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HiVATALi HíreK

Adóváltozások

2011. január 1-jétől megszűnik a vásározók, pia-
cozók által fizetett iparűzési adó (1.000,-Ft/alka-
lom), valamint a vállalkozók kommunális adója. 
(2000,-Ft/fő)
A képviselő-testület a magánszemélyek kom-
munális adóját 4.000,-Ft/év összegről 5.000,-Ft/
év összegre emelte.

Szociális törvény változásai

Bérpótló juttatás – rendelkezésre állási támoga-
tás helyett. 2012-ben az ellátás továbbfolyósítá-
sának a feltétele 30 nap munkaviszony igazolá-
sa.
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek ré-
szére megállapított rendelkezésre állási támo-
gatást a bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel.  A bér-
pótló juttatás összege: a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összege, ami jelenleg 28.500 
forint. A bérpótló juttatás nem segély, hanem 
ellenkezőleg, egyfajta munkára ösztönző jutta-
tás. Az ellátásra való jogosultságot a települési 
önkormányzat továbbra is szociális rászorultság 
alapján állapítja meg, s a bérpótló juttatásban 
részesülő személy – elhelyezkedése érdekében 
– továbbra is köteles álláskeresőként együttmű-
ködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi 
központ kirendeltségével. 
A bérpótló juttatásban részesülő köteles az is-
kolai végzettségétől és szakképzettségétől füg-
getlenül a kirendeltség által felajánlott munkát, 
így a közfoglalkoztatást is elvállalni. Köteles 
továbbá a munkaügyi központ által felajánlott 
képzési lehetőséget vagy munkaerő-piaci prog-
ramban való részvételt elfogadni. A jogosult-
sági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet 
rendben tartása, amely önkormányzati rende-
letben kerülhet szabályozásra.
A bérpótló juttatásra való jogosultságot éven-
te felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt 
a juttatásra jogosult személynek legalább 30 
munkanap munkaviszonyt – beleértve az egy-

szerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást 
– kell igazolni. A jogosultsági feltétel teljesül 
abban az esetben is, ha az érintett 6 hónap idő-
tartamot meghaladó munkaerő-piaci képzés-
ben, vagy munkaerő-piaci programban vesz 
részt. Ha ezt nem tudják igazolni az éves felül-
vizsgálat során, akkor a jogosultságot meg kell 
szüntetni. 
Az önkormányzat által szervezett rövid időtar-
tamú közfoglalkoztatás keretében kizárólag a 
bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatha-
tók. A települési önkormányzatok a kötelező, 
illetve önként vállalt közfeladataik ellátására a 
támogatást egyszerűsített pályázati adatlapon 
a munkaügyi központ kirendeltségénél igé-
nyelhetik. 
Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpót-
ló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás 
munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 
4 hónap időtartamig foglalkoztathatók eme 
közfoglalkoztatási formában, amelyért a mini-
málbér, illetve a garantált bérminimum felének 
megfelelő összegre lesznek jogosultak. 
A hosszabb idejű önkormányzati közfoglalkoz-
tatásra a települési önkormányzatok, közfelada-
tot ellátó gazdasági társaságok, intézmények 
vagy önkormányzati társulások pályázati úton 
kaphatnak támogatást, kötelező, illetve önként 
vállalt közfeladataik ellátásához. 
A változás célja, hogy minél több munkára ké-
pes és kész, szociálisan rászoruló ember számá-
ra biztosíthassanak munkalehetőséget. 
A 6-8 órás munkaidős közfoglalkoztatásba első-
sorban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra 
jogosultak vonhatók be. 
Baumann Anita Gabriella
jegyző

Vízdíj
Ádánd Község Önkormányzat tulajdonában 
lévő ivóvízközmű szolgáltatási díja 2011. évben 
kéttényezős:
 a.) Rendelkezésre állási díj:
  Lakossági: 350 Ft/hó +Áfa
  Közületi:  350 Ft/hó +Áfa 
 b.) Mennyiséggel arányos változó díj: 
  Lakossági:  375 Ft/m3 +Áfa
  Közületi:  375 Ft/m3 +Áfa
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A KéPViSeLő-TeSTüLeT üLéSei

Az alakuló ülés után az újonnan felállt képvi-
selő-testület 2 ülést tartott 2010. évben és egy 
rendkívüli ülést 2011. januárjában, valamint a 
költségvetés első fordulóját tárgyalta február-
ban.

2010. november 22.

2010. november 22-én megtartott rendkívüli 
ülésen 6 napirendet tárgyaltak. Elsőként újra 
napirendre tűzték az  alpolgármester tisztelet-
díjának megállapítását, amit törvény ír elő. Ez 
azt jelenti, ha van alpolgármester, akkor részére 
kötelező megállapítani a törvényben előírt mi-
nimális tiszteletdíjat, azzal, hogy a megállapítás 
után az alpolgármester saját belátása szerint 
erről – részben vagy egészben – le is mondhat. 
A képviselő-testület az alpolgármester tisztelet-
díját nem tudta megállapítani, mivel nem volt 
meg hozzá a szükséges egyszerű szótöbbség, 
vagyis négy képviselő igen szavazata. 

Pályázatot nyújtott be a testület a Környezet 
és Energia Operatív Program (KEOP) keretében 
a kerékpáros közlekedés infrastrukturális fel-
tételeinek a javítására. A pályázat célja a min-
dennapos - közlekedési célú - kerékpározás 
elősegítése kerékpártároló, öltöző és zuhanyzó 
biztosításával munkahelyeken, illetve oktatási 
intézményekben. A pályázat szerint az általá-
nos iskola udvarán alakítanának ki előírt szab-
vány szerint kerékpártározókat, valamint ehhez 
kapcsolódóan az iskolai tornaterem vizesblokk-
ját tervezik felújítani. A pályázathoz 5% önerőt 
szükséges biztosítani. Mint ahogyan az ülésen 
az iskola igazgatója elmondta, tisztálkodás-
ra meg kell adni a lehetőséget a gyerekeknek, 
kulturált, higiénikus környezet kialakításával. A 
kerékpártárolókat térfigyelő kamarával lehet 
felszerelni, ez a vagyonbiztonság szempont-
jából is nagyon fontos, jó idő esetén akár 100 
gyermek is közlekedhet az iskolába kerékpárral.

Egy helyi védettség alatt álló ingatlan tulajdo-
nosa a sajnálatos módon megrongálódott in-
gatlana helyreállításához támogatást kért az 

önkormányzattól. A képviselő-testület hosszan 
tárgyalta a napirendet, azonban úgy határozott, 
hogy mivel a 2010-es költségvetésében a helyi 
védelem alatt álló épületek támogatására nem 
tudott elkülönített keretet biztosítani, emiatt az 
erre irányuló kérelmet nem tudja támogatni. A 
képviselő-testület feloldotta az ingatlannak a 
rendezési tervben (1999-ben) helyi védett ér-
tékként való feltüntetését, továbbá megállapí-
totta, hogy 2011. évben a helyi rendezési terv 
felülvizsgálata során a helyi védettség újrasza-
bályozását is át kell gondolni.

A képviselő-testület települési folyékony hulla-
dék begyűjtésének, elszállításának és ártalmat-
lanításának helyi kötelező közszolgáltatás ke-
retében történő biztosítására közszolgáltatási 
szerződést kötött a DRV Zrt.-vel, mivel az előző 
szolgáltató megszüntette a működését.

A képviselő-testület döntött még arról , hogy a 
jövőben is fenn kívánja tartani a Somogy Me-
gyei Önkormányzattal a tűz- és munkavédelmi 
társulást, valamint döntött az idősek karácso-
nyának a megszervezéséről.

2010. december 16.

2010. év utolsó ülésén a képviselő-testület 10 
napirendet tárgyalt. Az ülésen valamennyi kép-
viselő részt vett.

A képviselő-testület tárgyalta az önkormányzat 
és a SIOK ádándi általános iskola és óvoda 2010. 
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámo-
lóját, melyet elfogadott.  Ezt követően az önkor-
mányzat és az intézmények 2011. évi költség-
vetési koncepcióját tárgyalta meg. A koncepció 
elfogadásánál hangsúlyozták, hogy a 2011. évi 
költségvetés tervezésének alapjául elsődleges 
szempont legyen a takarékos gazdálkodásra 
való törekvés, a jogszabályban rögzített köte-
lező feladatok ellátása, az intézmények működ-
tetésének biztosítása. Legfontosabb cél a kon-
cepcióban szereplő hiány csökkentése, illetve 
fontos szempont még a helyi adóbevételek rea-
lizálása, a kintlévőségek behajtása.
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A képviselő-testület ezen az ülésen módosítot-
ta helyi adórendeletét és a magánszemélyek 
kommunális adójának összegét 4.000,-Ft/év 
összegről 5.000,-Ft/év összegre emelte. 

Sor került a belső ellenőri jelentés megtárgya-
lására is.  A belső ellenőrzés ebben az évben 
azt vizsgálta, hogy a képviselő-testület által a 
civil szervezeteknek jóváhagyott, céljelleggel 
átadott pénzeszközöket, a meghatározott cé-
lokra, bizonylatokkal alátámasztva használták-e 
fel, illetve a képviselő-testületnek a felhaszná-
lásról írásban elszámoltak-e. A képviselő-tes-
tület a belső ellenőrzés javaslatai alapján úgy 
határozott, hogy a 2011. évben rendeletben 
szabályozza a civil szervezetek támogatásának 
és a támogatás elszámolásának feltételeit.

Meghatározták a 2011. évi vízdíjakat és hulla-
dékkezelési díjakat. A képviselő-testület sokall-
ta a DRT Zrt. által benyújtott díjkalkuláció szerin-
ti emelést, maximum 2%-os növekedést tartott 
elfogadhatónak, ez a múlt évihez képest 7,-Ft-
os drágulás jelent a vízdíjban. A szemétszállítás 
díját az AVE Zöldfok Zrt. díjkalkulációja alapján 
határozták meg. A 110 literes gyűjtőedény éves 
ürítési díja bruttó 1330,-Ft-tal emelkedett.

Elfogadták a polgármester szabadságolási 
ütemtervét, mely szerint a 2010-2014-es ciklus-
ra járó rendes évi szabadságát és előző ciklus-
ból áthozott szabadságot a polgármester úr a 
munkájához igazított ütemezésben a ciklus vé-
gére teljes egészében letölti.

Újra tárgyalták az alpolgármester tiszteletdíjá-
nak megállapítása napirendet, mivel szótöbb-
ség hiányában eddig egyik ülésen sem született 
döntés. A novemberi ülés után az alpolgármes-
ter úr írásban benyújtotta, hogy lemond a tisz-
teletdíjáról a 2010, 2011-es évek vonatkozásá-
ban. A tiszteletdíj megállapítása így is kötelező, 
de a nyilatkozat alapján nem kerülne folyósítás-
ra.  Ennek ellenére most sem volt meg az elfo-
gadásához szükséges szótöbbség.

2011. január 18. 

A művelődési ház felújításával kapcsoltban a 

kivitelező még a múlt évben pótmunkákkal 
kapcsolatban számlát nyújtott be, a képviselő-
testület vitatta ennek a számlának, illetve az 
összegnek a jogosságát. A kivitelező peresíteni 
akarja az ügyet, de előtte egyezségi ajánlatot 
nyújtott be a képviselő-testületnek. A képvise-
lő-testület az egyezségi ajánlatát nem fogadja 
el, azonban tájékoztatta a kivitelező képvise-
lőjét, hogy továbbra is fenntartja a 2010. szep-
tember 16-ai ülésen hozott határozatában 
foglaltakat, mely szerint csak a testületi ülésen 
tárgyalt és felvetődött - a kivitelező jogi képvi-
selőjének levélben is részletezett – pótmunkák 
ismerhetőek el.

Mint már ismert, az önkormányzat pályáza-
tot nyújtott be a szennyvízelvezetés és tisztí-
tás megvalósítására. A pályázatot befogadták, 
azonban a KVVM Fejlesztési Igazgatósága hi-
ánypótlásra szólította fel az önkormányzatot. A 
képviselő-testületnek határozatot kellett hozni 
az önerő biztosításáról.. A beruházás bekerülé-
sei összege 1 milliárd forint lenne, ehhez 15% 
önerőt kell biztosítani, ami 150 millió forint, en-
nek felét megpályázza az önkormányzat az EU 
Önerő alapból, felére pedig banki hitelígérvény-
nyel rendelkezik.  A lakosság csatlakozási díja 
függ attól, hogy hányan csatlakoznak, azonban 
csak akkor juthat az önkormányzat a pályázati 
pénzhez, ha 80%-uk csatlakozott. 

2011. február 17.

A képviselő-testület megtárgyalta a 2011. évi 
költségvetés tervezetét. A költségvetés terve-
zetben a működési és fejlesztési kiadások össze-
sen 221.682 e Ft összegben szerepelnek, ebből 
27.984 e Ft a működési, 5.761 e Ft a felhalmozá-
si hiány. A múlt évben a működési forráshiány 
45.977 e Ft összegben lett előterjesztve, végül 
30.096 e Ft-ban állt meg. 

Az idei tervezésnél a hivatal figyelembe vette a 
múlt évben forráshiány csökkentési szándékkal 
meghozott képviselő-testületi döntéseket is (pl. 
létszámstopp, juttatások elvonása, helyi szociá-
lis rendelet módosítása).
Ez a forráshiány nagy mértékben már nem 
csökkenhető, hiszen ebben az évben az általá-
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nos iskola fenntartásának önkormányzati támo-
gatása 4 millió forinttal nőtt az állami finanszí-
rozás csökkenése miatt, továbbá a költségvetés 
tervezetben szerepel a Siófoki Kincstár támoga-
tása, az elmaradt támogatásokkal együtt, ösz-
szesen majdnem  4 millió ft összegben (3.843 
e ) Az önkormányzat SZJA bevétel csökkenése 
pedig 4.052 e Ft. 

A múlt évben - a nagy hiány ellenére - nem volt 
jogosult az önkormányzat Önhiki támogatásra 
(önhibájukon kívül forráshiányos önkormány-
zatok támogatása), mégsem kellett hitelt fel-
venni, az önkormányzat nem adósodott el, így 
ezáltal többletteherrel nem kell számolni ez 
irányból.

A képviselő-testület hosszan tárgyalta az ez évi 
költségvetés tervezetet, számos módosító in-
dítványról szavazott. A vita végén körvonalazó-
dott a 2011. évi önkormányzati költségvetés, az 
alábbiak szerint:
Működési kiadások: 
Személyi juttatások, járulékok: 61.471 e Ft
Dologi kiadások: 51.081 e Ft
Támogatások (iskola, óvoda, sport, civilek): 
54.713 e
Szociális kiadások: 38.071 e Ft
Céltartalék: környezetvédelmi alapból: 1.125 e
Működési kiadások: 206.462 e Ft
A személyi juttatások között szerepel 24 fő bér-
pótló juttatásban részesülő személy rövid távú 
foglalkoztatása és 5 munkanélküli személy hosz-
szú távú foglalkoztatása is. Foglalkoztatásukra 
nagyrészt állami támogatás nyújt fedezetet. 

Fejlesztési feladatok:
1. Ivóvíz-hálózat felújítás: a vízmű épület tetejé-
nek szigetelése, tűzcsapok cseréje. Fedezetéül a 
DRV Zrt. által fizetett éves eszközhasználati díj 
50%-a szolgál. Az eszközhasználati díj másik fe-
léből az önkormányzat céltartalékot képez kör-
nyezetvédelmi feladatok ellátásra.
2. Az elmúlt évben elnyert Hangosítástechnikai 
pályázat (Leader) megvalósítása, hangosítási 
eszközök beszerzése. Az elmúlt évben nyertünk 
el 2.135 e Ft-ot, mely a hangosítástechnikai 
eszközök nettó költsége. A pályázat utófinan-
szírozásos, a megvalósítás után igényelhetjük 
vissza ezt az összeget, azonban 534 e Ft-ot (tu-
lajdonképpen az áfát) az önkormányzatnak kell 
biztosítani. A kiadásoknál a beszerzés 100%-os 
összegét terveztük, míg a bevételeknél a pályá-
zati támogatást.
3. Nem odázható tovább az 1999-ben készült 
rendezési terv felülvizsgálata. Erre a jogszabályi 
előírások, valamint a benyújtott szennyvízpá-
lyázat miatt is szükség van. Várható költsége: 3 
millió Ft.
4. 500 e Ft önerőt kell terveznünk egy múlt év-
ben született képviselői döntés alapján a KEOP 
keretében benyújtott pályázathoz. A pályázat 
pozitív elbírálása esetén az iskolában zárt ke-
rékpártározókat és zuhanyzókat alakítanánk ki. 
5. Ivóvíz-minőség javító program előkészítése: 
978 e Ft.
6. Urnafal építése a temetőben – 400 e Ft.
A képviselő-testület a közmeghallgatás idő-
pontját és a költségvetés második fordulós tár-
gyalását 2011. február 28-ában határozta meg.
Baumann Anita Gabriella
jegyző

1.) Lakossági ürítési díjak
 a.) Állandó ingatlanok
  60 l-es edény 11.364,-Ft +Áfa
  110 l-es edény 20.835,-Ft + Áfa
  240 l-es edény 45.458,-Ft + Áfa 
 
 b.) Üdülő ingatlanok      
  60 l-es edény 5.901,-Ft + Áfa 
  110 l-es edény 10.818,-Ft + Áfa 
  240 l-es edény 23.603,-Ft + Áfa

2.) Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó 
 legmagasabb közszolgáltatási díj
  110 literes edény 620,-Ft/db + Áfa  
  240 literes edény 1.240,-Ft/db + Áfa  
  1,1 m3-es konténer 5.530,-Ft/db + Áfa            
  4,5 m3-es konténer 27.905,-Ft/db + Áfa

Az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű tele-
pülési szilárd hulladék elszállítására „AVE Zöld-
fok Zrt.” felirattal ellátott műanyag zsákban van 
lehetőség. 

Hulladékszállítás

A műanyag zsák ára 2011-es évben: 340Ft+Áfa, mely az elszállítás és az ártalmatlanítás költségeit 
is tartalmazza.
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 Már régebb óta foglalkoztat a gondolat, 
hogy megemlékező cikket írjak a 2007 nyarán 
megszüntetett Fekete István Szakiskola és Kol-
légiumról. Tehetem ezt talán azért is, mert pe-
dagógiai-vezetői, oktató-nevelői munkámat 34 
éven keresztül, 1958-1992-ig itt végeztem (22 
évig mint igazgatóhelyettes, 10 évig, mint igaz-
gató). Ide fűz életem munkássága.
 Az apropót pedig az a tény adta, hogy 
2010 áprilisában meghívást kaptam az Általá-
nos Iskola Fekete István irodalmi vetélkedőjére, 
majd a későbbi tanévnyitójára. Ez utóbbi ese-
ményen került sor a Fekete István mellszobor 
áthelyezésére a Szakiskola parkjából az Általá-
nos Iskola kertjébe és a névfelvételre is. Én az 
áthelyezés ötletének kezdettől fogva pártolója 
voltam, mivel így biztosítottnak láttam a szobor 
védelmét, az író szellemiségének továbbvitelét.
 Az általános iskola tanárai, tanulói min-
dig lelkes és szép eredményeket elérő résztve-
vői voltak a Szakiskolában rendezett, hagyomá-
nyos Fekete István-vetélkedőknek. Ez ideig a 
szobor és egy székelyföldi kopjafa már csak ré-
veteg szemlélői lehettek a csendes enyészetnek 
átadott parknak, kastélynak. Pedig itt korábban 
nyüzsgő-zsibongó ifjú had, állat-és madársereg 
vette körül az emlékhelyhez méltó környezet-
ben a szobrot, mely Szabolcs Péter alkotása, s 
az első Fekete István-szobor az országban.
 In memoriam!
 Azaz: emlékezésül.
 Hogy miért éppen én emlékezem a Szak-
iskolára, talán nem kérdéses az olvasó számára. 
De nehéz elviselni a szemem előtt zajló pusz-
tulást. Sokaknak pedig – úgy érzem – nem illik 
feledni, mit jelentett egyéni életükben, családi 
boldogulásukban a szakiskola léte, mint ahogy 
a falu lakóinak is tudniuk kell, hogy a Szakiskola 
része volt a faluközösség életének.
 Hogy a kastély a háború után is, és ké-
sőbb sem jutott – sok más kiskastélyhoz ha-
sonlóan – a lepusztulás sorsára, az annak kö-
szönhető, hogy már 1946-ban megindult a 
mezőgazdasági szakemberképzés a kastély te-
rületén. Továbbá annak is, hogy 1982-től 1987 

in memOriAm SzAKiSKOLA

őszéig a kastély teljes felújításra került, amit 
később újabb, jelentős belső átalakítás köve-
tett, s így idegenforgalmi célokat is ellátni tudó 
kollégiumi szálláshellyé alakult. Nem feledhető, 
hogy hány családnak adott munkahelyet a fa-
luból, a környékből az oktató-nevelői és kise-
gítő munkakörök ellátására. Mennyi idősnek, 
középkorúnak és fiatalnak adott szakismeretet, 
szakmát helyben, a szomszéd falvakban, a me-
gyében, sok esetben országosan is. Volt tanuló-
ink legtöbbje szívesen emlékezik az itt eltöltött 
időkre, sokaknak meghatározó szerepe volt éle-
tük további alakulásában. Az akkor még meg-
lévő, erős politikai nyomással szemben nem 
volt könnyű – mint állami intézmény – műkö-
dési teret engedni a Berzsenyi Közművelődé-
si Egyesületnek. Technikával, üzemanyaggal, 
szakemberrel segíteni a Rally Cross működését. 
A Szaki támogatója és aktív résztvevője volt a 
helyi sport és kulturális életnek; s a névadóhoz 
méltóan, hagyományt teremtett a Fekete Ist-
ván napok rendezvényeivel, amellyel nemzet-
közi kapcsolatokat is ápolt. Sorolhatnám még 
tovább: szakmai, technikai segítség a termelő-
szövetkezeteknek, kenyér- és élelmiszerszállítás 
hófúvások idején, hóeltakarítás, építési telkek 
megszerzéséhez segítség az oktatóknak, erdé-
lyi menekültek befogadása, testvériskolai kap-
csolat Csíkszeredával stb., stb., ....
 De bekövetkezett, ami úgy látszik elke-
rülhetetlen volt: a Szakiskola kapuit bezárták!
 Viszont az idő múlásával azt tapaszta-
lom, hogy még a Szakiskola megszüntetésé-
vel egyetértők körében is csalódást kelt, hogy 
a falu semmit sem kapott abból, amit remélt. 
Csak a pusztulást láthatja: a szépülő falu kellős 
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- Nemrégiben került fel az iskola honlapjára iskolatörténeted, mely eléggé személyes hangvételű és 
lebilincselő olvasmány. Mi az, amit leglényegesebbnek tartasz belőle, ami a mai embereknek is példa-
értékű, illetve megszívlelendő lehet?
- Jó volt a közös célokért összefogni – iskola-
építés – együtt lelkesedni, összetartozni. Fon-
tosnak tartottam az emberek meghallgatását, 
tiszteletét, az őszinte, de nem sértő közvetlen-
ségét. A célok megvalósításáért nem beszélni, 
dirigálni kell, hanem megfogni a lapátot.
- Tudjuk, hogy a történelem a hobbid. Mi az, ami 
téged ehhez a tudományhoz vonz?
- A múlt, elődeink csodálatos erőfeszítései, tisz-
telete. Múltunk eredeti dokumentumai, amiktől 
libabőrös leszek, és elérzékenyülök.
- Életed során sok emberrel hozott össze a sors. 
Kikre emlékszel legszívesebben és miért?
- Életem során valóban sok érdekes emberrel 
találkoztam: Ami most eszembe jut, például 
közvetlen közelről hallgattam Horthy Istvánnét, Andrássy Katinkát, Gr. Károlyi Lászlót, Pap Lászlót, 
Grosics Gyulát, Farkas Bertalant stb. Középiskolás koromban (Makón) volt egy tanárom, aki taní-

közepén a szolgálati lakások külső fala, vakolata 
foltos, meszeletlen, a téglakerítés fekete, vízle-
folyásos, a tanügyi épület beázik, az ablakok ki-
törnek. Mindezek az enyészet és a gazdátlanság 
jelei.
 Csendes rezignációval, némi iróniával ír-
tam át a Bordal néhány sorát a Bánk Bánból:
Gondold meg, s nézd, hogy áll!
Örökké ez a ház sem vár!
Leomlik mind a fal, cserép, 
Marad mi volt: a puszta rét.
Marad mi volt: a puszta rét.
Így áll! Míg áll!
 De visszatérek az általános iskolai szo-
boravatóra. Itt szívesen idéztem volna Fekete 
Istvánnét. Edit néni, amikor nálunk, a Szakisko-
lában a szobrot leleplezték, így köszönt el a fér-
jétől, megsimogatva a szobrot: 
„Pistám! Aztán jó legyél!”
 Én most helyette, a Fekete István Általá-
nos Iskola tanulóinak üzenem:

Gyerekek! Aztán jók legyetek! Őrizzétek, vigyáz-
zátok a szobrot! A környezet itt is szép, ápoljá-
tok tovább e nemes hagyományt! 
 A megújuló Kapcsolat újság szerkesztő-
inek, munkatársainak, cikkíróinak eredményes 
munkát kívánok!

Kecskés András,
a volt Szakiskola nyugalmazott igazgatója

inTerjú SzAbó ALberT TAnár úrrAL 
(TAnár báCSiVAL)
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totta József Attilát. Egy másik kint volt mint sportoló a Helsinki olimpián. Kovalik tanár úr pedig 
1916-ban, II. éves diákként Visegrádon kezet fogott Görgei Artúrral. Ők sokat meséltek, minket 
meg érdekelt.
Ádándon tiszteltem, kedveltem, a nagyon sokat dolgozó és munkájukat szerető embereket. Em-
lékszem például Pintér Jani bácsira, Viszló Imre bácsira, Harmath Ferencre, Szabó Istvánra, Mónos 
Pista bácsira. Az utóbbi hányszor megsimogatta a meggyalult, megcsiszolt fát, mert szerette az 
anyagot.
- Hamarosan eljön az 1848-as szabadságharc évfordulója. Tudsz-e Ádánd történetében a szabadság-
harchoz kapcsolódó eseményt, és tudunk-e itteni honvédekről?
- Egyértelmű, írásos név szerinti említést nem tudok. Azt is tudom, hogy ennek miért nincs nyoma. 
Állítom, a plakátok, lelkes felhívások, beszédek, , hogy nem hagyták közömbösen az ádándi legé-
nyeket. A lelkesedés őket is biztos magával ragadta, s beálltak 4-5 hónapra nemzetőrnek, vagy 
elmentek honvédnek. Ez abban az időben nagy dicsőségnek számított. A környékünkön is voltak 
rajtaütések, harcok: Kilitiben, Zamárdiban, Ozorán, Hídvégen stb., s ebből nem maradhattak ki az 
ádándi fiatalok sem. Az ádándi református templomban is fennmaradt egy eredeti plakát, mely-
nek címe ”A haza veszélyben van!”. A szövegét a templomban felolvasták és megmagyarázták a 
népnek: A lényege az volt, hogy mi a teendő muszka betörés esetén. A plakáton a dátum 1849. 
június 27-e, s alatta nevek: Kossuth, Szemere, Csányi, Görgei stb. 
Roboz István kaposvári újságíró itt írta a „Kossuth imáját”, Csapody Pál ádándi honvédszázados (ci-
vilben földbirtokos) kastélyában. Ádándi gyökerekkel rendelkezett Tallián Károly, megyénk nem-
zetőr parancsnoka, majd fővezére.
- Az 1848-as arcképcsarnokból ki, illetve kik a kedvenceid, és miért?
- Örülök, hogy sokan vannak, most nem akarom őket és tetteiket felsorolni. Nekem az egész 19. 
század romantikus világa nagyon tetszik. Szerettem volna akkor élni! Az általam összegyűjtött, s 
nagy becsben tartott dokumentumok közül mindig meghat Damjanich János tábornok kivégzése 
előtti éjszakán felségéhez írott búcsúlevele. Kossuth eredeti hangját is meg kell hallgatni, hogy 
mit mondott az aradi szoboravatás alkalmával. Megrázó történet Batthyány Lajos kivégzésének 
előzménye, és újratemetései.
- Milyennek látod a falu mai helyzetét, mit tudnál tanácsolni a jövőre nézve?
- Az elmúlt 8 év rablása és hazudozása után örüljünk, hogy itt tartunk. Van postánk, iskolánk, óvo-
dánk, vasutunk. Van az embereknek nyugdíja, és az orvosunk sem ment el még nyugatra. A szűkös 
körülményekhez képest fejlődést látok: járdaépítés, iskola- és kultúrház-felújítás történt a közel-
múltban.
- Hogy mit tanácsolok? A legnehezebbet! További fejlődést! Az emberek legyenek tájékozottab-
bak. Közeledni egymáshoz bizalommal, és a jót akarni. Vezetőink világosan, értelmesen, röviden 
beszéljenek. A haladásért kell tevékenykedni, nem acsarkodni, irigykedni, feljelentgetni. Segíteni 
és hagyni dolgozni azokat, akik akarnak és tudnak. Egy kis településnek szégyene az, ha a lakói 
közömbösek, érdektelenek: pl. 4 évenként a választásra a település polgárainak a fele sem megy 
el. Aztán siránkoznak, hogy mi lesz velünk? Az, ami volt 20 évig!
Szatmári Kornélia

Tisztelt Szülők, ádándi Polgárok!
Személyi jövedelemadójuk 1%-át közcélú felhasználásra ajánlhatják fel. Iskolánk alapítványa a törvényi 
előírásoknak megfelel. A SIOK Fekete István Általános Iskola tantestülete és diákjai nevében számítunk 
támogatásukra, adójuk 1% -ára. Alapítványunk célja, hogy a diákok számára széleskörű lehetőséget biz-
tosíthassunk a tanórákon kívüli ismeretszerzésre, a kultúra, a művészeti tevékenységek és a sport te-
rületén. Az alapítvány támogatja az iskola nevelési, oktatási tevékenységét, segíti az esélyegyenlőség 
megvalósulását, jutalmazza a kiemelkedő tanulók teljesítményét.
Várjuk felajánlásukat, s előre is köszönjük azt!
Alapítványunk neve és adószáma: ádándi általános iskolásokért Alapítvány   18780862-1-14
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2011. január 14-én lezárult a 2010/2011. tanév 
első féléve. Iskolánkban 144 tanuló tanulmányi 
munkáját értékeltük, az alsó tagozaton szöve-
gesen, a felső tagozaton jegyekkel.
Röviden az eredményekről:
 • 14 fő kitűnő tanulmányi eredményt ért el,
 • az alsó tagozaton 19 fő kiválóan 
  teljesített, a felső tagozaton 3 fő jeles  
  tanulmányi eredményt ért el,
 • 4 fő elégtelen osztályzatot kapott, 
  összesen 7 tantárgyból,
 • az iskola tanulmányi átlaga 3,7 lett.

Az elmúlt hetekben megtartottuk a 
szülői értekezleteket és továbbítot-
tuk a nyolcadik osztályosok jelent-
kezési lapjait a megfelelő intézmé-
nyekbe. 
A Perczel Mór Gimnázium által nyol-
cadik osztályosok részére rendezett, 
történelem és matematika verse-
nyen 4 tanuló vett részt iskolánkból, 
közülük Halmos Roland 2. helyezést 
ért el történelemből. Gratulálunk 
neki és tanárnőjének, Isóné Poncsák 
Eszternek!

Iskolánkban a 2010/2011-es tanév-
ben folytatódik a TÁMOP pályázat 
fenntartása: a kompetencia alapú 
oktatás kiszélesítésével még több 
osztályra, illetve témahéttel és három hetet 
meghaladó projekt megvalósításával.
A három hetet meghaladó projekt az adventi 
időszakban, „KARÁCSONY” címmel zajlott isko-
lánkban. Nyitánya az első adventi gyertya meg-
gyújtása volt. Változatos programokkal, minél 
több tanuló bevonásával valósítottuk meg ezt 
a rendezvénysorozatot. Hétfőnként két-két osz-
tály rövid műsorral kísérve gyújtotta meg az 
adventi gyertyákat. Minden héten kézműves 
délutánokon készítettünk angyalkákat, kará-
csonyi képeket, mécses tartókat, képeslapokat, 
karácsonyfa díszeket, mézeskalács figurákat. 
Ezeket adventi vásár keretében árusítottuk, a 
befolyt összeggel a diákok programjait támo-

A SiOK FeKeTe iSTVán áLTALánOS iSKOLA Hírei
gatjuk a tanév során. Az énekkar részt vett a ka-
tolikus templomban tartott ünnepi hangverse-
nyen. Nagy örömmel fogadtuk idén is az ovisok 
„lucázását”. Színvonalas karácsonyi műsorral 
a 3. osztályosok készültek, Szőke Zoltánné ve-
zetésével. A műsort az idősek karácsonya ren-
dezvényen és az iskolai ünnepélyen is láthatták 
az érdeklődők. A projektzáró rendezvényünk a 
Kultúrházban megtartott adventi vásár és ün-
nepi műsor volt, mellyel hagyományt szeret-
nénk teremteni.
A farsangi bál hetében rendeztük meg témahe-
tünket, „FARSANG” címmel. Hétfőn rövid műsor 
segítségével elevenítettük fel a farsangi szoká-
sokat.

5. osztályosok farsangi énekórája Takács Anna 
vezetésével

Az osztályokban számos szép álarc készült a 
hét folyamán, s farsangi dalokkal, versekkel is-
merkedtek a tanulók. Tánccal, jelmezekkel is 
készültek a gyerekek a farsangi bálra, melyen 
csodálatos jelmezeket és látványos produkció-
kat láthattunk.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani min-
denkinek, aki munkájával, támogatásával segí-
tette rendezvényeink sikeres lebonyolítását!
Materné Mestyán Ildikó
tagintézményvezető-helyettes
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mAdArAK A KerTben

Magyarországon az idős erdők fogyatkozásá-
val az odúlakó madárfajok egyre nehezebben 
találnak megfelelő fészkelőhelyet. Különösen 
igaz ez az erdőben amúgy is szegény Ádánd 
környékére, ahol csak mesterséges fészekodúk 
kihelyezésével várhatjuk a kertünkben szorgos-
kodó, hasznos kis énekesmadarak megtelepe-
dését.
A tavasz megérkeztével sorra hazatelepül-
nek hosszú, Afrikai telelésükből költöző ma-
daraink, éppen ideje tehát, hogy megfelelő 
fészkelőhelyekről gondoskodjunk számukra 
a kertjeinkben és a parkokban. Hazánkban a 
madárvédők hosszú évtizedek óta kísérletez-
nek a különböző madárfajok számára megfe-
lelő, mesterséges fészekodúk kifejlesztésével, 
így mára több bevált típus közül választhatunk 
aszerint, hogy milyen fajoknak szeretnénk se-
gítséget nyújtani a megtelepedésben. 
Újabban a barkácsáruházakban nem túlságo-
san drágán, készen is kaphatunk fészekodúkat. 
Egy kis ügyességgel azonban az ábra alapján 
magunk is könnyen elkészíthetjük ezeket némi 
maradék deszkából.
A képen látható egyszerű odútípust a bejárat 
méretétől függően „A”, „B” vagy „D” típusú odú-
nak nevezzük. Ezek közül az „A” típusú készül a 
legkisebb (25 mm átmérőjű ) bejárati nyílással 
– ebbe csak a kisebb testű cinkefélék férnek be, 
ezért verébmentes odúnak is nevezik. 
A legelterjedtebben alkalmazott mesterséges 
fészekodú típus a „B” jelű. 32 mm-es és 46 mm-
es röpnyílással készülhet. A szűkebb röpnyílású 
változat alkalmas a széncinege, az örvös légy-
kapó, a kormos légykapó, a csuszka, valamint 
az „A” típusú odút is használó kék cinege és a 
barátcinege megtelepítésére. A 46 mm-es vál-
tozat ezeken kívül a nyaktekercs és a seregély 
költésére is alkalmas. Szívesen megtelepszenek 
benne különféle harkályfajok is, ezek azonban a 
bejárat méretét saját igényeikhez igazítják. 
A „D” típusú madárodú a legnagyobb méretű és 
a legritkábban alkalmazott speciális mestersé-
ges madárodú. Alkalmas a búbos banka, szala-
kóta és a füleskuvik megtelepítésére. A kisebb 
testű odúlakó fajok is szívesen elfoglalják.

A mesterséges fészekodúk elsősorban olyan 
helyeken alkalmazhatóak, ahol a megtelepí-
teni kívánt madárfajok háborítatlan költése és 
táplálkozási lehetőségei adottak. Kihelyezéskor 
arra figyeljünk, hogy az odú szája szélmentes, 
napos irányba nézzen. Célszerű a mesterséges 
madárodút legalább 3 méteres magasságban 
kihelyezni, és ügyelni arra, hogy fészekrabló ra-
gadozók (macska vagy nyest) könnyen ne fér-
hessenek hozzá. 
A Magyar Madártani Egyesület sok éve működ-
teti a Madárbarát Kert programot. Az egyesület 
plakettel és oklevéllel jutalmazza azokat, akik a 
kertjeiket védett madaraink számára otthonos 
lakhellyé alakítják. Viszont amiért igazán megéri 
mindenkinek ez a kis fáradság, az vidám, élettel 
teli kert és az egész nyáron át szóló madárdal.
Nemes Zoltán
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Óvodánkban hagyomány, hogy a farsan-
gi időszakban minden csoport megtartja az 
előfarsangi rongyosbálját.
Idén is  maskarába öltöztek a  gyerekek, az 
óvónénik kifestették  őket, és az egész délelőt-
tünk vidám hangulatban telt.
Az otthonról hozott kedvenc zenére táncoltat-
ták meg egymást a jelmezes kisgyermekek.
A szülők által felajánlott sütemények, üdítők el-
fogyasztása is hozzájárult gyermekeink jókedv-
éhez.

OVi-FArSAng
Az óvodai farsangi időszak lezárásaként a kul-
túrházban  „Nagy farsangi bált” tartottunk 2011. 
február 12-én. Mint minden évben, idén is kö-
zös műsorral készült a három csoport.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a résztvevő 
gyermekek mindegyike jelmezt öltött.
A szülők és Szülők Szervezete támogatásával 
sok tombolanyeremény és zsákbamacska gyűlt 
össze.
A bál bevétele: 140.125 Ft.

Köszönjük a szülők és a Szülők Szervezete 
tagjainak  segítségét,  felajánlását, munkáját!

Egyesületünk február 12-i közgyűlésén számba 
vettük az elmúlt év rendezvényeit, értékeltük 
azokat, majd elfogadtuk a 2010-es év pénzügyi 
beszámolóját. Ezután tértünk rá az idei év prog-
ramjainak megtervezésére, a feladatok elosztá-
sára. 
A 2011-es évet egy csapatépítő programmal, 
egy közös szalonnasütéssel indítjuk (indítottuk 
mire megjelenik az újság), amolyan tavaszváró 
programmal.
Még a majális előtt rendbe tesszük a sabaki ját-
szóteret, elvégezzük a szükséges javításokat, 
felújításokat.
Idén is megrendezzük a Sabaki Majálist, mely-
nek színesítésére várjuk a jó ötleteket.
Május 21-én közös szemétgyűjtési akcióban ve-
szünk részt az Önkormányzattal, az általános is-
kolával és az Ádándért Egyesülettel. Akciónkat 
az Önkéntesség Európai Éve keretében rendez-
zük meg, hozzájárulva ezzel a tisztább, egészsé-
gesebb környezethez.

A SAbAKi bAráTi Kör Hírei

Szokásos évi kirándulásunkat június végére, jú-
lius elejére tervezzük. A célpont Ópusztaszer, a 
nemzeti emlékhelyünk lesz.
Programjainkra sok szeretettek várunk minden 
kedves érdeklődőt!

Varga István 
elnök

óvodai beiratás ideje:

1011. április 18-19-én 8.00-16.00 óráig
az óvodában.

A beiratkozáshoz szükséges a gyermek
TAJ - száma és a lakcímkártyája.
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egy ádándi nePáLbAn

„Vidd magaddal mindazt,amit Buddha szeme 
megláttatott veled, és amikor megérett a fejed-
ben, add oda másoknak is!” – így búcsúzott a ne-
páli jó barát európai vendégétől, aki nem volt 
más, mint az ádándi születésű Sipos Erzsébet.
Erzsébet az egyetemen megismert építész csa-
ládjának meghívására két ízben is ellátogatott 
a távoli országba, Nepálba. (Először egyedül 
ment, majd később társával esküvőre voltak 
hivatalosak.) Élményeiről az ismerősök biztatá-
sára könyvet írt, melyet a maga által készített 
felvételekkel illusztrált. Vetítettképes előadáso-
kon és fotókiállítással adja át az érdeklődőknek 
mindazt, mit „Buddha megláttatott vele”. Épp 
ideje volt, hogy a bölcsőhely lakói is megismer-
jék hosszú útra indult lányukat erről az oldaláról 
is. Ehhez jó apropóul szolgált a már többéves 
hagyománynak örvendő magyar kultúra napi 
rendezvény.
Sipos Erzsébet örömmel fogadta a szervező 
Polgári Kör felkérését. A kultúrház kistermé-
ben nagyon sok érdeklődő várta kíváncsian a 
találkozót: családtagok, barátok, iskolatársak 
mellett olyanok is eljöttek, akik személyesen 
nem ismerték őt. A rendezvény a szokásoknak 
megfelelően a részvevők által hozott irodalmi 
szemelvények bemutatásával kezdődött. Szabó 
Márta, az egykori osztálytárs Fekete István sza-
vaival, meghatottan idézte fel a falu határában 
tett hajdani csatangolások emlékét: „Kerestem 
az utat, a patakot, a nádast, a cserszagú erdőt…
és megtaláltam a Hazámat.”
A messzi utat bejárt vendégünk előadásából 
megismerhettük Nepál titokzatos világát: mű-
vészetét, építészetét és hitvilágát csakúgy, mint 
a mindennapi életet, az étkezési szokásoktól a 
párválasztás hagyományain át a temetkezési 
szertartásokig. (Akik nézik az m1-en vetített in-
diai filmsorozatot, nagyon sok azonosságot fe-
dezhetnek fel, ami nem véletlen, hiszen vallási 
gyökereik azonosak.)„Ha az idegen tiszteletben 
tartja szokásainkat, nem sérti meg vallásos érzé-
seiket, akkor barátságos, békés és vendégszerető 
nép vagyunk.” - Ezt szintén a nepáli barát mond-
ta, s Erzsébet ezt gyakran tapasztalhatta is. Töb-

bek közt azon a 120 km-es himalájai gyalogtúra 
során is, melyet az egyetemista Sherpa hegyi 
vezetővel tett meg (ez törzsi-családi név, innen 
a hegymászók kísérőinek foglalkozásneve).
Az érdekfeszítő előadást maradandó formában, 
könyv alakban is magukkal vihették azok, akik 
még alaposabban el akarnak mélyedni a témá-
ban. A nagy méretű fotókból összeállított kiállí-
tás pedig még hetekig látható volt – ezt néhány 
iskolai osztály dicséretes módon ki is használta. 
Summázatul elmondhatjuk, hogy ez a kultúra 
napi rendezvény nagyon jól sikerült, a hallga-
tóság és az előadó is pompásan érezte magát. 
Kecskés Andrást idézve: azért jók ezek a ren-
dezvények, mert mindig kapunk valami értékes 
többletet.
Némelyekben fölmerülhet a kérdés, hogy a 
magyar kultúra napján miért éppen egy távoli 
országról készült előadással ünnepelünk. Erre 
csak azt válaszolhatjuk, hogy az is kultúránk 
része, ha más kultúrák iránt is érdeklődünk és 
nyitottak vagyunk. Különösen, ha azok a kultú-
rák példaértékűen hagyománytisztelők, és nem 
válnak a globalizmus fenntartás nélküli kiszol-
gálójává.

Neiszné Varga Lukrécia

Sipos Erzsébet a községi könyvtárnak adományozta köny-
vének egy dedikált példányát. Ha sikerült felkelteni érdeklő-
dését a téma iránt, keresse, olvassa! Jó szívvel ajánljuk.
-szerk- 



	 XV.	évfolyam	1.	szám	2011.	január	 KAPCSOLAT		 13

ádánd FenyőFái éS A KOPjAFA!

néPdALKöri HíreK

Csikmadarasi barátaink megörvendeztettek 
bennünket egy gyönyörű kopjafával. 20 éves 
barátságunk zálogaként hozták, bár mi anél-
kül is tudtuk, tudjuk, hogy ez az igaz barátság 
soha nem szűnik meg. Barátságok, szerelmek 
köttettek 20 évvel ezelőtt és most már gyerme-
keink és unokáink is velünk jönnek a Hargitára! 
Egy igazi székely ember mindig a hegyre viszi 
szeretteit, barátait kirándulni. Így jutottak el az 
ádándiak is már sokadik alkalommal a Hargitára, 
a borvízforráshoz, a pisztrángoshoz és még oly 
sok, szívünknek drága helyre. Mi aztán mindig 
szívesen megyünk! Így szedhettünk a nyáron 
rókagombát, vargányát, áfonyát és természete-
sen kis fenyőket is. A fenyőket mindig elültettük 
itthon Ádándon. Az elsők már gyönyörűek, 20 
évesek! Ádánd tele van a Hargitáról hozott fe-
nyőkkel, páfrányokkal, csak nem beszélünk róla. 
A mi hargitai fenyőink így velünk vannak a drá-
ga ünnepen, karácsonykor is!

A madarasiak által hozott kopjafa is a Hargitá-
ról való! Antal Tibor fafaragó faragta, kinek már 
több munkája is van a faluban. Látva milyen 
szép a Művelődési Ház előtt, elhatároztuk, hogy 
egy szép SZÉKELY KAPUT csináltatunk Antal Ti-
bivel a Művelődési Ház bejáratához! Ő elvállal-
ta, és ha minden sikerül, az idei falunapon fel-
avathatjuk! Szeretnénk ehhez a falu segítségét 
kérni! Májusban egy jótékonysági estet szerve-
zünk, melyhez várjuk a község civil szervezeteit, 
közösségeket, akik bármilyen módon hozzájá-
rulhatnak faluszépítő tervünkhöz. Egyszer már 
bebizonyítottuk, hogy egy jó cél érdekében 
képesek vagyunk összefogni. Így sikerült a falu 
számára sörpadokat, asztalokat venni és a Mű-
velődési Ház fali lámpáit is abból vették. Kérjük, 
legyenek partnerek egy ilyen jellegű kezdemé-
nyezéshez is!
Lesz tehát Ádándnak is székely kapuja, mégpe-
dig nem is akárhonnan, hanem a Madarasi Har-
gitáról! 
Házi Ferencné

2011. január 6-án, Somogy Megyenapján ki-
tüntették az ÁDÁNDI NÉPDALKÖR Egyesüle-
tet. Minden évben ezen a napon adják át a 
SOMOGY POLGÁRAIÉRT díjat. Ebben az évben 
22-en kapták meg Somogy megyében, ebből 
két egyesület. Gelencsér Attila Somogy Megye 
Közgyűlésének Elnöke köszöntött bennünket. 

A színvonalas ünnepségen a megye vezetői, 
országgyűlési képviselői, polgármesterei és 
sok-sok neves személyiség előtt kaptuk a dicsé-
retet. Nagyon felemelő érzés volt, úgy éreztük 
Bíró József elnökkel együtt, hogy ilyen kiemel-
kedő, elismerő kitüntetésben még nem volt 
részünk. Kellett hozzá 25 év, egy nagyon lelkes, 

tettrekész csapat, barát, családtagok, támogató 
ismerősök, a község vezetése, képviselőtestüle-
te, akik bíztak bennünk, látták a munkát, díjakat, 
elismeréseket, melyeket a 25 év alatt szerez-
tünk. Büszkén mondhatjuk, ahol mi szerepel-
tünk, legyen az határon innen és túl, még nem 
vallottunk szégyent. A Kárpát-medencében élő, 
de országhatáron kívül rekedt magyarok is ál-
talunk megismerhették Somogyország népda-
lait, Ádándot, a Balatont és ahová még elvittük 
őket. Mi pedig megismertettük az ádándiakkal 
a környező országokat, kultúrájukat, tájait, ma-
gyarságukat. 
Nagyon köszönjük a kitüntetést, igyekszünk to-
vábbra is tenni Somogy és Ádánd polgáraiért.
Terveinket a decemberi számban leírtuk. Fel-
vidékre látogatunk 3 napra. Ha lesz üres hely 
a buszon, felajánljuk támogatóinknak. Szeret-
nénk pályázni sok mindenre, majd kiderül, mi-
lyen sikerrel. Kérjük, aki teheti, adója 1%-ával 
segítse munkánkat! 
Adószámunk: 18776168 1 – 14 ÁDÁNDI NÉP-
DALKÖR EGYESÜLET                 Köszönjük!
Házi Ferencné 
művészeti vezető
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1921-ben alakult egyesületünk idén ünnepli 90. „születésnapját”. 
Ez alatt a 90 év alatt sok ember próbálta sikeresebbé tenni az 
egyesületet, talán ez az újság nem lenne elég ahhoz, hogy fel-
soroljuk, hogy kik segítették, és kik vettek részt az egyesület életé-
ben. Hogy kiknek köszönhetjük, vagy kiknek köszönhetem, hogy 
még ma is itt állhatok egy ilyen nagy múltú egyesület élén. Fő 
célunk - szerintem nyugodt szívvel mondhatom - Ádánd község 
fiataljainak az összefogása és kicsiny falunk hírnevének nagyobbí-
tása volt ez alatt a sok-sok hosszú év alatt.
A sok jelentős dátum mellett a 2010-es év is fontos év marad 
Ádánd község sporttörténelmében. Ifi csapatunk első helyen, fel-
nőtt csapatunk pedig a harmadik helyen végzett a Megye III. keleti 
bajnokságában. Ilyenre már régen volt példa. Mondhatjuk úgy, hogy 
a csúcson voltunk, de most sajnos egy kicsit mélypontra kerültünk. Egyéb okokból, de sajnos el-
fogytunk, és a tavalyi év hajtásába és küzdelmébe is belefáradtunk. De nem adjuk fel! Igaz, most 
ifi csapat nélkül vágunk neki a tavaszi bajnokságnak, de mindent elkövetünk a sikerért és az ered-
ményes mérkőzésekért.
Sajnos anyagi körülményeink nem alakulnak kedvezően, de hálásak vagyunk mindazoknak, akik 
támogattak minket, és ha kérhetjük, ha tehetik, tartsák meg ezt a jó szokásukat. Köszönjük nekik!
Mindig arra törekedtünk, bármerre jártunk, hogy nagyobbítsuk községünk hírnevét, mely ha nem 
is mindig úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de mindenhol hagytunk egy kis emléket magunkról.
Az idei bajnokság március 13-án kezdődik. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, és 
sportszerető barátot a pálya szélén. Igyekszünk minden hazai mérkőzést kellemessé tenni, és aki 
unatkozik vasárnap délután, vagy csak kikapcsolódni szeretne, az jöjjön, szurkoljon, és biztassa a 
fiúkat a győzelemre.

2010/2011- es tavaszi bajnokság mérkőzései:
2011. 03. 03.: Nak - Ádándi KSE 
2011. 03. 20.: Ádándi KSE - Balatonendrédi Haladás SE
2011. 03. 27.: Ádándi KSE - Kapostáj SE Zimány
2011. 04. 03.: Andocs Községi SE - Ádándi KSE
2011. 04. 10.: Szabadnap
2011. 04. 17.: Szentgáloskér Ksk - Ádándi KSE
2011. 05. 01.: Ádándi KSE - Kereki SE
2011. 05. 08.: Somogyszil SE - Ádándi KSE
2011. 05. 15.: Ádándi KSE - Patalom E. SZ. SE
2011. 05. 22.: Kisbárapáti SE – Ádándi KSE
2011. 05. 29.: Ádándi KSE - Somogybabod SE
2011. 06. 05.: Baté SE - Ádándi KSE
2011. 06. 12.: Ádándi KSE – Kötcsei SE

Ez úton szeretnék játékosainknak kitartást, türelmet, küzdést, és sok nyertes mérkőzést kívánni.
HAjrá ádánd! HAjrá FiúK!

Megyeri Nikolett
Ádándi KSE elnöke

idén 90 éVeS Az ádándi FOCiegyeSüLeT
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Az 1848-49-es szabadságharcot a kemény 
megtorlás évei követték, ezért nagyon kevés 
adatunk maradt fenn az ádándi honvédekről. A 
református egyház anyakönyve azonban meg-
őrizte egy honvéd káplár, Kovács János nevét, 
aki szabadságát itthon töltve egészen fiatalon, 
22 évesen, betegségben halt meg Ádándon. 
A szabadságharc leverése után sorstársai közül 
sokan bujdosni kényszerültek. Nem egy közü-
lük betyárnak állt. Számukra remek menedéket 
nyújtottak a megyehatárokon álló csárdák, il-
letve a falvaktól távolabb álló, pandúroktól rit-
kán háborgatott vízimalmok, ahol a bujdosók 
élelmet, menedéket és szállást remélhettek. 
Ezekből akkoriban több is működött Ádánd 
közelében – egyik ezek közül a szőlőhegy alatti 
Ketye-réti malom volt.
Laki János, ádándi parasztember mesélte el 
1925-ben, hogy nagyapját a szőlőhegyen fel-
kereste ekkoriban egy öreg betyár. Bort pa-
rancsolt: “Ember, bort!” Második alkalommal a 
viszonzás sem maradt el. A betyárbecsület úgy 
kívánta, hogy nem maradt adós, és egy fél bir-
kát dobott az öregapja lába elé, a pinceajtóba. 
Nem szólt, csak az ujjával intette, hogy: “Aztán 
egy szót se!” - Bizony nem volt könnyű a betyár-
élet...

A szabadságharc első évében viszont még 
ugyancsak égett a lelkesedéstől az ország. A 
templom ajtajára kiszegezték Kossuth Lajos 
harcba hívó felhívását (ez ma a református egy-
ház levéltárának egyik féltve őrzött kincse).

„Tudva van az ország minden hatóságai és maga 
a köznép előtt is a haza jelen veszélyes állapota” 
- írja báró Eötvös József, vallás- és közoktatási 
miniszter. Az egyházmegye püspöke személyes 
üzenetben szólítja fel lelkészeit a toborzásra:

„Felszólíttatnak az egyházkerület lelkészei, hogy 
miután Bécs bevétetett, az abszolutizmus egész 
erejét Magyarország leigázására fogja fordítani, 
a lelkészek a népet szószékekben és azon kívül 
erélyesen buzdítsák, magok menvén jó példával 
elöl.”

ádánd A SzAbAdSágérT
Tudjuk, hiába volt a lelkesítő hang, a nemzet-
őrök önfeláldozó bátorsága – a szabadságharc 
elbukott. Az üldözés alapos volt és kíméletlen. 
A császári adminisztráció az emlékét is igyeke-
zett eltörölni a „ribilliónak”. 1851-ben már így 
rendelkezik egy püspöki körlevél:

„A kerületi tanhatóság részéről köröztetni ren-
deltetik, hogy a vallás- és közoktatási miniszter 
őexcellenciája rendeletében általánosságban ki-
mondta, miszerint semmi névvel nevezendő tan-
intézetben nem fog oly kézi- vagy olvasókönyvet 
megtűrni, mely a legközelebb lefolyt forradalom 
eseményeit fölemlegeti, ‚s e’ név szerint kijelölvén 
nagykőrösi tanár Warga János úr tankönyve 2. 
részét, melynek címe Az emberi világ felemelkedé-
se, avagy a földrajz ‚s történelemtan elemei – ezt 
minden iskolákban eltiltani rendeli.”

Szerencsére a múlt eltörlésében nem jártak si-
kerrel. Ma nehezen képzelhető el történelem-
könyv a forradalom eseményeinek fölemlege-
tése nélkül. Ha nem is győzött a szabadságharc, 
megmaradt számunkra az emlékezet. Roboz 
István kaposvári szerkesztő és királyi tanácsos 
itt, Csapody Pál ádándi kastélyában vetette pa-
pírra ezeket a híres sorokat:

„Istenem! fölöttem napod ég, térdem alatt elhul-
lott vitéz testvéreimnek csontjai nyugosznak: fe-
jem fölött kék az ég, lábam alatt pirossá lett a föld 
ősapáink unokáinak szent vére által.
Csak hadd égjen napod teremtő sugara, hogy vér 
fölött virág nőhessen, mert a porladó tetemek ko-
szorú nélkül nem hamvadhatnak.”

Nemes Zoltán
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Születések:
Zrínyi Dávid 2011.01.07.
Erdélyi Barbara Virág 2011.02.15.

Házasságkötés: 
Erlich Renáta – Papp Károly Attila 2011.02.12.

Halottaink:
Kotlóczi Józsefné (Klein Erzsébet) 2010.12.21.

Csatári Istvánné (Kolozs Erzsébet) 2010.12.27.

Tomek Istvánné (Kónyi Julianna) 2011.01.21.

Id. Musatics Lajos 2011.01.04.

Kutacs Vivien 3. o.

Sipiló Jázmin 3. o.

Orsós Dorottya 3. o.

Virághalmi Kristóf 4. o.
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A négy legjobb pályamű


