt sok látogató ezen a napon. 
Délelőtt végigjártuk az állatkert régi útvonalait, 
mindegyik állat nevét elolvastuk, megfigyeltük 
őket, a fürdőző medve, a lubickoló vízidisznók 
előtt többet időztünk.
Délben a pihenőhelyen, asztaloknál ebédel-
tünk, megpihentünk,és előkerültek a háti-
zsákokból a rágcsálnivalók, üdítők is. Utána 

óvodai hírek
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mentünk az új Szavanna-parkba, ahol nagy 
területen, ideális környezetben lakó zebrákat, 
tevéket, orrszarvút, zsiráfokat láttunk. A legna-
gyobb kedvenc természetesen a Majomvilág 
volt, a csimpánzok játékát, bohóckodását soká-
ig élvezték a gyerekek. 
Végül fagyit ettünk, majd visszaindultunk az 
óvodába. Fáradtan, kicsit napsütötten, de sok 
élménnyel gazdagodva érkeztünk haza.

Jótékonysági bál
Május 14-én este 8 órai kezdettel került meg-
rendezésre az óvodai jótékonysági bál. A Szülők 
Óvodai Szervezete  tagjainak   közreműködésé-
vel, szervező munkájával valósult meg. Az este 
jó hangulatban telt, színvonalas zeneszolgálta-
tással, büfével, értékes tombolanyeremények-
kel. Köszönjük a résztvevő szülők munkáját, se-
gítségét, valamint támogatóink felajánlását!
A bál bevételét a szülők az óvodai környezet 
szépítésére ajánlják fel.

Tanító nénik látogatása az oviban
Az iskolával való együttműködés, kapcsolattar-
tás fontos állomása, amikor a leendő elsősöket 
meglátogatják azok a tanító nénik, akik szep-
temberben  fogadják majd őket az iskolában. 
A gyerekek május 19-én reggel már izgatottan 
készülődtek, szívesen készítettek rajzokat.
Bemutatkozás után találós kérdések, mozgásos 
és nyelvi játékok , játékos feladatok során mu-
tathatták meg a gyerekek, hogy bizony ők már 
iskolába valók!
Azzal búcsúztunk, hogy jövő héten újra találko-
zunk, akkor mi megyünk az iskolába.

Az óvoda pedagógusai

A SIOK Fekete István általános Iskola hírei

 Lassan véget ér a 2010/2011-es tanév. 
Iskolánkban 145 tanuló tanulmányi munkáját 
fogjuk értékelni: az első osztályosok esetében 
szövegesen, a többi osztályban érdemjegyek-
kel.
A tavaszi hónapok is bővelkedtek események-
ben és eredményekben.
 Nemzeti ünnepünk, március 15. alkal-
mából tartott megemlékezésünkre a 6. osztá-
lyosok készültek ünnepi műsorral, Takács Anna 
osztályfőnök vezetésével.
 A tavaszi mezei futóversenyen 21 tanuló 
képviselte iskolánkat, akik közül Török Dávid (4. 
oszt.) 4. helyezést, Czank János (8. oszt.) 3. he-
lyezést, a Czank János – Szűcs Sándor – Varga 
László (8. oszt) alkotta csapat 1. helyezést ért el 
saját korcsoportjában. 
 Március végén tartottuk meg a felső 
tagozatosok versmondó versenyét, az alábbi 
eredmények születtek:
5.-6. osztályosok  
1. helyezett: Deák Ramóna     5. osztály
2. helyezett: Bakos Benjamin 6. osztály
3. helyezett: Halmos Vivien   6. osztály

7.-8. osztályosok 
1. helyezett: Torma Bianka    8. osztály
2. helyezett: Szemesi Eszter   7. osztály
3. helyezett: Vörös Fanni       8. osztály
 A Kálmán Imre Kulturális Központ által a 
Költészet napja alkalmából rendezett versmon-
dó versenyen 10 tanuló vett részt, közülük Or-
sós Dorottya (3. oszt) és Szemesi Eszter (7. oszt) 
tanuló ért el első helyezést.

 Április 2.-án óriási élményben volt része 
tanulók és szülők által alkotott kis csapatunk-
nak! Lacza Dorina és Szemesi Eszter (7. oszt.) 
benevezte iskolánkat a TV2 Nagy vagy! vetélke-
dő sorozatába, amelynek a budaörsi sportcent-
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rumban tartották a felvételét. Csapatunk Szandi 
vezetésével a 4. helyezést érte el, tagjai voltak: 
Németh Beatrix, Török Dávid, Lacza Dorina, 
Rohonczi Mátyás, Szűcs Sándor (tanulók), Ta-
kács Anna, Vörös Csabáné, Török Krisztián, Né-
meth Zoltán (felnőttek). 
 Április folyamán a siófoki FGSZ Zrt. által 
rendezett négyfordulós vetélkedő sorozatban 
vett részt iskolánk csapata, melynek tagjai: Kiss 
Beatrix, Németh Erzsébet, Martinka Bence, Me-
gyeri Géza, Nemes Mátyás. Nagyszerű verseny-
zéssel 2. helyet szereztek, és ezáltal 300 ezer fo-
rintot nyertek iskolánk alapítványa számára. 

 A SIOK Somogyi József Általános Iskolá-
ban rendezett Kiliti-kupán (labdarúgás) is részt 
vettek tanulóink. A 7.-8. osztályos fiúk alkotta 
csapat korcsoportjában a 3. helyezést szerezte 
meg. Meszlényi Attilát a torna kapusának vá-
lasztották.
 A szennai „Hajlik a meggyfa” regionális 
gyermek- és ifjúsági népdaléneklési és népze-
nei versenyen Bozsoki Boglárka (4.oszt.) kiemelt 
arany minősítést, Csordás Ildikó ( 8. oszt) ezüst 
minősítést, az alsó tagozatosok által alkotott 
Százszorszép csoport bronz minősítést szerzett.
 A Somogyjádon rendezett Dél-dunán-
túli kispályás labdarúgó tornán több csapattal 
is részt vettek focistáink. A legjobb eredményt 
a 3.- 4. osztályos fiúk érték el, korcsoportjukban 
1. helyet szereztek. Horváth Marcell a torna leg-
jobb kapusa lett.
 Balatonszabadiban a Vass Lajos népze-
nei verseny reginális elődöntőjén Bozsoki Bog-
lárka és Csordás Ildikó arany minősítést kapott, 
így mindketten bejutottak az országos döntő-
be.
 Májusban hagyományteremtő szán-
dékkal rendeztük meg a Fekete István-napot. 
Megemlékeztünk iskolánk névadójáról, virágot 
helyeztünk el szobránál, majd tanulóink aka-
dályversenyen vettek részt. Az alsó tagozatosok 

között az 1. osztály, a felső tagozatosok között a 
8. osztály szerezte meg az első helyet.
 Iskolánk május 18.-án aktív résztvevője 
volt a Challenge Day - Kihívás napja országos 
rendezvénynek. Tanulóink a nap folyamán ze-
nés tornán, kosárra dobással, kapura rúgással, 
kincskereséssel, kerékpáros akadálypályán, fo-
cimeccseken, sorversenyeken mozoghattak, bi-
zonyíthatták rátermettségüket.

 Május 21.-én, csatlakoztunk a TeSzedd! 
Mozgalomhoz: szülőkkel, egyesületek tagjaival 
együtt szedtük a szemetet falunkban. 
 A SIOK Vak Bottyán János Általános Isko-
la által szervezett Szépen, helyesen versenyen 
7 alsós tanuló képviselte iskolánkat. A legjobb 
eredményt Sipiló Jázmin érte el, aki a harmadik 
osztályosok között 2. helyezést ért el.
 A TITOK Herman Ottó Természetismeret 
Verseny országos fordulójába jutott két harma-
dik osztályos tanuló: Friesz Fruzsina és Molnár 
Ákos. Fruzsina 10., Ákos 3. lett a döntőben.
 Május 27.-én tartottuk gyereknapi ren-
dezvényünket. Érdekes játékok, például élő 
csocsó, ügyességi feladatok, sminkverseny, asz-
faltrajz verseny közül választhattak a gyerekek. 
 Ballagási és tanévzáró ünnepélyünket 
2011. június 11.-én, szombaton 9 órakor tartjuk. 
Idén 22 tanulótól veszünk búcsút. Kívánunk sok 
sikert az új iskolájukban!
 Kolleganőnktől, Kiss Éva tanító nénitől is 
elköszönünk, aki nyugdíjba vonul. Jó egészsé-
get és pihenést kívánunk nyugdíjas éveire!
 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki munkájával, támogatásával 
segítette rendezvényeink sikeres lebonyolítá-
sát! A szép eredményekhez gratulálunk a tanu-
lóknak és felkészítő tanáraiknak!
 Mindenkinek jó pihenést és tartalmas 
kikapcsolódást kívánunk a nyári hónapokra! 

Materné Mestyán Ildikó
tagintézményvezető-helyettes
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Igazi gálaműsort adtak barátaink, ismerőseink 
a népdalkör által szervezett jótékonysági es-
ten. A három órás műsor magáért beszélt. Jó 
cél érdekében, jó műsorral, barátok részvételé-
vel mindent el lehet érni, ha akarjuk! Nagy örö-
münkre szolgált, hogy a népdalkör tagjainak 
gyermekei is beálltak a támogatók közé. Anya-
giakkal máskor is segítettek már bennünket, de 
az összefogást megmutatta az is, hogy a Győri 
Filharmonikusok világjáró klarinétosa is meg-
tisztelt bennünket, akit úgy hívnak: Lindemann 
László! Köszönjük! Nagy sikert produkált a Bala-
ton Táncegyüttes „idősebb párosa” Neisz Laura 
partnerével, Lázár Attilával. Fergetegeset tán-
coltak! Köszönjük! 
Akiknek még nagy köszönet jár: a tabi Rudnay 
Középiskola tanárai, akik hangulatos somogyi 
néptánccal örvendeztettek meg bennünket! A 
Nágocsi Színjátszók A lónak vélt menyasszony 
c. produkciót adták elő, kiválóan! A Honfog-
lalás dalt éneklő Zichy grófnénak! A Közelebb 
Egymáshoz Nyugdíjas Klub táncosainak, Sipos 
Gézának, a Jeratell Táncstúdió kiváló táncosai-
nak, akik között sok az ádándi. Az általános isko-
lásoknak, akik színdarabbal, hip-hop táncokkal 
kedveskedtek. 
Kiemelném a népdalokat éneklőket, mert a 25 
éves fennállásunk alatt még nem szerepeltek 
csak népdalokkal a gyerekek. Csengő hangjuk 
és a felkészítő Takács Anna tanárnő garancia 
arra, hogy folytatódik és intenzívebb lesz a nép-
dalköri munka gyermekszinten is! Köszönjük. A 
ságvári énekeseknek sem kellett kétszer szólni, 
hogy tiszteljenek meg bennünket fellépésükkel. 
Köszönjük Illés Erikának és társának a gyönyörű 
nótákat és táncdalokat. Az Ádándi Népdalkör 
minden tagjának és családjának köszönet azért 
a sok munkáért, amit ennek a műsornak a sike-
réért tettek. Hat produkcióval készültek erre az 
estre. Csak az tudja, hogy milyen nagy feladat 
ezt megcsinálni, aki maga is részt vesz valami-
lyen szinten egy közösségben, csoportban. Azt 
már nem szívesen említem meg, de tény, hogy 
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a szervezésben, lebonyolításban a népdalkörön 
kívül egyetlen civil szervezet sem segített! A 
Nyugdíjas Klubnak köszönjük, hogy megtisztel-
tek bennünket! Jó lenne elgondolkodni azon, 
hogy ki az ádándi, és ki dolgozik, tesz Ádándért? 
Biztosan nem hiszik el, és majd kiforgatják a sza-
vaimat, de ellenpropagandát folytattak egye-
sek, hogy ne sikerüljön ez a rendezvény. De si-
került! Azok, akiknek a székely magyarok a mai 
napig nem tartoznak a nemzethez, menjenek 
el Székelyföldre, majd megtudják, megtapasz-
talják ki a magyar! Mi már ezt tudjuk! Mi csak 
tanultunk tőlük magyarságot! Bármerre járunk 
az országban, mindenhol látunk már székely 
kapukat, főleg, amelyik falunak van testvérte-
lepülése. Miért ne lehetne Ádándon is? Köny-
nyű mindenre, ami új kezdeményezés, nemet 
mondani, „minek az?” kifejezéseket használni. 
Inkább azt a kérdést kell feltenni, elsősorban 
magunknak, én mit tettem a faluért? Mivel já-
rultam hozzá, hogy szebb legyen? Azt a kérdést 
pedig azok a szülők tehetik fel maguknak, hogy 
miért nem vagyok kíváncsi a saját gyermekem-
re, unokámra, amikor szerepel, énekel, táncol? 
Hogy lehet az, hogy alsó tagozatos gyermeke-
ket nem kísérnek el a szüleik egy rendezvény-
re, vajon mikor akarják megnézni őket? Nem 
csak kritizálni kell. Jó lenne már végre túllépni 
azon az Ádándon uralkodó hangulaton, hogy 
mindent kikezdünk, amit a másik csinál. Semmi 
nem jó, semmi nem szép, amit nem az én száj-
ízem szerint csinálnak. 
Köszönöm azoknak a képviselőknek, akik mel-
lénk álltak és megtiszteltek bennünket nem 
csak részvételükkel, hanem támogatásaikkal 
is! Reméljük, hogy a falunapon székely kaput 
avathatunk! A székely kapu alapkövében meg-
található lesz azoknak a támogatóknak a neve, 
akik valamilyen módon hozzájárultak a megva-
lósításához! Természetesen minden támogató 
neve felkerül /pénzbeli, tombolatárgy stb./!
A rendezvény bevételét későbbi időpontban 
közöljük!

Házi Ferencné
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Ezeknek az inter-
júknak  az a céljuk, 
hogy aki netán nem 
ismerné, megis-
merkedjen néhány 
olyan ádándival, 
aki szerepet vállalt 
a falu közösségi 
életében. Kíváncsi-
ak vagyunk arra, 

milyennek látják életútjukat, hogy látják a falu 
helyzetét, mit tanácsolnának, merre haladjunk 
tovább.
- Hogyan tudná összefoglalni eddigi életút-
jának fontosabb állomásait?
- 1941-ben születtem Nágocson, 3 fiú közül 
a legidősebbként. Apám és nagyapám révén 
szerettem gépészkedni, ezért az általános is-
kola után a tabi gépállomásra mentem trak-
tort vezetni. 1957-ben végeztem el az ádándi 
gépészképzőt, majd Tabon dolgoztam tovább. 
1960- ban három évre bevonultam katonának, 
majd 1965-től a nágocsi tsz-ben műszaki veze-
tő voltam. 1974-ben az akkori igazgató, Teke 
Miklós hívására költöztünk - akkor már család-
dal - Ádándra. Onnantól kezdve itt éltem, évről 
évre újabb gyerekeket tanítva. 2001-ben men-
tem nyugdíjba.
-  Mi a hobbija?
- Mindenképpen a gépek, a gépészet. Édes-
apám és nagyapám is szeretett szerelni, én ott-
honról hozom ezt a hagyományt.
- Mindenki tudja, hogy szereti a gyerekeket, 
hiszen rendszeres vendége Mikulás tájékán 
az óvodának és az iskolának. Mik a nagy csa-
lád előnyei ön szerint?
- Ahol sok a gyerek, ott kevesebb gond van a 
gyerekneveléssel, hiszen sokat tanulnak egy-
mástól és az idősebb generációtól, nagyobb 
a szeretet és az egymásra figyelés, a gyerekek 
nem unatkoznak, mindig van társaság a játszás-
hoz.
- Mit adott önnek ádánd? nem bánta-e meg, 
hogy itt telepedett meg?
- Nem bántam meg, mert Nágocshoz képest ez 
mégiscsak nagyobb hely. Itt volt egy jó munka-

hely, remek kollektíva, akikkel sokszor összejöt-
tünk munka után is. Fontos a Balaton közelsége 
is.
- Tudna-e néhány dolgot mondani, ami elő-
nyére, és ami hátrányára változott a falu éle-
tében?
- Az előnyös dolgok közé sorolnám, hogy van 
orvosi rendelő, felújított kultúrház, szép az 
óvoda, van húsbolt. Hátrányos, hogy még nem 
sikerült a csatornázás. Fontos lenne legalább 
reggel, este egy-egy körbejáró busz Ságvár felé, 
hogy megszűnjön a bezártságunk abban az 
irányban is.
- Mit tanácsolna, mire kellene jobban odafi-
gyelni, mivel lehetne - nem okvetlenül pénz-
zel - javítani az itt élők életminőségén?
- Hiányoznak a felülről jövő kezdényezések, 
régebben több társadalmi munka volt, az em-
berek szívesen csinálták, és közelebb is kerül-
tek egymáshoz a közös célok megvalósítása 
közben. Az is jó lenne, ha még több időt tudna 
szentelni a polgármester úr az emberek véle-
ményének megismerésére. A helyi kistermelők 
lehetőségeit is kellene javítani, hogy el lehes-
sen helyben adni a cseresznyét, meggyet stb.
Valóban nagy a megosztottság, de az ellen na-
gyon nehéz tenni.
- Mire hívná fel a felnövekvő nemzedék fi-
gyelmét, mit vár el tőlük?
- Vegyék komolyan a tanulást. Olyan szakmá-
kat tanuljanak, aminek valódi hasznát veszik. 
A szakmunkásképzőnek is időben kellett vol-
na több szakmát indítani - hegesztő, esztergá- 
lyos - mert már látszik, hogy hiány van jó szak-
munkásból.
- Milyennek szeretné látni 20 év múlva 
ádándot?
- Szebbnek. Igényesebbek legyenek az embe-
rek. Sok a rendezetlen telek, ház, udvar. Gaz, 
festetlen kerítés. A járdákat sem tartják rend-
ben. Ki kell gazolni, lenyírni a füvet. 
- Mik a tervei, mit szeretne még megvalósí-
tani a közeljövőben?
- Mindig van munka a ház körül. Még szeretnék 
sok fát ültetni, hogy az unokáim élvezhessék 
majd a gyümölcsét.

Szatmári Kornélia

Interjú Müller Feri bácsival
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Születések:
Nyári Alíz 2011.04.27.
Hosszú Róza   2011.04.28.
Házasságkötés nem volt.
Halottaink:
Országhegyi Sándor 2011.02.28.
Juhász Pálné
(sz.: Somogyi Erzsébet) 2011.03.03.

Meszlényi Sándor János 2011.03.09.
Ursinyi Gyuláné
(sz.: Takács Julianna) 2011.03.21.
Babai Zoltán György 2011.03.22.
Kajári István Miklós 2011.03.26.
Kajári Istvánné 2011.03.28.
Hosszú József 2011.04.08.
Musatics Lajosné
(sz.: Varga Mária) 2011.04.25.

• Bezdány Ramon
• Czank János
• Csordás Ildikó
• Csikós Enikő
• Halmos Roland
• Hózer Viktória
• Hubert Zoltán
• Kiss Beatrix
• Martinka Bence
• Maza Norbert
• Megyeri Géza
• Németh Erzsébet Roberta
• Simon Evelin
• Simon Regina
• Szilágyi András
• Szűcs Sándor
• Torma Bianka Petra
• Török Klaudia
• Ükös Sándor
• Varga László
• Vörös Fanni
• Zakár Bálint
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“Útjaink százfelé válnak
De szívünk egy célért lobog,

Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot.”

/Arany János/


