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„Készítsétek az Úr útjait, tegyétek egyenessé ösvényeit!” - mondta Keresztelő János a 
várakozás idején. A Keresztelő – azóta Szent János – gondolata sajnos nem min-
denkinek cselekedetét tette egyenessé. 
Itt vagyunk újra Sütő András szavaival, a „Várakozás Hegyének” lábánál sokunk ta-
risznyájában a kételkedés terhével, hogy elinduljunk-e Bódi Vencelek magasságá-
ba, vagy még fölébb.... vágyaink szekerén, a várakozás különös érzésével csendben, 
és csendesen, mint a sikaszói kutya, mely a farkasoktól körülkerítve akkora ijedtsé-
gen esett keresztül, hogy többé senki sem hallotta ugatni.
Szükségünk van erre a belső csendre, hogy különbséget tudjunk tenni ezen az úton 
a csendes kutyák és a vérszomjas farkasok között, hogy felismerjük és megismerjük 
az úton velünk haladók igazságra való hajlandóságát, mert az igazság rombolhatja 
le az élet építette elválasztó falakat. 
Adja meg az Isten! Szükségünk van erre az Advent-úti várakozásra, hogy tarisznyánk 
kételkedés-terhét lecserélve megtöltsük békességgel lelkünket és környezetünket. 
Kinek kell, csituljon borzongó lelkiismerete a gyertya lángjánál. Adja meg az Isten a 
vigasztalás képességét, kinek az Advent csendjét a fájdalommal, egyedülléttel kell 
megosztani... És adja meg az Isten minden embertársamnak Ady Endre versével, 
hogy megérkezhessen, hová várakozik. Mert ott vár mindenkit a Szeretet, bárhol 
legyen is az, csak ki kell tárni a kaput, csak be kell engedni... Ennek képessége leg-
nagyobb ajándékunk, ez a mi Karácsonyunk. 
Pollák Tibor polgármester 

Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok, víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten
Sírásaink végét,
Lelkünknek teljességes
S vágyott békességét,
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten,
Bár furcsa a világ,
Ne játsszak ölő, gyilkos,
Cudar komédiát,
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok, víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.

Ady Endre:  Adja az Isten
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BESZÁMOLÓ 
A Képviselő-testület üléseiről

2011. július 20-án megtartott so-
ros ülés

A képviselő-testület megtárgyalta az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi el-
látásáról készített 2010. évi átfogó értékelését. 
Az értékelés kitért a jegyzői gyámhatósági tevé-
kenységre, valamint a gyermekjóléti szolgálat 
munkájáról készített beszámolóra.

Ezt követően az étkeztetés és az idősek nappali 
ellátása működéséről szóló szakmai beszámoló, 
valamint a kistérségi családsegítő szolgálat és 
a házi segítségnyújtás munkájáról szóló beszá-
moló került sorra és elfogadásra.

A képviselő-testület támogatta, hogy a tele-
pülésen működő SIOK Fekete István Általános 
Iskola pályázatot nyújtson be „A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedés-
mintákat ösztönző kampányok megvalósításá-
ra (KEOP-6.1.0/a/09-11).” A képviselő-testület a 
pályázathoz szükséges önerőt, az összes költ-
ség 5%-ában, azaz 161.000,- Ft összegben biz-
tosítja.
A képviselő-testület pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat hivatala részére kedvezményes, 
új számítógép, nyomtató és szoftverek beszer-
zésére. 

A polgármester beszámolt az ádándi B-8-as 
kataszteri számú kénhidrogénes kút fenntar-
tási engedélyéhez szükséges munkálatokról, s 
a képviselő-testület felhatalmazta a kútfej fel-
újítására. Ezt követően döntöttek az ipartelep 
csapadékvíz-elvezetési tervének meghosszab-
bításáról.

A képviselő-testület megtárgyalta a Siófoki 
Integrált Oktatási Központ éves működéséről 
szóló szakmai beszámolót, valamint a Siófoki 
Kistérségi Társulás 2010. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót.

A testület úgy határozott, hogy megindítja 
Ádánd település településrendezési tervének 
felülvizsgálatát. A rendezési terv elkészítésé-
nek, módosításának szigorú társadalmi, jog-
szabályi feltételei vannak, sok egyeztetést kell 
lefolytatni, mielőtt elfogadásra kerül. Nemcsak 
a szennyvízberuházás miatt kerül sor a módo-
sításra, hanem általános felülvizsgálat történik. 

Módosította a képviselő-testület a temető-ren-
deletét. Ennek egyik oka az volt, hogy júliusban 
elkészült az önkormányzati fenntartású teme-
tőben az urnafal, ami 8 egyszemélyes, és 4 két-
személyes urnafülkét foglal magába. Az urna-
fülkék megváltási díjait a temető-rendeletben 
kell rögzíteni.

Döntött a testület a falunapi kitüntetések ado-
mányozásáról. A képviselő-testület „Falunkért, 
Ádándért” kitüntető díjban részesítette Bores 
Jánosnét, a Polgármesteri Hivatal nyugállo-
mányú dolgozóját, a köz szolgálatában évtize-
deken keresztül kifejtett lelkiismeretes tevé-
kenységének az elismeréséül, valamint Vince 
Lászlónét, az Idősek Klubja első vezetőjét, a köz 
szolgálatában és az idősek érdekében évtizede-
ken keresztül kifejtett lelkiismeretes tevékeny-
ségének az elismeréséül.

A Rally-cross pályán zajló versenyekkel kapcso-
latban a nagy por miatt lakossági panasz érke-
zett a képviselő-testülethez. A testület felkérte 
a polgármestert, hogy egyeztessen a pálya bér-
lőjével, és az egyeztetésen a Petőfi utcai pana-
szosok is legyenek jelen.

A képviselő-testület az Ádándért Egyesületet 
50 000,- Ft támogatásban részesítette az ön-
kormányzat költségvetésében a civil szerveze-
tek pályázati támogatására elkülönített összeg 
terhére, a 2011. szeptember 17-én tartandó 
Szüreti Főzőverseny elnevezésű rendezvényük 
támogatására.
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2011. augusztus 8-án megtartott 
rendkívüli ülés

Ezt az ülést a polgármester az óvoda 
homlokzat-felújításával kapcsolatos szomszédi 
ellenvélemény megbeszélése miatt hívta ösz-
sze. A későbbiekben, az ülést követően sikerült 
megegyezni, így az óvoda felújítása őszre telje-
sen befejeződött.

2011. szeptember 14-én megtar-
tott rendkívül ülés

Az ülésnek egy napirendje pontja volt: a köz-
ség településrendezési tervének előkészítése. A 
konzultációra azért került sor, hogy a képviselő-
testület a munka megkezdésének irányvonalát 
meghatározza.
Az ülésen részt vett Dr. Laposa József, a TÁJTERV 
Műhely Szolgáltató és Tanácsadó Kft ügyveze-
tője, vezető tervező is, aki többek közt részt vett 
a megye rendezési tervének, a Balaton Kiemelt 
üdülőkörzet rendezési tervének elkészítésében, 
illetve a Dél-dunántúli Régió területrendezési 
munkálataiban.
A rendezési terv három fő részből áll: a koncep-
cióból, a szabályozásai tervből és a szerkezeti 
tervből. A koncepció elkészítésének egyik mód-
ja a kérdőíves felmérés. A kérdőíveket postai 
úton küldték ki, illetve a település honlapján is 
közzétették.
Az ülésen a vezető-tervező bemutatta a ren-
dezési terv készítésében közreműködő te-
lepülésmérnököket, művészettörténészt és 
közműfejlesztőt, majd egyeztetést folytatott a 
képviselő-testülettel a rendezési tervvel kap-
csolatos elképzeléseikről, lehetőségekről.

2011. szeptember 21-én megtar-
tott soros ülés

A képviselő-testület megtárgyalta az önkor-
mányzat és a SIOK Fekete István Általános Isko-
la és a SIOK Ádándi Óvoda 2011. I. félévi beszá-
molóját.

A napirendet követően a polgármester úr be-
számolt arról, hogy megkapta az önkormány-
zat a hivatalos értesítést a szennyvízpályázat 
bírálatáról. A település a szennyvízpályázatának 
megvalósításához nettó 840.152.750, - Ft támo-
gatást kap.

A képviselő-testület ezután elfogadta Ádánd 
Község szennyvízelvezetését és tisztítását célzó 
infrastrukturális beruházás tárgyában lefolyta-
tásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz előterjesz-
tett Felelősségi Rendet.

2011. október 26-án megtartott 
soros, nyilvános ülés

Első napirend ismét a rendezési terv-
vel volt kapcsolatos. Dr. Laposa József 
vezető-tervező elmondta, hogy a munkarészek-
kel a tervek szerint haladnak, a vizsgálatokkal jól 
állnak. A tervezés alapja a településfejlesztési 
koncepció. Nagy segítség az elkészítése során, 
hogy a település rendelkezik gazdasági prog-
rammal, ami majdnem minden területet felölel, 
amivel a koncepciónak foglalkoznia kell. A helyi 
akaratról képet adnak a kérdőívekre érkezett vá-
laszok. Papír alapon, illetve interneten összesen 
62-en töltötték ki a kérdőíveket, ez százaléko-
san nem túl magas érték, ezért sok kérdésben a 
képviselő-testületnek kell véleményt formálnia. 
Ezt követően különböző kérdéseket tett fel a 
településsel kapcsolatban: bölcsőde létesíté-
sének szándéka, idősek klubjának a jövőbeli 
fenntartása, munkanélküliség aránya, szelektív 
hulladékgyűjtés.
A kérdésekre a polgármester válaszolt. Válaszá-
ban elmondta, hogy az óvoda udvarán kialakí-
tandó bölcsőde tervének és pályázati megva-
lósításának lehetőségét vizsgálják, az idősek 
klubját pedig fenn tudják tartani, míg állami 
finanszírozást kapnak rá. A munkanélküliség a 
10%-ot meghaladja.
Dr. Laposa József vezető-tervező ezt követően 
a zöldterület-fejlesztésről osztotta meg gondo-
latait. Elmondta, hogy 2-300 évvel ezelőtt a te-
lepülés a természetes környezetéből élt, sokkal 
gazdaságosabb, sokszínűbb tájhasználat volt a 
jellemző. A Sió-csatorna lecsapolása után a te-
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rület több mint 80%-a szántó lett, elindultak a 
fasor nélküli tájfenntartó gazdálkodás felé. 
Fontos, jövőbe mutató feladatnak látja a 
monokulturális szántókultúrák megtörését, a 
fasorok, gyümölcsösök visszaállítását, mindezt 
nagy hangsúllyal javasolja szerepeltetni a kon-
cepcióban is. Továbbá felvetette, hogy meg kell 
vizsgálni, milyen területen tud a település a kul-
túra és a turizmus körébe bekapcsolódni.
A helyi védelem kérdését is körül kell járni a kon-
cepcióban, nem biztos, hogy népszerű gondo-
lat, de az egységes településképhez meg lehet 
határozni pl. a homlokzatok, a kerítés egységes 
arculatát, színét.
Megkérdezte a képviselők véleményét, hogy 
szerintük, milyen területtel kellene még foglal-
kozni.
Lengyel Imre képviselő felvetette, hogy el kelle-
ne érni, hogy a Törökhagyásként ismert Árpád-
kori templomrom megközelíthető legyen, mert 
most egy szántóföld közepén áll, út nem vezet 
hozzá.
A napirend további részében döntött arról a 
testület, hogy sürgősségi eljárással kezdemé-
nyezi a település rendezési tervének a létesí-
tendő szennyvíztisztító telep vonatkozásában, 
vagyis 267/4 hrsz-ú telek – amely jelenleg KG 
övezeti jelű, kereskedelmi, szolgáltató gazda-
sági terület övezetbe tartozik – átminősítését 
különleges, szennyvíztisztító övezetté.

Második napirendi pontként a helyi szociális 
rendelet vizsgálták felül. A módosítás az át-
meneti segélyre való jogosultságot érintette, 
miszerint: lakásfenntartási támogatásokban 
részesülő háztartások évente egy alkalommal 
részesülhetnek átmeneti segélyben, a támoga-
tás összege nem lehet magasabb 5.000 forint-

nál. Átmeneti segély nem állapítható meg an-
nak a lakásfenntartási támogatásban részesülő 
személynek, akinél e támogatás indokoltságát 
a lakásfenntartási támogatás alapjául szolgáló 
költségek jelentik. (A lakásfenntartási támoga-
tás havi összege  átlag 5 - 6.000,-Ft, ennek az 
összegnek azonban csak 10%-a önkormányza-
ti támogatás, 90%-át a központi költségvetés 
megtéríti.)

A következőkben pontosította a testület a 
szennyvízberuházással kapcsolatos önerő biz-
tosítására vonatkozó határozatát. E szerint a kép-
viselő-testület a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0025 
azonosítószámú pályázatához kapcsolódó, 
„Szennyvíz-elvezetés és kezelés problémáinak 
megoldása Ádánd településen a csatornahá-
lózat kialakításával és szennyvíztelep építé-
sével” című projektben elszámolható költség 
településre eső önrészét (148.262.250,- Ft) az 
önkormányzat az alábbi módon biztosítja: a tá-
mogatási szerződés megkötésével egyidőben 
a víziközmű társulás megalakítását az önkor-
mányzat kezdeményezi, s a szükséges önerő 
egy részét a víziközmű társulás által befizetett 
közösségi pénzből finanszírozza, a fennmaradó 
részre pedig banki finanszírozásra köt megálla-
podást, az első kifizetés határidejéig.

A temetési helyek megváltási, illetve új díjai
2011. augusztus 1-jétől

1. Egyes sírhely: 10.000,-Ft + Áfa 
2. Egyes, mélyített sírhely: 12.000,-Ft + Áfa
3. Dupla sírhely: 15.000,-Ft + Áfa
4. Sírbolthely: 24.000,-Ft + Áfa
5. Egyszemélyes urnafülke: 28.000,-Ft + Áfa
6. Kétszemélyes urnafülke: 48.000,-Ft + Áfa

Fáradtságom adom az esti árnynak, 
Színeimet vissza a szivárványnak. 
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, 
Mosolygásom az őszi verőfénynek. 
Sok sötét titkom rábízom a szélre, 
Semmit se várva és semmit se kérve. 

Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton: 
Kétségeim az örvényekbe szórom. 
A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol - és mindenütt leszek.

Reményik Sándor

Végrendelet
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Pár kérdést tettünk fel Pollák Tibor polgármester 
úrnak az előkészületben lévő szennyvízberuhá-
zással kapcsolatban, melyekre adott válaszai re-
mélhetőleg kellő információval látják el az ádándi 
polgárokat ebben a témában.

A pályázattal kapcsolatban kérem, tájékoz-
tassa az olvasókat annak rövid előtörténeté-
ről!
Mire az újság megjelenik, már az ünnepek elő-
szobájában leszünk, ezért célszerű oda illő jelző-
vel illetni a szennyvízberuházást. A hosszú évek 
óta húzódó pályázati előkészületek a rétestészta 
jellegét vették fel. Nagyon örültem, amikor eb-
ből az ördögi körből ki tudtunk lépni. Emlékeze-
tes, hogy bő tíz évvel ezelőtt Balatonszabadihoz 
való csatlakozáson törte a fejét az akkori veze-
tés, majd ezt követően jött az újabb elképzelés: 
a környező falvakkal, összesen öttel összeállva 
ádándi helyszínű szennyvíztisztítóval szerettük 
volna megoldani a szennyvíztisztítás kérdését. 
Ennek sikertelenségét követte a Dél-Balatoni 
szennyvíz projekt, mely az akkori kormányzat 
támogatásával valósult volna meg, mely szin-
tén nem volt eredményes.
Megjegyezzük, hogy a mai napig a Társulás-
ban bent maradt települések nem jutottak 
szennyvízhez. Ezt követően nagyon fontos 
volt eldönteni, hogy milyen formában, mer-
re haladjon a település, úgy, hogy az évek-
kel előbb indított elképzelésekre már számos 
lakás-előtakarékosság köttetett meg (mintegy 
450-500), melyben a kedvezményezettnek az 
önkormányzatot jelölték meg a lakosok. Ez is, 
de az időközben a Balaton Kiemelt Üdülőkör-
zethez való csatlakozás adta meg azt a végső 
elhatározást, mely az önálló agglomeráció nél-
küli szennyvízberuházást részesítette előny-
ben. A döntést nagymértékben elősegítette a 
kiemelt üdülőkörzetre vonatkozó ún. Balaton-
törvény életbe lépése is, mely határidőt szabva 
(2013.) annak lejártát követően erőteljes építési 
korlátozás alá vonta volna a települést. Olyan 
többletköltségeket kellett volna az építőnek 
beruháznia, melyek ellehetetlenítették volna az 

InduL A SZEnnyVíZPrOjEKT ÁdÁndOn

építéseket, illetve felújításokat. Ez, természet-
szerűen maga után vonná a település ingatlan-
jainak elértéktelenedését, és bizonyos ügyeske-
dőknek lett volna a táptalaja az elértéktelenedő, 
és kiüresedő ingatlanok „felvásárlásával” vagy 
kétes jogcímű elfoglalásával, mely hosszú távon 
nagyfokú rombolást okozna a falunak.

Milyen nagyságú ez a beruházás?
A beruházás, a most már aláírt támogatási szer-
ződéssel a hátunk mögött nettó 988 millió fo-
rint értékű. Ennek az összegnek a 85 %-át (840 
millió Ft) kapja (virtuálisan) az önkormányzat a 
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 
Európai Uniós támogatás keretében. A különbö-
zetet, mintegy 148 millió forintot kell az itt élők-
nek, a lakossági befizetőknek, vállalkozóknak, 
önkormányzatnak stb., biztosítani. Ez a jelenle-
gi vállalkozói és lakossági ingatlanszám alapján 
azonos elosztásban várhatóan 180-200 ezer fo-
rint körüli hozzájárulást feltételez (de magasab-
bat nem!). Jelen pillanatban azért nem tudunk 
pontosabb számot mondani, mert nem tudjuk 
a vállalkozói és az önkormányzati hozzájárulás 
mértékét előzetesen meghatározni, és a 2012. 
január-február hónapban induló, és létrehozan-
dó víziközmű társulás végső döntése szükséges 
ehhez. Ennek a létrejövő víziközmű társulásnak, 
mely a beruházási hátteret biztosítja a lakossági 
részvételt illetően, fontos, jogszabályilag meg-
határozott döntési kompetenciákkal kell ren-
delkeznie, és ebben a kérdésben most én nem 
tudok végleges adatot mondani helyettük.
 
Kötelező-e a víziközmű társulásban részt 
venni?
Természetesen nem kötelező, de ha figyelembe 
vesszük, hogy a törvény szerint, ott ahol a beru-
házás kiépül, és az egyén nem köt rá, ebben az 
esetben a fogyasztott ivóvízre „felárat” kell fizet-
ni, más néven: környezetterhelési díjat. Ennek 
mértéke 10 év alatt elérheti a befizetés mérté-
két is, ugyanakkor az ingatlan számára az épí-
tési korlátozás továbbra is fennáll, mivel csak az 
kap építési engedélyt, aki a szennyvízelvezetés-
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sel kapcsolatos követelményrendszert teljesíti. 
Tehát összefoglalva: nem célszerű kimaradni, 
bármennyire nehéz is lesz előteremteni az eh-
hez szükséges összeget, hozzátéve még azt is, 
hogy egy későbbi csatlakozás csak magasabb 
díjon lesz lehetséges.
Még van idő és lehetőség – ha az egyösszegű 
befizetés nehézséget jelent –, hogy megfele-
lő lakás-előtakarékossági szerződést tudjanak 
kötni.

Hol lesz a szennyvíztelep, és milyen techno-
lógiával fog működni? 
A megépítendő szennyvízelvezető rendszert 
hozzáigazítottuk a földrajzi adottságainkhoz, 
a vízgyűjtő területünk által nyújtott adottsá-
gokhoz, és egy olyan gazdaságos működtetést 
biztosító műszaki feltételrendszert határoztunk 
meg, mely hosszútávon biztosítani tudja a be-
ruházás biztonságos és olcsó működtetését 
(szennyvízátemelők kis száma, a rendszerben 
lévő szennyvíz mennyisége, figyelemmel a 
szag, és egyéb korróziós bomlások által gene-
rált üzemelési költségekre).
A település topológiai adottságai alapján gra-
vitációsan jól csatornázható a község, mivel 
mintegy 20 méter szintkülönbség van.  A terv 
szerint 5 db szennyvízelvezetési öblözetet kí-
vánunk kialakítani szennyvízátemelők megépí-
tésével. A tervezett szennyvízátemelő műtár-
gyakba gravitációs csatornákon keresztül jut el 
a szennyvíz, majd az ottani szivattyúk közremű-
ködésével nyomóvezetéken keresztül a szenny-
víztisztító telepre. Ennek hidraulikai kapacitása 
230 m3/nap. A tisztító telep a köztemető alatt, 
egy elhagyott önkormányzati területen valósul 
meg, melyhez mintegy 300 méter hosszú szi-
lárd burkolatú út kerül kiépítésre. A telep egy 
nagyon korszerűnek mondható technológiával 
fog működni, alacsony energiaszinten, és táv-
felügyelettel fog rendelkezni.

Mit jelent a közműfejlesztés a falu jövője 
szempontjából?
Nem hiszem, hogy bárkinek különösen szüksé-
ges lenne megmagyarázni, hogy a mai lakossá-
gi elvárásoknak való megfelelés és az ehhez iga-
zodó feltételrendszer egy településen milyen 
infrastrukturális adottságokat feltételez. Ne-

künk a szennyvíz a legnagyobb lemaradásunk 
térségünkkel szemben, melynek megépítése 
lehetőséget biztosít a település jövőbeni fej-
lesztésére, munkahelyek teremtésére, és kisebb 
beruházások megvalósítására Ádándon. Ennek 
megépítését követheti csak az útjaink rendbe-
tétele, melynek elkészítésével legalább hasonló 
nagyságú javulást és elégedettséget érhetünk 
el a településen. A beruházás gyakorlatilag a 
cikk megjelenésével egy időben, az adminiszt-
ratív feltételek megteremtésével elkezdődött, 
a közbeszerzés várhatóan az építést végző cég 
kiválasztásával augusztus hónapra befejeződik, 
és kezdődhet a gyakorlati megvalósítás, mely 
természetesen az itt élők számára napi bosszú-
ságot is hordozni fog az építés okozta kisebb 
akadályok miatt. 
A befejezést 2013 végére tervezzük. A víziközmű 
társuláshoz való csatlakozásra való felhívás min-
den ivóvízmérővel rendelkező ingatlan tulajdo-
nosához 2012 elején el fog jutni, melyről a szer-
vezők gondoskodnak. Terveink szerint az építés 
megkezdéséig a társuláshoz való csatlakozás 
nyitva marad, ezért érdemes a csatlakozáshoz 
szükséges pénzügyi feltételrendszer megte-
remtését ez alatt az időszak alatt biztosítani. 
Tapasztalom, hogy ez nem lesz problémamen-
tes, ezért kérem a lakosságot, hogy ha bármi-
lyen olyan felvetése van, amire nem talál meg-
felelő magyarázatot, keressen meg bennünket 
ahelyett, hogy az utcai fórumokon keresztül 
próbál ezekre választ kapni. 
Az önkormányzatnak egyenes érdeke, hogy 
minden lakoshoz a település jövőjéért tett erő-
feszítéseit eljuttassa - mely természetesen az itt 
élőkért történik. Nagy dolgokat csak közösen 
lehet megvalósítani és ez nem csak mai értéken, 
de volumenében is a településünk legnagyobb 
beruházása. Sikeressége nagymértékben az itt 
élők támogatásán múlik, de én hiszem, hogy 
a falu lakosságának többsége felismerte a 
szennyvízhálózat kiépítésének szükségességét, 
és ha erőn felül is, de támogatni fogja.

Köszönjük a tájékoztatást, és erőt, kitartást, eltö-
kéltséget kívánunk a beruházás sikeres lebonyolí-
tásához!

Torda János
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Intézményünkben a 2011-2012-es tanévet 149 
tanulóval kezdtük meg. Idén is folytatjuk a hal-
mozottan hátrányos helyzetű tanulók esély-
egyenlőségét biztosító programot (IPR), és a 
kompetenciaalapú oktatás elterjesztését célzó 
TÁMOP 3.1.4. pályázat fenntartását.
Az ősz folyamán tanulóink számos programon 
vehették részt. Siófokon a Nagy Sportágválasz-
tó rendezvényen 13 tanuló ismerkedett külön-
böző sportolási formákkal. Három tanulónk 
részt vett az amatőr duatlon verseny megyei 
fordulóján, közülük rohonczi Mátyás bejutott 
az országos versenyre is, ahol csapatban 2. he-
lyezést ért el.
Alsós tanulóink a zene világnapja alkalmából a 
Zabszalma együttes, majd a Tojásfesztiválon az 
Alma együttes koncertjét nézték meg. A Tojás-
fesztivál keretében meghirdetett rajzversenyre 
számos alkotást készítettek a gyerekek, melyek 
közül Kalányos Henrietta műve 1. helyezés-
ben részesült.
Felsőseink közül 22 tanuló a SIOK által szerve-
zett ifjúsági hangversenysorozaton ismerkedik 
a tanév folyamán a komoly zenével.
Októberben rendeztük meg „A környezettuda-
tos és egészséges életmódra nevelés” című, há-
rom hetet meghaladó projektet. A rendezvény 
keretében papír és PET-palack gyűjtést, saláta-
délutánt, a védőnő által tartott előadást, vetél-
kedőt, sportnapot szerveztünk, melyeknek si-
keres lebonyolításában sok szülő is aktívan részt 
vett. Köszönjük munkájukat, támogatásukat!
Október végén a SIOK Széchenyi István Általá-

A SIOK FEKETE ISTVÁn ÁLTALÁnOS ISKOLA HírEI

nos Iskola szervezésében megtartott meseolva-
só versenyen 6 tanuló képviselte iskolánkat. Kö-
zülük a legeredményesebben szerepelt Sipiló 
jázmin, aki arany minősítést és Bogár Levente, 
aki ezüst minősítést kapott.
November elején a siófoki Perczel Mór Gimná-
zium tanulmányi versenyén két nyolcadik osz-
tályos tanulónk vett részt, közülük nemes Má-
tyás matematikából 2. helyezést ért el.
Idén ősszel is megrendezésre került a mezei 
futóverseny iskolai, majd kistérségi forduló-
ja. Utóbbi vetélkedésen a következő tanulók 
értek el jó eredményeket korcsoportjukban: 
németh Márk 1. hely, Tuchmann Csenge 1. 
hely, Mészárovics Kinga 2. hely, Török dávid 
1. hely, Horváth richárd 1. hely, Szemesi Tiva-
dar 3. hely

Focistáink is több tornán szerepeltek az ősz fo-
lyamán. A 7. és 8. osztályosok a Baross Kupán 
és a Foki-hegyi Kupán képviselték iskolánkat. 
Utóbbi tornán rohonczi Mátyás a legjobb me-
zőnyjátékos címet szerezte meg. Az 5. osztályo-
sok a Kiliti Kupán 4. helyezést értek el. Az 1. és 2. 
osztályosok a OTP-MOL Bozsik-program Gyer-
meklabdarúgó Fesztiválon szerepeltek.
Két alkalommal teljesítménytúrán vettek részt a 
gyerekek. A Siófok-Töreki Cinege Túrán 7,5 km-
es távot 22 fő, a Kelet-Bakony túrán 15 km-es 
távot 6 fő teljesített sikeresen.
Az ősz folyamán az Ádándi Általános Iskoláso-
kért Alapítvány támogatásával az 5. osztályos 
tanulók 10 alkalommal úszásoktatáson vettek 
részt a tabi uszodában. 
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Novemberben rendeztük meg az alsós tanu-
lók szavalóversenyét, melynek témája a család 
volt. 26 versmondó kisdiák örvendeztette meg 
a hallgatóságot szebbnél-szebb előadásokkal. 
A legeredményesebben a következő tanulók 
szerepeltek:
I. helyezés: Sipiló jázmin, Bozsoki Bence
II. helyezés: Orsós dorottya
III. helyezés: Kutacs Vivien, Zrínyi Bernadett
December hónapban, az adventi időszakban 
hétfőnként közös gyertyagyújtással, hetente 

kézműves délutánokkal, Mikuláskor vetélkedő-
vel készülünk a karácsonyi ünnepekre!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani min-
denkinek, aki munkájával, támogatásával segí-
tette rendezvényeink sikeres lebonyolítását!
Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi 
ünnepeket és békés, boldog újesztendőt kívá-
nunk!

Materné Mestyán Ildikó

Itt az idő, kicsi gyermek,
iskolánkban szépen köszöntelek.
Itt az idő, kicsi gyermek,
vedd magadhoz tollad, könyved!
Ne félj és ne ijedj meg,
a tanítók nem esznek meg!
Este nézd meg a mesédet,
holnapra készítsd elő könyveidet!
Reggelente korán kelj,
az iskolában tanulni kell!
Tanulj szépen, játékosan,
fejlődj, gyarapodj okosan!
Kis játékodat elhozhatod,
de ígérd meg, az órán nem mutogatod!
Tanulj szépen, kitartással,
bírj az írással-olvasással!
Az idő múlását észre se veszed,
már tudod számolni a tízeseket! 
Aranyosi Sz. Attila: Kisiskolások köszöntője

ELSő OSZTÁLyOSOK KöSZönTéSE

A 2011/2012-es tanévet 26 első osztályos ta-
nuló kezdte meg iskolánkban.
Kik ők? 
Badics István
Bogár Dominik
Csonka Dorina
Gálfalvy Richárd
Házi Adrián
Gáspár Norbert
Horváth Alexandra
Horváth Barbara
Horváth Béla
Horváth Csaba
Horváth Dominik
Horváth Patrícia
Kárpáti Ferenc

Maksi Dávid
Marosi Róbert
Mészárovics Gergő
Németh Márk
Pápai Zsáklin Kármen
Polyákovics János
Szász Barnabás
Szigeti Vanessza
Takács Sándor
Tuchmann Csenge
Varga Rebeka
Wirth Zsombor
Zuschlag Henrik

Már a tanévnyitó ünnepségen bizonyították, 
hogy ügyes, iskolaérett gyermekek. 
Torda János igazgató úr a következő monda-
tokkal köszöntötte az iskolába lépő, első osz-
tályos tanulókat: „Búcsút vesztek a szeretett óvó 
néniktől, de higgyétek el, itt új otthon vár rátok. 
Tágasabb, és sok új feladattal teli, de otthonos és 
barátságos is. Tanító nénitek – Andi és Heni néni – 
féltő gondoskodással vesz majd körül benneteket.
Kérjük, hogy legyetek büszkék rá, hogy iskolánkba 
járhattok, becsüljétek meg vívmányait, öregbítsé-
tek jó hírét! Úgy viselkedjetek majd, hogy büszkék 
lehessünk rátok.”

Wirth Zsombor 1. osztályos tanuló a következő 
rövid versikében fogalmazta meg, hogy mit vár-
nak a kis nebulók iskolájuktól:
„Ezért kedves kis iskolám, fogadjál be engem!
Tanítóim szeretete foganjon meg bennem!
Ajánljad fel nekem is a tudás gazdag fáját,
hadd olthassam önmagamba legvirulóbb ágát!
Mindenkinek sok sikert, örömteljes tanévet 
kíván: Andi és Heni néni
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GyArAPOdOTT ISKOLÁnK

Az előző tanévek során már kiderült, hogy a 
diákok egyre nagyobb hányada választaná a 
kerékpáros közlekedést, melynek megfelelő 
biztosításához egy nagyobb volumenű beru-
házásra lenne szükség. A felmérések is azt bizo-
nyították, hogy az iskolába sok diák és dolgo-
zó jár kerékpárral, ezért nagy igény lenne egy 
időjárás és lopásvédett kerékpártárolóra. Egy 
uniós pályázat, a KEOP 6.2.0/A-09 jelű lehetősé-
get biztosított erre, ezért Ádánd Község Önkor-
mányzata pályázatot adott be rá  „A kerékpáros 
közlekedés feltételeinek javítása a SIOK Fekete 
István Általános Iskolában” címmel. Az önkor-
mányzat a sikeres pályázatával 8,6 millió forint 
támogatást nyert. A projektre fordítható (ön-
résszel együtt) bruttó 9,055 millió forintból két 
darab, összesen 80 férőhelyes kerékpártárolót 
építtetett az iskola udvarán, valamint felújítatta 
az iskola öltözőjét és zuhanyzóját. A fejlesztés 
eredményeképpen mind a diákok, mind pedig 
az iskola dolgozói napi szinten, kulturált és biz-
tonságos körülmények között tárolhatják ke-
rékpárjaikat az intézményben, elősegítve ezzel 
a kerékpáros közlekedés feltételeinek javulását 
Ádándon.
A projekt a kerékpározás népszerűsítésén túl 
felhívja a figyelmet annak környezetvédelem-
ben betöltött szerepére is. Lehetőséget biztosít 
a fenntartható fejlődés, a megelőző környezet-
védelem és a fenntartható közlekedés népsze-
rűsítésére egyaránt. Iskolánk elhivatott, hogy 
mind a diákok, mind a település számára bizto-
sítson olyan lehetőségeket, melyben az embe-
rek megismerkedhetnek a fenti fogalmakkal, és 
olyan elméleti és gyakorlati tudáshoz jussanak, 
melyek segítik, hogy mindennapjaikat is ennek 
megfelelően éljék.
Az iskola a pályázati konstrukcióval a kerékpá-
ros közlekedés népszerűsítésén kívül ahhoz is 

hozzá kíván járulni, hogy az érintettek együtt-
működésének eredményeként a község lakos-
ságának minél szélesebb körében tudatosuljon 
a fenntarthatóság mint értékrend, valamint 
javuljon a különböző fenntartható fogyasztási 
alternatívák ismertsége, elérhetősége és hasz-
nálata.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg. Az önrészt Ádánd Község 
Önkormányzata biztosította.

A TIOP-1.1.1/07/1 “A pedagógiai reformot tá-
mogató informatikai infrastruktúra fejlesz-
tése” pályázaton intézményünk összesen 
4,5 millió forint értékben valósíthatott meg 
infokommunikációs technológiai fejlesztést. 
A pályázat célja az iskolarendszerű oktatás in-
formatikai fejlesztése, az un. „Intelligens iskola” 
létrehozása, amely elsősorban az informatikai 
infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intel-
ligens iskola” program nemcsak az informatikai 
készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba 
beépülő Infokommunikációs Technológia (IKT) 
támogatású pedagógiai módszertan által – a 
többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szüksé-
ges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja.

Négy tanteremben került felszerelésre digitális 
tábla, projektor és notebook. Valamennyi tante-
remben kiépítettük a vezeték nélküli internetet, 
a számonkérést pedig egy feleltető-rendszer 
segíti. A tanári kar egy része továbbképzésen, 
másik része belső továbbképzésen sajátította el 
a korszerű eszközök használatát. A gyerekek is 
nagy örömmel fogadták az új eszközöket, mely-
lyel az órák színesebbé és „interaktívabbá” vál-
tak.
Torda János
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Óvodánk a 2011/2012-es nevelési évben egy 
osztatlan (Csigabiga csoport, 6-7 évesek) és két 
részben osztott csoportban (Katicabogár, 4-5 
évesek, és Pillangó csoport, 3-4 évesek) fogadta 
a gyerekeket szeptemberben.
A nyári szünetben egyszerre több felújítási 
munkálat kezdődött el az óvodában, melynek 
köszönhetően ma büszkén mondhatjuk: meg-
szépült, megújult intézményünk, így már barát-
ságosabb, esztétikusabb környezetben tölthe-
tik mindennapjaikat a kicsik. 
Önkormányzati pályázattal megtörtént az óvo-
da épületének külső hőszigetelése és vakolása, 
melynek pozitív hatását már az első hetekben 
érezhettük. A termek hőmérséklete barátságo-
sabb, kevesebb energiával tudjuk a szükséges 
hőmérsékletet biztosítani a csoportszobák-
ban, és a hozzájuk tartozó helyiségekben. A 
műanyag nyílászárókkal és a homlokzati falak 
külső szigetelésével megtörtént az épület tel-
jes körű szigetelése, mely segít a fűtési energia 
megtakarításában, s melynek jótékony hatását 
élvezheti minden gyermek.
Közös összefogással megtörtént a nyitott fo-
lyosó felújítása, melynek anyagi hátterét az 
önkormányzat biztosította, és a kivitelezésben 
is segítettek az önkormányzat dolgozói és köz-
hasznú munkásai. Társadalmi munka keretében 
pedig segítettek a szülők és az óvoda dolgozói: 
csiszolták, festették, mázolták a vasszerkezetet; 
lemosták, le-, és felszerelték a folyosó poliész-
ter hullámlemezét. Szűcs József helyi vállalkozó, 
szülő önzetlen segítségével a folyosó korlátját 
egy barátságosabb és esztétikusabb faburko-
latra cseréltük, melynek önrészét szintén az ön-
kormányzat állta.

 Az akadálymentes bejárat és kocsibejáró kiala-
kításában az önkormányzat segítségére volt a 
Polgárdi kőbánya, mely felajánlotta, és a KŐÉP 
kft., mely ingyen házhoz szállította a terméskö-
vet. Köszönet érte mindkét cégnek!

A Szülői Szervezet bevételéből finanszíroztuk 
az idei évben a Katicabogár csoport termének 
kifestését. A javítási munkákat és a festést az 
óvoda karbantartója végezte el magas színvo-
nalon.

Ezúton is köszönjük a segítséget mindazoknak, 
akik segítettek bennünket óvodánk környeze-
tének szebbé és barátságosabbá tételében.

Markaf Jánosné
tagóvoda-vezető

Az ősz eseményei
ÉVKÖRÜNK első nagy témaköre az ősz volt, 
melynek eseményei, tennivalói minden évben 
ugyanazok, de az életkor előrehaladtával a tar-
talom, az ismeretanyag bővül, a tevékenységi 
kör kiszélesedik. 
- Hetente több alkalommal tettünk sétákat a 
falu utcáin, folyamatosan figyelve a természet, 
az időjárás változásait. A Szakiskola parkjában 
és a templomkertben gesztenyét, terméseket 
gyűjtöttünk, falevelet szedtünk. Gyakran men-
tünk a játszótérre, ahol a gyerekek kedvükre 
mozoghattak, játszhattak.
- Szeptember első két hetében mindhárom cso-
portban megtartottuk az őszi szülői értekezle-
teket.

ÓVOdAI HírEK
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- Szeptember 28-án Tökfaragó Délutánt rendez-
tünk az óvoda udvarán. A régi hagyományokat 
megszakítva idén az óvodai őszi nyílt nap al-
kalmából tökfigurákat, töklámpásokat készí-
tettünk. Már tavasszal megkezdtük az előké-
születeket, az érdeklődő szülőknek különböző 
dísztökmagokat adtunk, amit ők elvetettek és 
felneveltek. Délután fél négytől fogadtuk a szü-
lőket. Nagy örömünkre szolgált, hogy várakozá-
son felüli volt az érdeklődés. Szülők, nagyszülők 
gyermekeikkel együtt tevékenykedtek ezen a 
délutánon. A különböző fajtájú és formájú tö-
kökből rendkívül ötletes, mutatós lámpások, 
figurák készültek, melyeket kiállítottunk az óvo-
da udvarán, hozzá illő őszi környezetben. A bar-
kácsolás végeztével zsíros kenyérrel, szörppel 
és édesre sült tökkel kínáltuk a résztvevőket. Es-
tefelé az óvoda előtt sétálók a mécsessel meg-
világított töklámpásokban gyönyörködhettek. 
Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk min-
denkinek elnyerte tetszését, és ezzel egy újabb 
hagyományt teremthettünk!
- Október 4-én az Állatok Világnapja alkalmából 
idén Balatonszabadiba, a Bella Lovasudvarba 
kirándultunk autóbusszal. Sok-sok állatot lát-
hattak a gyerekek, elsősorban lovakat, pónikat, 
de volt szamár, láma, strucc, kecske, madarak, 
kisemlősök is. A barátságosabbakat megsimo-
gathatták az ovisok.
- Október 14-én a Tojásfesztiválra látogattak el 
a nagycsoportosok. Megnézték a gyermekmű-
sort, a vásári forgatagot, a rajzpályázat alkotá-
sait.
- Október 21-én megemlékezést tartottunk 
nemzeti ünnepünk alkalmából az Emlékhely-
nél, virágot, mécsest vittünk.
- Október 27-én a siófoki vásárcsarnokba utaz-
tak autóbusszal a középső- és nagycsoporto-
sok. Megfigyelték az őszi piac sokaságát, kíná-
latát, vásároltak gyümölcsöt, melyet közösen 
elfogyasztottak.

Intézményünk harmadik éve vesz részt az Óvo-
dai Integrációs Programban. A működtetés 
lehetőségét és folyamatának finanszírozását 
pályázat útján nyertük el. Az esélyegyenlőség 
megteremtése érdekében a halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, 
egyéni fejlesztését, szociális hátrányaik enyhíté-
sét szolgálja. 

Az Integrációs Program feladatainak körébe 
tartozik a civil szervezetekkel, gyermekvéde-
lemmel és egészségügyi ellátással foglalkozó 
szervezetekkel, személyekkel való együttműkö-
dés kiépítése, bővítése, közös programok szer-
vezése. 
Ápoljuk, bővítjük az iskolával való kapcsolatun-
kat, hiszen az óvoda-iskola átmenet is része az 
integrációs programnak. Évente több alkalom-
mal részt veszünk közös programokban, gye-
rekek és pedagógusok egyaránt. Legutóbb az 
iskolások október 23-i ünnepségén, és projekt-
hetük zárónapján vettünk részt a nagyokkal. 
November utolsó hetében az óvó nénik meglá-
togatták az elsősöket, akik az olvasás órán meg-
mutatták, mennyi mindent tanultak a három 
hónap alatt. 

Milyen események várnak még ebben az évben 
óvodásainkra? 
Az előttünk álló adventi időszakban a gyerekek-
kel készülődünk, ráhangolódunk az ünnepre:
- December 5-én várjuk a Mikulást!
- December 7-én az iskola alsó tagozatosaival 
együtt a Kultúrházban meseelőadást láthatnak 
a gyerekek.
- Adventi koszorúnkon naponta meggyújtjuk a 
gyertyákat, fényénél meghitt hangulatban éne-
kelünk, beszélgetünk. 
- December 13-én a nagycsoportos fiúk Lucáz-
nak, végigjárják a csoportokat, ellátogatnak a 
Polgármesteri Hivatalba, Idősek Klubjába, isko-
lába is. 
- December 16-án a Kultúrházban az Idősek Ka-
rácsonyán szerepelnek a nagycsoportosok.
- Karácsonyi mézeskalács-sütést szervezünk 
csoportonként a szülőkkel közösen, valamint a 
Népdalkör tagjaival.
- Mindegyik csoport saját kis karácsonyfát dí-
szít, családias légkörben készülődik. Az utolsó 
óvodai napon, december 21-én közösen ünne-
pelünk a tornateremben, énekelnek a népdal-
körösök is, a gyerekek előadják kis karácsonyi 
műsorukat, és együtt örülhetnek az ajándékok-
nak.
Békés karácsonyt, és nagyon boldog újesztendőt 
kívánunk minden gyermeknek és családjuknak!
Ilonné Szabó Ágnes
óvodapedagógus
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néPdALKörI HírEK

Az Ádándi Népdalkör Egyesület a 2011-es évben 
is nagyon tartalmas és színvonalas tevékenysé-
get végzett. Tagjaink száma gyarapodott, de 
sajnos az énekesek száma pár fővel csökkent a 
tartós betegségek miatt. Egyesületünk pártoló 
tagjai is minden rendezvényünkön, kirándulá-
sokon egyenrangúan vehetnek részt, és min-
den tevékenységből ki is veszik a részüket. Akik 
bejárták velünk az idén Felvidéket, Vajdaságot 
(Csóka, Bácskertes), azok egy életre szóló, élmé-
nyekben gazdag kiránduláson, egyben baráti 
programokon vehettek részt. A régi Magyaror-
szág megismerésén túl részt vállaltunk a falu 
szépítésében, hiszen régi vágyunk teljesült, el-
készült a székelykapu a kultúrház bejáratához. 
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen részt vál-
lalt ebben!
Minden községi rendezvényen énekeltünk, 
melyre meghívtak bennünket, s ezután is szíve-
sen teszünk eleget a felkéréseknek.
Csókán, a Vajdaságban vendégei voltunk a 
Móra Ferenc Művelődési Egyesületnek. A csókai 
férfiakkal nagyon jó baráti kapcsolatot ápolunk. 
A III. Magyar Nemzeti Népdalkórus Fesztiválon 
vettünk részt, melyen kb. 20 együttes énekelt. 
Mi díszvendégek voltunk és olyan ellátást is 
kaptunk! Utunk során megnéztük Szabadkán 
a Városházát, ami világhírű, a Zsinagógát, és a 
gyönyörű régi magyar várost. Szállást Csókán 
kaptunk az egyesület tagjainál, és a székházuk-
ban, a Magyar Házban. Minden csodálatos volt! 
Másnap elmentünk Zenta városába. Minden 
nap és minden helyszínen idegenvezetőt kap-
tunk. Köszönjük!
November 26-án Kupuszinán, Bácskában ven-
dégeskedtünk. A kupuszinai Petőfi Sándor Mű-
velődési Egyesület meghívására részt vehettünk 
a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok keretében 
megtartott Durindó népzenei fesztivál gáláján. 
A 2011-es Durindó gálán csak a legjobb vajda-
sági csoportok szerepelhettek, ide hívtak meg 
minket is. A Durindó a népzene jelölése Szerbi-
ában. Azt hiszem, hogy ádándiaknak még ilyen 

vendéglátásban nem volt részük. Sokan hiszik, 
hogy a testvértelepülés az önkormányzati kap-
csolat. Nos, a mi népdalkörünk már 15 éve óvja 
és ápolja ezt a szép és jó kapcsolatot, hiszen a 
10 éves évfordulónkon táncolták végig először 
a falut! Természetesen mi csak segíteni tudjuk a 
testvértelepülésünk és Ádánd kapcsolatát, min-
den rendelkezésünkre álló eszközünkkel.
26-án néztük meg Zombort is, a Városházát, ott 
azt a festményt, ami a Zentai csatát ábrázolja és 
7x4 méteres. Az esti gálaműsorban 18 együt-
tes mutatkozott be, köztük mi is. Öröm volt 
látni a gyönyörű népviseleteket. Szerencsénk-
re a legjobbak között ott voltak a csókaiak, a 
doroszlóiak és a kupuszini Krajcárka népdalo-
sai. A vacsora és a fergeteges mulatság után 
jöttünk haza. 
El kell mondanom és utánajárhatnak az önkor-
mányzatnál is, hogy mi a híresztelések ellené-
re nem a falu pénzén utazgatunk! Mindig el-
mondom és mindenről beszámolok évről-évre, 
mégis vannak olyan emberek a faluban, akik 
megkérdőjelezik tevékenységünket, pénzügyi 
támogatásainkat. Szeretném kérni azokat, akik 
nem értik 26 év után sem, hogy mi milyen egye-
sület vagyunk, és mi a célunk és feladatunk, ne 
hasonlítsanak bennünket össze senkivel. A népi 
kultúra ápolása, a népzene tanulása, gyűjtése, 
átadása és éneklése, a Kárpát-medence ma-
gyarságának, kultúrájának megismerése úgy 
érzem, érezzük felemelő feladat, és nem hagy-
juk leértékelni senki által! Amíg tudjuk, tesszük 
a dolgunkat! Szeretnénk mindenkit meghívni a 
Katolikus templomba karácsony szent estéjére 
a mise előtti betlehemezésre.
„Szálljatok le, szálljatok, betlehemi angyalok, zör-
gessetek ma este meg, minden kicsiny ablakot! 
Palotába, házikóba egy örömet vigyetek! Boldog, 
békés ünnepet!”

Házi Ferencné
népdalkör vezető
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A KASSAI dÓMBAn SZÓLT A dAL, 
avagy:  felvidéki portyán a népdalkör

Ha a népdalkör határon túli kirándulást tervez, 
a cél mindig az, hogy minél több történelmi 
emlékhelyet, nevezetességet meglátogasson. 
Kárpátalján Rákóczi nyomába eredtünk. Idén a 
felvidéki utunk alkalmával ki sem kerülhettük 
volna a nagyságos fejedelem emlékét, hisz az a 
terület jórészt az ő birtokainak része volt, így a 
kuruc kor emlékeiből is sok található itt. 
Mindjárt az első, Krasznahorka büszke vára. A 
róla szóló dalt Rákóczi hamvainak hazahozatala 
alkalmából írta egy Andrássy-grófnő 1906-ban. 
Az Erdélyből származó Andrássyak a 16. sz.-tól 
300 évig birtokolták a várat, Rákóczi is lakott 
benne. A szabadságharc bukása után a császár 
minden magyar várat leromboltatott, hogy ne 
legyen több rebellis fészek az országban. Ez a 
vár azért menekült meg, mert kastélynak minő-
sítették. Az országútról nagyon szép látványt 
nyújt, igazi turistacsalogató. Magyar nyelvű ve-
zetéssel is látogatható. Most itt helyszűke miatt 
nem tudom részletezni a látnivalókat, csak a 
festményekre hívom fel a figyelmet. Köztük van 
ugyanis Korponainé Géchy Julianna képe is. Ő 
volt ama bizonyos „lőcsei fehér asszony”, aki el-
csavarta fejét a kurucgenerális várúrnak.
Késmárk szintén a kuruc korra emlékezteti a 
magyar történelem ismerőit, hiszen a Thököly-
család élt itt. Szokatlan, hogy a vár nem egy 
hegytetőn, hanem a mai városközpontban ta-
lálható.
Eperjes a Thököly-féle kurucfelkelésnek „kö-
szönhette” leggyászosabb napjait. A császári 
zsoldban álló Caraffa tábornok, az „eperjesi hó-
hér” 300 gazdag polgárt válogatott kínzások-
nak vetett alá, 24-et ki is végeztetett a város 
piacán. A felségárulás vádja csak ürügy volt a 
javak megszerzésére. Eperjes szerencsésebb 
időkben másról volt nevezetes. A „Tarca parti 
Athén” mint iskolaváros, óriási szerepet töltött 
be a művelődésben.
Lőcse sokaknak a Mikszáth-regényből ismert 
„fekete város”. Érthető hát, hogy kerestük a 
filmből ismerős helyeket. Vasárnap lévén, a vá-
rosházát csak kívülről tudtuk szemügyre venni, 
pedig itt újra találkozhattunk volna a fent emlí-

tett híres-hírhedt szépasszonnyal. Séta közben 
elgyönyörködtünk a szepességi szász építészet 
szép reneszánsz házaiban. Sokan voltak kíván-
csiak a filmből ismerős szégyen-ketrecre, ahova 
a nyelves kofákat, vagy a ledér hölgyeket tétet-
te szemlére a városi tanács. Az érdeklődők belé-
pőt váltottak a Szent Jakab templomba, ahol a 
világ egyik legszebb és legnagyobb, fából fara-
gott gótikus főoltára látható. Lőcsei Pál remek-
művét a lőcseiek sem Ferenc Józsefnek, sem a 
londoni múzeumnak nem adták el, bármennyit 
is kínáltak érte.
A Poprádhoz tartozó Szepesszombat templo-
mának szintén híres a szárnyasoltára. A bejárat-
nál lévő fényképek tanúsága szerint 2003-ban 
az angol királynő is járt itt. Fogadni mernék, 
hogy elmulasztották megemlíteni a felséges 
asszonynak, hogy ez eredetileg magyar mű-
emlék! A helyiség másik nevezetessége, hogy 
Benyovszky Móric felesége itt született, s itt is 
van eltemetve a templom kriptájában. A mada-
gaszkári királlyá lett Benyovszky és neje emlé-
két a templom közelében lévő kávézó egy sar-
kának dekorációja őrzi, a feleség szülőháza ma 
a magyarok kulturális székháza.
Kassa már bizonyára sokaknak ismerős. Sajnos, 
csak keveset tudok most írni róla. A város jövőre 
Európa kulturális fővárosa lesz, nem nehéz észre 
venni, hogy ennek mennyire meg is akarnak fe-
lelni. Igyekeznek régi fényét visszaadni a város-
nak, de ultramodern technikát is alkalmaznak, 
mikor este lézertechnika segítségével pótolják 
a dóm félbehagyott tornyát. Ottani idegenve-
zetővel tettünk sétát, nehogy valakit kóterba 
zárjanak közölünk, ha egy épületre mutatva 
mond valamit a többieknek. Felfedező utun-
kat a szökőkútnál kezdtük, ahol tiszteletünkre 
mindjárt meg is szólalt a harangjáték. A Kassá-
ra látogatónak kihagyhatatlan program a Szent 
Erzsébet emlékére emelt székesegyház megte-
kintése. Az egyik vízköpő, mely egy rút női fej, 
a legenda szerint a főépítész borissza feleségét 
ábrázolja, aki az idők végezetéig csak esővizet 
gurgulázhat eztán. Az épület belsejének látni-
valója többféle művészeti ág műremeke, me-
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lyet részletezni szintén nem áll módomban. Egy 
érdekességet azért kiemelek: ez a Királylépcső. 
A legenda szerint Mátyás király felesége kíván-
sága szerint azért készült a csigalépcső dupla 
tekeréssel, hogy Beatrixnak ne a király mögött 
kelljen kullognia az oratóriumba menetelkor. 
A dóm altemplomában koszorút helyeztünk 
el Rákóczi szarkofágja előtt, s énekeltünk is a 
nagyságos fejedelem tiszteletére. A rodostói 
ház mását csak kívülről tudtuk megnézni, mert 
hétfőn ott is zárva vannak a múzeumok. Így nem 
csodálhatta meg a csoport a gyönyörű belső 
berendezést, melyet a száműzetés helyszínéről 
sikerült megszerezni a múzeumnak. A magyar 
látogatók számára a legértékesebb darab az a 
szék, melyet Rákóczi saját kezűleg készített.
Ha már odaát jártunk, Rákóczi nyughelyétől a 
bölcsőhelyéig is elzarándokoltunk. A határ kö-
zeli Borsiban található az az épület, ahol 1676 
tavaszán világra jött történelmünk e dicső alak-
ja. A kis kastély sokáig az enyészeté volt, de lel-
kes lokálpatrióták mára szépen rendbe hozták. 
A mozgatórugó szerepét betöltő személy kala-
uzolja a látogatókat, lelkesedésében úgy hadar, 
hogy időnként lassításra kell kérni. Sokat akar 
egyszerre mondani, de annak a felét is nehezen 
értjük, ez némileg csökkenti érdemeit. De a vé-
gén, aki kitartott mellette, mindenkit megven-
dégel egy kupica pálinkával.
Úti beszámolóm végére hagytam kirándulá-
sunknak azt az állomását, mely közölünk sok-
nak talán a legnagyobb élményt jelentette: a 
dobsinai jégbarlang. A parkolóhelytől 25 perc-
nyi sétával lehet megközelíteni. Hogy zárás 
előtt odaérjünk, ezt a kaptatót fujtatva, lihegve 
15 perc alatt kellett megjárnia a 6 és 83 éves-
nek egyaránt. Lent aztán csodálatos látvány lett 
a jutalma eme sportteljesítménynek. Elállt sze-
me-szája annak, aki először látta az elénk táruló 
tündérvilágot. Ilyen lehet a mesebeli üveghegy, 
a jégkirálynő kristálypalotája. A látványt leír-
ni kevés a szó, ezt látni kell! Amikor a feltárása 
után Jókai is felkereste a jégbarlangot, élmé-

nyét hatalmas lelkesedéssel örökítette meg a 
lőcsei fehér asszonyról írott regényében.
E kirándulásunkról is sok szép élményt hoztunk 
haza magunkkal. Helyszűke miatt ennek csak 
nagyon kis töredékét tudtam itt most megosz-
tani az olvasóval. Nem írtam az olcsó merényi 
szállás nótázós vacsorájáról, a fenyvesekkel 
vadregényes tájról, a büszke várak fenséges lát-
ványáról, a branyiszkói csata hős honvédjeiről. 
Szép volt! És csak erre a szépre akarunk emlé-
kezni. Igyekszünk elfelejteni a határátkelést kö-
vető háborgásunkat, melyet az idegen nyelvű 
üdvözlő felirat mellől elmaradó magyar szöveg 
hiánya okozott: mintha bizony erre leggyak-
rabban csak angol turisták járnának! Később, 
az országon belül sem találtunk magyar nyelvű 
eligazítást (üdítő kivétel a krasznahorkai vár új 
kiállítási része). De a szép élmények feledtetik 
ezt a bosszúságot, hiszen ha valamit elhallgat-
nak, az attól még létezik. A múltunkat nem ve-
hetik el tőlünk, amíg lesz magyar, aki emlékezik. 
Egy-egy ilyen kirándulással egy icipicit talán mi 
is hozzájárulunk ehhez. 
Ezért nem tekintjük magánügynek az ilyen ki-
rándulásainkat, ezért számolunk be részletesen 
újságunkban róluk, hogy másoknak is kedvet 
csináljunk felkeresni, megismerni a történelmi 
Magyarországot. Ne feledjük: amit megisme-
rünk, az már a miénk!
Neisz Péterné
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Már ez év januárjában a pótszilvesztert és a 
névnapokat közös főzéssel, és a Harta Duó ze-
nés kíséretével ünnepeltük. Nem volt időnk sok 
pihenésre, mert március 5-ére, a hagyományos 
nőnapi műsoros estre készültünk, ahol vidám 
jelenetekkel, tánccal szórakoztattuk a közön-
séget. Meghívott vendégünk, a Siófoki Nyug-
díjas Klub régi slágereket és táncokat mutatott 
be. Ezután is folytattuk a táncpróbákat, mert a 
Balatonszemesen megrendezésre kerülő Kul-
turális Seregszemlére készültünk, ahol tánccal 
és egy jelenettel léptünk 
fel. Tánc kategóriában 
tovább is jutottunk a me-
gyei gálára.
Május 28-án jótékony-
sági előadáson is részt 
vettünk. A siójuti Bog-
rácsfesztivál rendezői 
felkérésére július 16-án 
mazsorett és kalapos 
tánccal szórakoztattuk a 
közönséget, nagy siker-
rel.
Ezután július 23-24-én 
kétnapos kirándulásra indultunk, amit Szirákon 
kezdtünk, majd Bátonyterenyén folytattunk. 
Kazárra érve ebéddel vártak bennünket, majd 
később az ottani nyugdíjas klub tagjaival kö-
zösen szalonnasütést rendeztünk, és tánccal 
köszöntöttük vendéglátóinkat. Annak ellenére, 
hogy előtte sosem találkoztunk, az esti rendez-
vényen mindenki egy tálca süteménnyel várt 
minket. Ezután pedig a salgótarjáni bányamú-
zeumot látogattuk meg. Ott nyolcvan méter 
mélyen jártuk a föld alatt, és eredeti állapotá-
ban nézhettük meg a bányászok akkori nehéz 
élet-, és munkakörülményeit.

EGy MOZGALMAS éV A nyuGdíjAS KLuBBAn

Július 24-én, kirándulásunk második napján 
megérkeztünk Balassagyarmatra, a „bátor vá-
rosba”. A jelzőt  azért kapta, mert 1919 tavaszán 
a cseh betörés ellen a várost megvédték a front-
ról érkezett katonák, vasutasok és a város pol-
gárai. 
Augusztus 6-ra, az ádándi falunapra tánccal 
készültünk. Szeptemberben újra felléptünk a 
hagyományos ádándi szüreti főzőversenyen. 
Október 8-án következett a lengyeltóti me-
gyei gála, ahol nagy sikerrel szerepeltünk. Saj-

nos sok meghívásnak 
nem tudtunk eleget 
tenni pénz hiányá-
ban: Balatonföldvár, 
Karád, Szentgáloskér, 
és a soproni XX. Idősek 
Nemzetközi Találkozó-
ja, ahol már több év-
ben is sikereket értünk 
el. Reméljük, hogy a 
következő évben több 
támogatást kapunk, és 
tovább folytathatjuk 
sikeres fellépéseinket!

Ezúton mondok köszönetet támogatóinknak, a 
nagyszámú lelkes közönségnek, és nem utolsó 
sorban tagjainknak, akik idős koruk ellenére is 
vállalják a próbákkal járó nehézségeket, fáradt-
ságot. Úgy érzem, ezt a sok szép sikert csak így 
együtt érhettük el. 

Kívánok békés, boldog Karácsonyt, és erőt, egész-
séget az elkövetkezendő új évre!

Gégény Antalné
a Nyugdíjas Klub vezetője

Szerencse fel, szerencse le: látogatás Palócföldön
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InTErjú BOGnÁr jÓZSEFFEL, A HELyI POLGÁrőrSéG VETETőjéVEL
összefoglalná röviden a pol-
gárőrség újjáalakulásának 
körülményeit?
Mivel 22 éve itt lakom a faluban, 
mindig figyelemmel követtem 
a polgárőrség működését. Az 
utóbbi években azt tapasztal-
tam, hogy nem úgy működött, 

ahogy a falu lakossága szerette volna és biztonsága 
megkívánta. Ezért úgy gondoltam, hogy én megte-
szem a megfelelő lépést, és megoldom a problémát. 
Ezért vállaltam el az egyesület vezetését.
Milyen célkitűzéssel indultak újra?
A fő cél, hogy a faluban elszaporodott lopásokat, be-
töréseket és egyéb bűnözéseket visszaszorítsuk. A 
folyamatos járőrszolgálattal, és a rendezvények biz-
tosításával a faluban élő tisztességes emberek vagyo-
nának őrzéséhez, biztonságához kívánunk segítséget 
adni.
Hány tagjuk van most, és várnak-e még új belé-
pőkre?
Most 22 tagja van a helyi Polgárőr Egyesületnek. Eb-
ből még 3 fő nem tette le a feladat ellátásához szük-
séges vizsgát, így csak 19 főt lehet bevonni a szolgálat 
ellátásába. Ténylegesen 8-10 főt lehet rendszeresen 
bevonni a munkába. Ők hetente 3-4-szer, estétől haj-
nalig járőröznek. Ahhoz, hogy folyamatosan és még 
hatékonyabban tudjunk működni, várunk sorainkba 
minden hölgyet, urat, aki a falu érdekében vállalja a 
polgárőri feladatokat.

Hogyan szervezik meg a munkát, milyenek a mun-
kakörülmények?
Jelenleg csak saját gépkocsikkal tudunk járőrözni. 
Nagy szükségünk van egy terepjáróra, mellyel a föld-
utak és a szőlőhegy könnyen megközelíthető, bejár-
ható lenne. Így ezeken a helyeken is tudnánk hatéko-
nyan ellenőrizni.
Milyennek szeretnék látni a lakossággal a kapcso-
latukat?
Azt szeretnénk, hogy a falu lakossága működjön 
együtt a polgárőrökkel. Bármilyen problémával for-
duljanak hozzánk bizalommal. Ugyanakkor kérjük, 
várjuk segítségüket és támogatásukat is a közös cél, 
a bűnözés visszaszorítása érdekében. Figyeljék az 
idegen autókat, ha gyanús autót látnak, írják fel a 
rendszámát és szóljanak nekünk. Ha házakhoz be-
csengető idegen embereket látnak, akkor is érdemes 
odafigyelni, és szólni. Vigyázzunk egymásra és érté-
keinkre!
Tervezik-e, hogy valamilyen formában tájékoztat-
ják a közvéleményt a polgárőrség mindennapjai-
ról?
Jó, hogy a „Kapcsolat” lehetőséget ad a bemutatko-
zásra. Szeretnénk továbbra is élni ezzel. A munkánk-
ról, eredményeinkről majd a falu honlapján is tájékoz-
tatást kívánunk adni. 
Bognár Józsefnek, a Polgárőr Egyesület elnökének 
telefonszáma: 06-30-311-6585
Szatmári Kornélia

Az augusztusi falunapon kapott Falunkért Ádándért 
Díjat Gizi néni. Ebből az alkalomból készítettünk in-
terjút vele. Ezúton is gratulálunk kitüntetéséhez!

Hogyan foglalná 
össze életútja leg-
fontosabb állomá-
sait?
1940-ben születtem 
Enyingen, 1961-ben 
kerültem Ádándra. 
Ide jöttem férjhez. 
Lányom 1963-ban 
született. 1972-ben 

kezdtem dolgozni az Öregek Napközi Otthonában. 
Ott voltam az indulásnál. Rögtön vezetőnek kértek 
fel. 1972 őszén kezdtünk, körülbelül húszan. Szemé-
lyesen kerestem fel azokat az időseket, akikről gon-
doltuk, hogy örülnének egy ilyen lehetőségnek. A régi 
katolikus iskolában voltunk, és az iskolából hordták át 
az ennivalót. 1977-ben költöztünk fel az akkori óvoda 
épületébe. Házi szociális gondozói tanfolyamra is jár-
tam Kaposvárra, ahol kiváló eredménnyel végeztem. 

InTErjú VInCZE LÁSZLÓné GIZI nénIVEL
Sajnos 1986-ban leszázalékoltak, pedig szívesen dol-
goztam volna még.
Miért szerette a munkáját?
Bizalom és barátság alakult ki a gondozottakkal. Oda-
ültem közéjük, kártyáztunk, varrtunk, subáztunk, té-
véztünk. Gyakran átjöttek az iskolások és az óvodá-
sok, közös programokat tartottunk velük.
Kikre emlékszik vissza a legszívesebben?
Harmath Feri bácsi gyakran tárogatózott, Nagy Jóska 
bácsi víg kedélyű volt, Némethné Panni néni, Hídvégi 
néni, Mogori néni mind-mind nagyon kedves embe-
rek voltak. Sajnos többségük már meghalt.
Mi a legfontosabb a szociális munkában?
Az őszinteség, szeretetteljesség. Az idősek tisztelet-
tudóak, hálásak, jóindulatúak voltak. Szerettem velük 
lenni.
Melyek azok a tulajdonságok, amelyeket hiányol 
a mai világból?
Önmagát becsüli meg minden ember azáltal, hogy 
tudomásul veszi, hogy a világ nem vele kezdődött. 
Ezt egy tanfolyamon mondták, de én azóta is emlék-
szem rá, és nagyon igaznak tartom.

Szatmári Kornélia
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Egyesületünk az előző beszámolónk óta megrendezte hagyomá-
nyos Sabaki Majálisát, s állami ünnepünket, augusztus 20-át is méltó 
módon megünnepeltük, felszentelve egyben az új kenyeret. Ezúton 
köszönjük meg aktív tagjaink és külső támogatóink segítségét, mely-
lyel hozzájárultak rendezvényeink sikeréhez! Szintén ezt az alkalmat 
szeretnénk megragadni, hogy az 1%-os felajánlásokat megköszönjük, 
mely megérkezett az egyesületünk számlájára, segítve ezzel további 
közösségépítő munkánk. Az idei kirándulásunk célpontjául Mohácsot 
választottuk, s az erről szóló beszámolót egy külön cikkben találhatja 

a kedves olvasó. Örömteli hírünk, hogy a Kör által beadott pályázat – ami egy szabadidőpark és 
kerékpáros pihenő kialakítására irányul a sabaki falurészen – újabb stádiumába érkezett. Felleb-
bezésünknek helyt adva megsemmisítették az elsőfokú határozatot, mely csak a nettó kiadások 
összegét ítélte meg a beruházásra. A másodfokú eljárás során a bruttó finanszírozás jogosságát 
állapították meg számunkra, így reméljük, hogy hamarosan döntés születik a támogatás teljes 
összegben történő folyósítására, s elkezdhetjük a várva-várt beruházásunkat.
Varga István
elnök

KIrÁnduLÁS MOHÁCSrA
Egy szép nyári napon, 2011. július. 9-én 
a Sabaki Baráti Körrel voltunk kirándulni 
Mohácsra. Nekünk ez volt az első kirándu-
lásunk, amelyen mint ádándiak vettünk 
részt a falu lakosaival közösen. Kora reggeli 
indulással, jó reggelivel felpakolva, egy kis 
sörrel, borral, pálinkával is készülve elvégre 
busszal mentünk, sofőrünk is volt. Egy kicsit 
nosztalgiázva haladtunk a tolnai tájakon, 
Szekszárdon, Bátaszéken keresztül.
Kora délelőtt megérkeztünk és nyakunkba vettük a várost. Elmentünk a piacra, majd egy idegen-
vezető segítségével megnéztünk egy-két csodálatos épületet a főtéren, azok történelmével meg-
fűszerezve. Láttuk a modern, de mégis csodálatos templomukat, mely gyönyörűen volt díszítve 
freskókkal és mozaikokkal. Utána a városháza dísztermét látogattuk meg, ami szintén megérde-
melte a figyelmet. Az ebéd után a mohácsi csatamezőre látogattunk el. Gyönyörűen van parkosít-
va, új fogadó épületet építetnek, ami sajnos még nem volt kész, de mind ez nem tudta elfeledtetni 
a történelmet: az ott kiontott sok magyar életet. Bemutatták a történelmi esemény összes résztve-
vőjét, a feltárt tömegsírokat. Az ott segítségünkre lévő kísérőnk felidézte bennünk a történelem-
órákon tanultakat, de mégis más volt, jobban átéreztük. Nem lehet elég kegyeletteljessé tenni azt 
a helyet, ahol történelmünk egyik legvéresebb csatája zajlott 1526. augusztus 29-én. A csatában 
elesett 4.000 lovas, 10.000 gyalogos, 7 püspök – köztük a fővezér Tomori Pál kalocsai érsek, Szalkai 
László esztergomi érsek és másik 5 püspök – és 16 zászlósúr, valamint 12 főúr. A menekülő kirá-
lyunk pedig a Csele-patakba fulladt. Csoportunk minden tagja küzdve a 35-36 fokos hőséggel 
végigjárta a csatamezőt, majd eljött a hazaindulás ideje. Útközben még megálltunk Kölkeden, a 
Fehér Gólya Múzeumban. Ott megismerkedtünk legkedvesebb költöző madarunkkal, fészekraká-
sával, táplálkozásai szokásaival és a költözésük útvonalaival.
Hazaérve jóleső érzés volt egy hűs helyen meghúzódni és megállapítani, hogy nem csak a progra-
mok érték meg a ráfordított energiát, a társaság is kellemes, baráti volt. Remélem a jövőben is lesz 
alkalmunk részt venni a Baráti Körrel hasonló jó hangulatú és tartalmas kirándulásokon.
Fésűs László és Fésűsné Gárdonyi Georgina

A SABAKI BArÁTI Kör HírEI
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„Minek Ádándra székelykapu, nem vagyunk mi 
székelyek!” – sajnos, elhangzott ilyen megjegy-
zés is, mikor a kapuállítás terve köztudottá vált. 
Akik azonosultak a kijelentéssel, nem tudják, 
hogy ilyen kapuk nemcsak Székelyföldön talál-
hatók, a világ számos más országaiban is előfor-
dulnak. Azonban Erdélyben sem általános min-
denütt, némely faluban viszont minden portát 
székelykapuk vigyáznak. A díszítés és a faragás 
motívum-kincse székelyföldi sajátosság. Hogy 
mi ösztönözte az embereket, hogy még a nagy-
kapu is díszesen faragott legyen, ma már meg-
fejthetetlen. Talán a monumentális diadalkapuk 
látványa adta az ihletet. Ha az uralkodók, had-
vezérek tiszteletére emelhettek ilyeneket kőből, 
miért ne állíthatott volna magának is diadalívet 
a hétköznapok hőse fából faragottat, a fában 
gazdag vidéken.
Az anyaországban is egyre több székelykaput 
állítanak. Némely helyen funkció nélkül, park 
közepén állnak, de megrendelőik műalkotás-
ként tekintenek rá. És még csak nem is széke-
lyek!
Ádándnak közel két évtizedes kötődése van 
Erdélyhez, épp ideje, hogy székely kapuja is le-
gyen. A népdalkör jóvoltából és közadakozás-
ból falunk is büszkélkedhet immár egy pompás 
faragvánnyal, mely a kultúrház bejáratához ve-
zető járda elején fogadja a betérőket.
Az átadási ünnepségre a falunapon került sor. 
Sokan ott voltak azok közül, akik fontosnak tar-
tották ezt az eseményt. Csíkmadarast a kapu 
készítője, Antal Tibor és családja, valamint segí-
tője, Böjte József és felesége képviselte. A Him-
nusz eléneklése után Koltai János színművész 
szereplését jelentette be a műsorközlő Neisz 
Péter. A művész Karinthy Frigyes Levél kisfiam-
hoz c. írását olvasta fel. Az író sorait Trianon fáj-
dalma íratta – nagyszerű bevezetőül szolgált a 
következő megszólalók mondandójához. Koltai 
a felolvasás után kötetlen szavakkal is kiegészí-
tette mondandóját: ez a kapu jelképe annak a 
képzelt kapunak, melyen átlépve ama fájdal-
mas nap reggelén, valaki idegen földre lépett 
a saját szülőföldjén. De jelképe jövőnk zálogá-
nak, a megmaradásunkba vetett hitünknek is. 
„Köszöntünk te kapu, a lelkünkben sértetlen 

SZéKELyKAPu SZéKELyFöLdrőL
megmaradt egy-hazában. Isten, áldd meg a 
magyart!”
„Legyen úgy, mint régen volt…” – énekelte ez-
után Házi Ferencné és Lindemann József. Ezt 
követően Házi Ferencné mondott köszönetet 
az összefogásért, a nemes lelkű felajánlásokért 
(a pénzbeli támogatást és a tombolatárgya-
kat adók névsorát a község honlapján tettük 
közzé). A kapu készítője, Antal Tibor melegen 
üdvözölte a megrendelő népdalkört, hálásan 
utalva a kapu feliratának „összetartozunk” sza-
vára. A polgármester elismeréssel beszélt a civil 
kezdeményezéssel létrejött összefogásra, mely-
nek eredményeképpen egy gyönyörű alkotás 
díszeleg a faluközpontban. Pollák Tibor elisme-
rő oklevéllel jutalmazta az alkotót, Antal Tibort. 
Ezután a műsorközlő felolvasta Miklós Márton 
levelét, melyben az idős Marci tanító bácsi ör-
vendezett Csíkmadaras és Ádánd közti testvér-
barátság betetőzése felett. 

A nemzetiszínű szalag ünnepélyes átvágását 
követően ökomenikus áldásban részesült a 
kapu, melynek során Szatmári tiszteletes „vé-
delmébe vette” a kapu tetején díszelgő keresz-
tet, mondván: az a keresztény világ jelképe, 
de szimbóluma egyben a nemzetet összetartó 
krisztusi szeretetnek, jelen esetben a határokon 
átívelő szoros kapcsolatnak is. Az avatás utolsó 
mozzanataként a legmeghatóbb pillanat kö-
vetkezett: az ünneplő tömeg az erdélyi dalokat 
éneklő népdalkör vezetésével átvonult a fel-
szentelt kapu alatt, s végül mindnyájan eléne-
kelték a Székely Himnuszt. 
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Az ünnepség végeztével sokan fényképezkedtek 
a gyönyörűen faragott székelykapu alatt, mely-
nek felirata azt hirdeti, hogy hiába az emberi 
találmány, a határok megvonása, ha azon Isten 
segedelmével átível a határtalan nemzetszere-
tet.

Beszámolóm végére hagytam Bara Adolf plé-
bános beszédének szövegét, melyben mindaz 
benne van, amiről egy székelykapu kapcsán 
szólni lehet. Az atya erdélyi születésű lévén, tőle 
sokkal hitelesebben hangzik ez, mintha én pró-
bálkoznék ezzel.
Neisz Péterné

Kedves Testvéreim!
Nagyon szép, igaz ünneplésre jöttünk ma itt össze. 
Itt áll, mintha csak innen nőtt volna ki, ez a gyö-
nyörű székelykapu. A kapuban benne van az élet, a 
remény, a szeretet és az összetartozás jelképe. A jel-
kép utal magára Krisztusra, aki önmagát ajtónak 
is nevezte; a haza iránti szeretetre, a határon túli 
magyarokkal való kapcsolattartásra; és mivel ez a 
kapu nem „zárható”, az egymás irányában való nyi-
tottságot is szimbolizálja.
Mit jelent a kapu? A szeretet, az igaz barátság, a 
közös sors, a történelmünk, a közös szenvedésünk 
jelképe. Jelkép, mely emlékeztet bennünket közös 
és elválaszthatatlan múltunkra. Benne van a múl-
tunk, minden, amit ez a nemzet elszenvedett. De 
benne van a bíztató jövő is. Karcsúságával, szépségével, bájával a község örökös szimbólumává válik. 
Kapu és mégis nyitva azért, hogy bármikor, bárki átmehessen alatta. Nyitva áll azért, hogy hirdesse a 
népek megbékélését. A kapu a nyitottságot, a közösség együvé tartozását is jelenti. A hitelessége pedig 
abban rejlik, hogy ez a fa az erdélyi havasokban növekedett, azért, hogy elhozza Erdély üzenetét, me-
lyet a fában mesterien örökített meg a fafaragó. Igaz, ez a fa itt már gyökeret nem verhet, de legyen az 
ádándiaknak az a dolga, hogy ez az erdélyi fa itt mindig életben maradjon. A magyar gyökerek, a ma-
gyar jelen és a magyar jövő jelképe. Sok magyar él a csonka Magyarország határain kívül, éppen ezért 
az anyaország szent kötelessége példát mutatni hazaszeretetből, szolidaritásból. Amikor egy közterü-
letre székelykapu kerül, az nemcsak egy szép ötlet, hanem nemes cselekedet.
Arra kérem az ádándiakat, hogy amikor áthaladnak a kapu alatt, akkor arra gondoljanak, hogy a ha-
tárokon túl is vannak magyar testvéreink, és ugyanúgy idetartoznak az anyaországhoz, mint bárme-
lyik magyar.
Kérem az Isten áldását erre a székelykapura.
Adolf atya



	 XV.	évfolyam	3-4.	szám	2011.	december	 KAPCSOLAT		 20

SPOrTEGyESÜLETI HírEK

A 2011-2012-es bajnoki év kezdetén felmerült az a kérdés, hogy tudjuk-e folytatni a megyei III. osz-
tályú labdarúgó-bajnokságot. Nem tudtuk. Sajnos a mai világban a foci nem tartozik az „olcsóbb” 
finanszírozású sportágak körébe. Ebből kifolyólag, és egyéb okok miatt is, az idei évet a megye 
negyed osztályában kezdtük. Hozzáteszem, a Megye IV. nem elsősorban a csapatokat minősíti, 
hanem a községek és egyesületek anyagi és szociális helyzetét. Ezekről elsősorban nem az önkor-
mányzatok tehetnek.
De mi szeretjük, amit csinálunk, még ha sokszor akadályok is gördülnek elénk. Ebben az osztály-
ban is nem csak magunkért, hanem községünkért is harcba szállunk. Azért tisztában vagyunk vele, 
hogy ilyen kerettel, ilyen játékosokkal – akik szívvel-lélekkel csinálják azt, amit csinálnak – nem itt 
lenne a helyünk. Novemberben zártuk a félévet, melyben a 3. helyen végeztünk.
Idén egy sporteseményünk volt. Augusztusban rendeztük meg az I. Szabó Attila emléktornát, 
melyből szeretnénk hagyományt teremteni. A vándorkupát Ádánd első számú csapata nyerte 
meg, megelőzve Magyarkeszi csapatát. Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatta 
rendezvényünket. Köszönjük!
Idén karácsonykor is szeretnénk megrendezni SPORTBÁLUNKAT (december 25-én 20 órai kezdet-
tel, zenél Toto és zenekara) a művelődési házban, hogy együtt ünnepeljük ezt a szép és szeretet-
teljes ünnepet. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Ez úton szeretném megköszönni szurkolóinknak és támogatóinknak, hogy kitartottak mellettünk!
A következő 2012-2013-as bajnoki évet szeretnénk felsőbb osztályban kezdeni, egy ütőképes 
felnőtt és ifjúsági csapattal. Ehhez 
reméljük minden feltétel adott lesz 
számunkra!
 
A kép a Szabó Attila emlékére meg-
rendezett vándorkupán készült.

Megyeri Nikolett
Ádándi KSE elnöke
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Ünnepre készülve megbolydul körülöttünk minden. Az utcán és a nagy bevásárlóközpontokban 
szó szerint egymás lábát tapossák az emberek, miközben elhitetik, hogy a bevásárlás a legfonto-
sabb a karácsonyi készüléshez. Valamikor nagyon régen történt, Augustus Octavianus uralkodása 
alatt, hogy a császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Az egész föld ebben az időben 
a hatalmas Római Birodalomra vonatkozott. A császár parancsára elrendelt népszámlálás olyanná 
tette a kis zsidó provinciát, mint a méhkas. Az emberek jöttek és mentek, óriásira növekedett a 
forgalom, hiszen mindenkinek oda kellett menni, ahová való. Így történt, hogy József és várandós 
felesége Mária is útra keltek Názáretből Betlehembe. Amíg Betlehemben voltak Mária megszülte 
fiát, Jézust, akit bepólyált és a jászolba fektetett.
Változott-e valamit a világ? Technikailag óriási nagyot változott a világ, de a lélek mélyén nem 
sok a változás. Ma is panaszkodunk, tolakodunk és méltatlankodunk. A modern tömegkommu-
nikációs eszközök behálózzák az egész földet, és ha a világ egyik eldugott zugában valami je-
lentős esemény történik, már zúgja a rádió, egyenes adásban közvetíti megszámlálhatatlanul 
sok tévécsatorna; megszólalnak a mindig kéznél levő szakemberek, akik értékelik, magyarázzák 
az eseményeket. Bizony kétezer esztendővel ezelőtt nem volt ilyen információdömping, és Jézus 
születéséről is alig néhány pásztor szerzett tudomást, meg a messzi Keletről érkezett bölcsek. Az 
égen ragyogó csillag hirdette az egész világnak: Ne féljetek! Ma megszületett a Megváltótok, az Úr 
Krisztus, Dávid városában. Betlehemben, a Dávid városában született kisdednek nem jutott hely 
a szálláshelyen, az istállóban született. Annyira zsúfoltak voltak a házak, a vendégfogadók, hogy 
Jézus számára már nem jutott hely.
Tegyük fel magunknak a kérdést: van-e hely a mi életünkben az evangéliumnak, a minden eszten-
dő decemberében megszülető Jézusnak? Nem gonoszságból és nem is rosszakaratból, de sokszor 
nincs hely szívünkben, nincs hely otthonunkban Jézus, és a benne megtestesülő szeretet és em-
berség számára. Legtöbbször rohanunk valahová, vagy akad valami nagyon sürgős, halasztha-
tatlan munka; vagy egyszerűen idegesek, fáradtak vagyunk; vagy úgy tele vagyunk múltat sirató 
vagy jövőt illető gondolatainkkal, hogy nem jut másnak hely. Pedig ilyenkor fokozottabban kell 
figyelnünk egymásra, december vége táján meg kell halljuk karácsony himnuszát! Pál apostol egy 
csodálatos himnuszt írt a korinthusi közösségnek, amit úgy ismer minden keresztény, hogy a Sze-
retet himnusza.

A SZErETET AjÁndéKA

Befejezésül olvassuk el e himnusz karácsonyi változatát:

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő ha-
rangocskákkal díszítem is fel, de a családomra nincs időm, nem va-
gyok egyéb, mint díszlettervező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló-
számra, ízletes ételeket főzök, és a karácsonyi vacsorához csodála-
tosan megterített asztalt terítek, de a családomra nincs időm, nem 
vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha segédkezem, karácsonyi ünnepséget szervezek, és minden va-
gyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
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Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel 
díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, de Jézusnak nincs helye 
a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a takarítást és a lakásdíszítést, és megcsókolja a 
házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, 
hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem 
örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszo-
nozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent 
eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számí-
tógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.

Ezzel a szívből jövő szeretettel, amit Karácsony ünnepén érzünk, halmozzuk el egymást egy egész 
éven át! Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden olvasónak:
Kegyelemteljes Áldott Karácsonyi Ünnepeket!
Adolf atya

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek...” (Lk.2,14)

 Így advent idején, karácsony érkezését várva gondolatok járnak-kelnek az igehirdető fejé-
ben. A sok téma közül melyiket válassza, mely köré mondandóját tömöríti, mert hiszen egészsé-
gesek, betegek, ifjak is vigasztalásra, bátorításra várnak. Az ember ne csalja meg magát, mondván, 
hogy ő szikla, mely nem sérülhet meg. A bennünket körülvevő ragyogás és pompa hivalkodóvá 
ne tegyen bennünket, ugyanis a külsőségek nem mindenek felett valók. Tartalom nélkül pusztán 
önámítássá válik az egész. Az ünnepre való készülődésünk közepette nem tanácsos figyelmen 
kívül hagyni azt a nagy szeretetet, melyet Isten szolidaritása tükröz. Krisztus érkezésének hajnalán 
nagy fény kísérte az Úr érkezését. „Ne féljetek!” hangzott a megrettent szívűeknek a bátorítás. Ta-
lán a végítélet, vagy a világvége következett volna el. Nem, nem erről van szó, hanem arról, hogy 
megszületett a Megváltó Betlehemben. Szíven találnak az események bennünket, hiszen mi is 
bátorításra, vigasztalásra szoruló emberek vagyunk.
 A betlehemi események nem ismétlődnek meg, de emberi életünk ki van téve csalódásnak, 
félelemnek, fájdalomnak. Csalódtunk jóbarátban, mert elhagyott, bántalmazás célpontjává vált 
életünk. Ki-ki el tudná sírni búját, bánatát. A Szentírás mellénk áll, felvisz bennünket a hit magasla-
tára: boldogok a szegények, mert Isten nem mond le róluk, a síróknak és szelídeknek megmutatja 
magát, hogy bátorodjanak. Nem zárkózik el az őt kereső ember elől, sőt jóságának melegét sugá-
rozza ránk. Isten nem a magasság Istene csupán, hanem Ő a földre az emberekhez érkezett. Az Úr 
érkezésének erkölcsi konzekvenciái vannak. Ez sokszor elhalványul előttünk. Az ősi vágyat felszín-

KArÁCSOnyI KöSZönTő
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re hozza, tudniillik azt, hogy mi emberek együvé tartozunk. Egymásközti dolgainkat rendezni kell. 
Meg kell bánni bűneinket, tükörbe kell néznünk, s ezek után meg lehet bocsátani egymásnak. Ez 
bizony nem könnyű feladatunk hiúságunk miatt. Karácsony erre kötelez bennünket.
 Az egyáltalán nem a gyengeség jele, ha valaki felebarátja szemébe néz és tudja mondani: 
szíves elnézésedet kérem. Valójában ez a gyógyulás és megbékélés útja. Emberségünk értékmé-
rője. Az általam leírtakhoz én is szabom magamat, mert ettől lesz hiteles ez az írás. Én is meghajlok 
mindenki előtt, akiket megbántottam volna.
 A magasságos Isten földre jöttének hitünket erősítő és erkölcsi vonatkozásai vannak:

Óhajtozom a Magasságba,
Nagy a csúfság idelenn,

De van Karácsony, Karácsony,
Istenem, én Istenem

S ember-vágy küldte Krisztusunkat.
(Ady Endre: Óhajtozom a Magasságba, részlet)

Olyan bájos, ami történt, hiszen benne van sok szín, s megannyi rejtély, simogató meghittség:
Megérkezett. Bámulják bamba szemmel 

barmok, cselédek, pásztorok. 
Talán van olyan is, aki letérdel 

s valami együgyű imát motyog. 
(Vass Albert: Karácsonyi versek I., részlet)

 Azért illik szánkba dicséret, mert a menny a földre szállt. Az ég Ura lehajolt az emberhez. Ő 
felettünk van, minden érzés és meglátás, sőt kimagasló szellemi alkotások fölött van. Nem idegen 
Ő tőlünk, jóllehet mi távolodtunk el tőle?! Így teljes a világ, mert Isten (menny) és ember (föld) 
együtt van. A világ akkor lenne igazi, ha az ember a magasságos Istenre találna.
 Ezért dicsőség magasságban az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
 
Áldott karácsonyt kívánok a nemes olvasóknak, és békés újesztendőt!

Ünnepi alkalmaink a református templomban:
Adventi istentiszteleti alkalmak: vasárnap de. 11 óra
 Karácsony 1. napján (vasárnap) de. 11 óra: Úrvacsora
 Karácsony 2. napján (hétfő) de. 11 óra.

Szatmári A. Lajos
c. esp. / lelkipásztor
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