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VÁROSHÁZA

Beszámoló Adony Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2021. július 8-i rendkívüli nyílt üléséről

Az ülést Ronyecz Péter polgármester nyitotta meg. 
A jegyzőkönyv-hitelesítők és a napirendi pontok 
elfogadását követően az első három napirendi pontban 
tavaly évi beszámolók elfogadása történt: Suszter 
Tamás kapitányságvezető a rendőrségi beszámolóját 
kiegészítette azzal, hogy tájékoztatta a Képviselő-
testületet, hogy körzeti megbízotti váltás történt. Ezt 
követően az „Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány 
és a Városi Sportkör Adony beszámolója volt a téma 
a 2020. évi tevékenységeikről. A Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta mindhárom beszámolót.

A Kormányhivatal 2021. évi törvényességi 
felügyeleti ellenőrzésének egyik témája a helyi 
önkormányzatok szociális, valamint gyermekjóléti 
alapellátásokat, a pénzbeli szociális ellátásokat és 
a személyes gondoskodást biztosító rendeleteinek 
felülvizsgálata. A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI törvény rendelkezéseire figyelemmel a 4., 
5. és 6. napirendi pontokban a szociális, valamint 
gyermekjóléti alapellátásokat, a pénzbeli szociális 
ellátásokat és a személyes gondoskodást biztosító 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálata történt 
meg.

Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község 
Polgármestere döntött arról, hogy Kulcs Község 
2021. december 31. napjával kilép az Adonyi 
Szociális Intézményfenntartó Társulásból. A hetedik 
napirendi pontban Ronyecz Péter polgármester 
úr ezzel kapcsolatban tájékoztatta a Képviselő-
testületet, ezt követően elfogadásra került a 
határozati javaslat, mely alapján a társulási 
megállapodás is módosításra kerül.

A következő napirendi pontokban a képviselők, majd 
az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolókat fogadta el a 
Képviselő-testület egyhangúlag.

Az ülés 10. napirendi pontja a 2020. évi helyi 
adóbevételek alakulásáról, valamint az adóhatóság 
éves tevékenységéről szólt. Hetyei Gábor, a 
Pénzügyi-, Gazdasági-, Ügyrendi Bizottság elnöke 
örömmel vette a hírt, hogy az önkormányzat nincs 
pénzügyi válsághelyzetben, a képviselők támogatták 
a beszámoló elfogadását.

A tizenegyedik napirendi pontban Ronyecz Péter 
polgármester beszámolt, hogy a Magyar Falu 
Program keretén belül a Hóvirág Óvoda udvarának 

fejlesztésére támogatást nyert az önkormányzat, 
melyből új játékok kerülnek beszerzésre. Három 
cégtől érkezett ajánlat, a Képviselő-testület a 
legkedvezőbb ajánlatot adó cég ajánlatát fogadta el. 

A tizenkettedik napirendi pontban a Polgármester Úr 
elmondta, hogy határidő módosítási kérelem érkezett 
a mini bölcsőde tervezésére vonatkozóan, mert a 
veszélyhelyzet miatt a tervezőhöz késve érkeztek az 
elektromos szolgáltatótól a tervezéshez szükséges 
adatok. Tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy 
ettől függetlenül az építési engedély már jogerős, 
és a csúszás nem akadályozza a kivitelezést. A 
Képviselő-testület elfogadta a határidő módosítási 
kérelmet.

A tizenharmadik napirendi pont Adony Város 
Önkormányzata pályázatairól szóló tájékoztatás 
volt.

A következő napirendi pontban az Adony, Bajcsy-
Zsilinszky u. 23. szám alatti, 857/2 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlásáról döntött a Képviselő-testület.

Az utolsó napirendi pontban az Adonyi Evezős-
és Vízisport Egyesület kérelmét tárgyalták meg, 
a Duna-parton lévő padok cseréjéhez kérték a 
Képviselő-testület hozzájárulását, mely elfogadásra 
került.

A Bejelentések között Adony Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
támogatásokról döntött ezen az ülésen:

- Orthné Horváth Marianna képviselő javaslatára 
Szent Orbán Borrend által szervezett szakmai 
kiránduláshoz 100.000,- Ft;
- Neichl Attila képviselő javaslatára a Szent Orbán 
Borrend működési költségeihez 50.000,- Ft.
- Dr. Glashütter Csaba alpolgármester javaslatára 
a Városi Sportkör Tenisz Szakosztálya részére 
eszközbeszerzéshez 400.000,- Ft;
- Ronyecz Péter polgármester javaslatára minigolf 
pálya beszerzéséhez 150.000, - Ft; 
- Dr. Glashütter Csaba alpolgármester javaslatára 
minigolf pálya beszerzéséhez 150.000, - Ft; 

Tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testületi 
nyílt ülések a lakosság által látogathatók, az ülések 
előterjesztései, valamint az ülést követő 15 napon 
belül a jegyzőkönyvei is a www.adony.hu honlapon 
megtekinthetőek. 
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Nyáron is jégen – Szabó Zalán U 12-es 
jégkorongozó

A korcsolya nem éppen nyári sport, mégha ebben 
a tikkasztó melegben áhitozva gondol is az ember 
a hűvös jégre. A 11 éves Szabó Zalánnak , aki most 
fejezte be az ötödik osztályt, mindegy, hogy mit 
mutat a naptár, tél van vagy nyár, ő a jégen, hoki 
felszerelésben érzi igazán jól magát, ahogy ezt a sikerei 
is bizonyítják. Már kész érem- és trófeagyűjteménye 
van, ami remélhetőleg az évek során csak gyarapodni 
fog, és ahogy Zalánnal és szüleivel, Szabó és Mónikával 
és Csabával beszélgetek, úgy gondolom, hogy ez 
rajtuk nem fog múlni! Mindent megtesznek a siker 
érdekében.
Adonyból már sok neves, különböző sportágakban 
sikeres sportoló indult el, büszkék lehetünk rájuk. 
A jégkorong eddig váratott magára. Zalán most 
„megtörte a jeget.”
Most nem a jégről, hanem a medencei 
hancúrozásból kellett elcsábítanom őt egy kis 
beszélgetésre:
Miért éppen jégkorong? Kinek a választása volt ez 
a sportág?
Apukám nagyon szereti ezt a sportot, és amikor 
elvitt egy meccsére, nagyon tetszett nekem a játék, 
és a játékosok sisakja különösen megtetszett, 
szerettem volna én is ilyen sisakot. Apa azt mondta, 
ha eljutok egy szintre, nekem is lehet saját sisakom. 
Akkor határoztam el.

Hány éves voltál akkor?
Három és fél éves voltam, és először meg kellett 
tanulnom korcsolyázni, korisuliba jártam.  Ott 
kiválasztottak, és hét éve hokizok.
Milyen egyesületben kezdtél?
A Dunaújvárosi Acélbikáknál kezdtem, és azóta is ott 
játszom. Nagyon szeretek odajárni.
Mennyire köti le az idődet a sport?
Hetente 3-4 edzés, és amíg volt jég, addig minden 
héten vagy második hétvégén meccs.
Ki kísér a meccsekre? 
Míg kisebbek voltunk, a szülők kísértek. Most 
már egyedül megyünk a csapattal. A szülők csak 
szurkolni jöhetnek.
Mit csinál egy hokis nyáron, amikor nincs jég?
Edzések tartanak. Kondizunk, futunk, koordinációs 
és egyensúlyfejlesztő feladatok végzünk, és 
gyakoroljuk az ütőtechnikát. Nyáron vannak még 
táborok is.
Mit szeretsz jobban? Az edzéseket vagy a 
meccseket?
Az edzéseket, mert ott tudok jobban fejlődni, 
azonosulni.
Nagyon izgulós vagy?
Most már egyáltalán nem. Az első meccseimen még 
nagyon izgultam.
Emlékszel az első meccsedre?
Igen, 2018-ban volt a nagypályás első meccsem, és 
nyertünk a KMH (Kanadai Magyar Hokiklub) ellen. 
Ott volt az első nagypályás góllövésen is.
Mennyire nehéz mozognotok ebben a komplett 
felszerelésben, hisze be vagytok öltözve 
tisztességesen?
Egyáltalán nem nehéz. Nagyon könnyű benne 
mozogni.
Mi volt az eddigi legnagyobb sikered?
2019-ben megnyertük a Santa Claus Kupát 
Dunaújvárosban. Megkaptam a csapat legjobb 
játékosa díjat is. 16 csapat indult, jöttek külföldről is 
nagyon erős csapatok. Nagy volt az öröm, ünneplés!
/Közben mutatja a fényképeket, ahonnan boldog, 
pirosba öltözött kis csapat mosolyog ránk./
Vannak lány játékosok is a csapatban?
Igen, minden csapatban van lány. A Santa Claus 
Kupán is egy lány volt a kapusunk. Nagyon jól védett.
Milyen a kapcsolatod az edződdel? 
Nagyon jól kijövünk. Szigorú, de igazságos. Dósa 
Krisztiánnak hívják. Nagyon jó edző és játékos is.
Az iskolában tudnak a sikereidről, szoktak 
gratulálni?
Igen, tudnak, el szoktam mondani és gratulálnak.

KÖZÉLET
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Hogy megy a suli a sok edzés mellett?
Jól megy a suli, most különösen jól ment, javítottam 
is több tantárgyból.
Zalán, mi leszel, ha nagy leszel?
Jégkorongozó szeretnék lenni hobbiból, de 
voltunk orvosnál, és most nagyon megtetszett az 
idegsebészet, érdekel az emberi test, szeretnék 
orvos lenni. Tudom, hogy sokat kell hozzá tanulni, 
de nagyon tetszik ez a munka.
Ilyen kitartással biztosan el is fogod érni!
A jégkorongban azt szeretném elérni, hogy 
bekerüljek a Tampa Bay Lightning csapatba, ami 
Amerika legjobb professzionális csapata, és ott 
vannak a legjobb játékosok.
Van példaképed?
Igen, van: Brayden Point. Amerikai játékos, 
egyévesen kezdett el korcsolyázni és kétévesen már 
jégkorongozott. A magyarokból Sofron István, a MAC 
Budapest válogatott játékosa. Nagyon jól játszik, és ő 
is korán kezdte a játékot.
Kik a leglelkesebb szurkolóid?
Elsősorban a szüleim, meg a barátom, Martin, 
anyukája, meg az unokatesómék, nagyszüleim
 Erdélyből. Ők is mindig nagyon szorítanak nekem.
Mit üzennél azoknak a gyerekeknek, akik most 
szeretnék elkezdeni ezt a sportot?
Legyenek kitartóak, erősek, nem szabad mindent 
magunkra venni, feladni, ha nem úgy sikerül, ne 
sértődjenek meg, ha az edző nem úgy szól hozzájuk, 
inkább arra gondoljanak, hogy legközelebb másképp 
fogom csinálni.
Mi a legközelebbi megmérettetésed?
Szlovéniába megyünk egy válogatott csapattal. Az 
érdi Jégcsarnokban voltam táborban, a Hungary 

Talent Elit képzés keretében, és ott 18 gyereket, a 
legjobbakat, beválogatták a csapatba. Július végén 
utazunk, nagyon várom már!
Nem lenne kerek a riport, ha nem szólnék Zalán 
családjáról, akik megteremtik azt a támogató 
légkört, amelynek hiányában nem születtek volna 
ilyen eredmények. Hiszen az edzésekre valahogy 
el kell jutni, kisebb korban a meccsekre kísérni 
kellett, a felszerelés nagy részét a szülőknek kell 
megvásárolni, és a táborok, utazások sem kevés 
pénzbe kerülnek. Ez mind anyagiakkal és sok-sok 
idő feláldozásával is jár.
Végül gratulálni szeretnék Zalánnak és 
családjának, és kívánom, hogy minden álmuk 
valóra váljon, hiszen igazán megérdemlik azt!

                                                                                                                  
Takács Béláné

Az Adonyi Agroszerviz Kft. javító és 
karbantartó munkakörbe autószerelő, villanyszerelő 
és lakatos végzettségű munkatársat keres. 
Kiváló szakmai fejlődési lehetőség, hosszú távú 
munkakapcsolat. Bérezés megegyezés szerint. 
Jelentkezni a 30/902-15-41 telefonszámon, vagy az 
agroszervizkft@gmail.com címen lehet.

2457 Adony, Rákóczi u. 28.
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BORRENDI HÍREK
Adonyi borsikerek

A május végén megtartott házi borversenyünket 
követően borrendünk vezetősége kereste a 
lehetőségeket, hogy a saját versenyünkön jól 
szerepelt boroknak más versenyeken is indulási 
lehetőséget biztosítson.
Első ilyen verseny az Országos siller fesztivál 
keretében, Pakson megtartott Siller borverseny volt, 
mely a pandémia okozta részleges korlátozások 
miatt az idei évben kisebb volumenű rendezvény 
volt, kevesebb, összesen 58 bormintával. Ennek 
ellenére is nagyon színvonalas, az ország minden 
részéből, Soprontól Villányig indított borminták 
seregszemléje volt, ahová Adonyból két tételt 
neveztünk. A javarészt kereskedelmi borokat 
felvonultató, nagyon erős mezőnyben mindkét 
minta Bronzérem minősítést ért el, vélhetően 
a borok termelői Varga Gyula és Köller László 
elégedettségére.
Második verseny, a külön beszámolónkban is 
szereplő, Szent Orbán Borrendek találkozója 
keretében rendezett borverseny volt, melyen 
körzetünkből 18 mintát indítottunk. A borok közül 
Aranyérmes lett Schmidt Attila 4 bormintája, 
Ezüstérem minősítést kapott Boldog József Vegyes 
fehér és Olaszrizling borai, Boldog Tamás Sauvignon 
blanc-ja, Pletser Lajos Generosája, Májer Béla Vegyes 
fehérbora, továbbá Steinmann László Othello bora. 
Ezenkívül további 8 bormintánk Bronzérem 
minősítést ért el.
Megyei barátaink, a Noé-Hegyi Szent István 
Borlovagrend (Székesfehérvár) és a Szent Benedictus 
Borlovagrend (Velence) közös borversenyt hirdetett 
Székesfehérvár, a Velencei-hegység és környéke 
borászainak, bortermelőinek, június 30-a, szerdára, 
a pákozdi Lics Pincészetbe. Külön megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy a verseny borbírálói közé névre 
szóló meghívást kapott borrendünk nagymestere, 
Schmidt Attila. Adony és környéke szőlőterületei 
ugyan nem tartoznak borvidéki rendtartás alá, mégis 
igazgatásilag az Etyek-Budai Borvidék Velencei-
tó Körzeti Hegyközségéhez tartozunk. A fenti 
szempontok miatt úgy döntött a Duna-menti Szent 
Orbán Borrend Adony nagytanácsa, hogy felajánlja 
ezen a versenyen való indulás lehetőségét a helyi 
borversenyünk legjobb 12 helyezett, Aranyérmes 
bor termelőjének úgy, hogy a nevezési költséget a 
borrend magára vállalja. Örömmel jelentjük, hogy 
a végül benevezett 9 adonyi minta mindegyike 
tisztességgel helytállt a versenyen, melyen túlnyomó 
többséggel kereskedelmi forgalomban lévő borok 
indultak el. A szervezők külön is gratuláltak az 
Adonyból indított borokhoz! A pontos eredményt a 
július 17-én megtartott hivatalos eredményhirdető 
ünnepségen tudtuk meg. 2 adonyi bor Aranyérem 
minősítést ért el! A 79 benevezett borból 
összesítésben a 3. legmagasabb pontszámot 
kapta és Aranyérem minősítést ért el a Boldog 
pince Cserszegi fűszeres 2020. évjáratú bora. 

Az erről kiállított oklevél mellett a bor termelői, 
Boldog József és Boldog Tamás serleg jutalomban 
is részesült, melyre a “Verseny legjobb adonyi 
bora” minősítés is rákerült. További Aranyérmes 
lett, összesítésben a 9. legmagasabb pontszámmal 
Schmidt Attila Olaszrizling 2020. késői szüretelésű 
bora. Ebben az erős mezőnyben nagyon szépen 
csillognak az Ezüstérmek is, amelyeket Adonyból 
kiérdemeltek: Steinmann László Cabernet sauvignon 
rozéjával, Schmidt Attila Vegyes fehérborával, Boldog 
Tamás Sauvignon blanc-jával és Kellner Mihály 
Cabernet franc rozéjával.
Borrendünk nevében gratulálok mindenkinek az 
elért eredményekhez!
(Schmidt Attila nagymester)
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Borrendek találkozója Horgoson

Borrendünk 9 fős küldöttsége július 9-11 között 
a délvidéki Horgosra látogatott, a történelmi 
Magyarország területén működő Szent Orbán 
nevű borrendek éves találkozójára. A találkozónak 
különös apropót adott a fogadó horgosi barátaink 
megalakulásának 10 éves évfordulója. Csapatunkkal 
tartott Králl István tiszteletbeli örökös nagymester 
is, aki a 4 országban működő öt borrend - ezen 
szerveződés alapján létrejövő - találkozójának 
kezdeményezője volt. Sajnos, ezúttal az öt 
szervezetből kettő, hajósi és nagykárolyi barátaink 
egyéb rendezvények miatt nem tudták képviseltetni 
magukat.
Pénteken 14 órakor indultunk Szerbiába, hogy a 
várakozásoknál könnyebb határátlépést követően 
17 óra magasságában vendéglátásunk helyszínére 
érkezzünk. Érdekes, hogy bár előzetesen a 
házigazdák is felhívták a figyelmünket a védettségi 
igazolvány fontosságára, azt a határon sem ki-, 
sem belépésnél nem kérték el tőlünk. A péntek 
este ismerkedéssel, egymás jobbnál jobb italainak 
kóstolásával telt, közben a vacsoránk egy kiváló 
“borjúállás” (pörkölt) volt, amit éjszakába nyúló 
nótázás követett. 
A szombati napon Magyarkanizsára autóztunk, 
ahol hajóra szállva tiszai túrára indultunk. A közel 
kétórás út során megkerültük a Majom-szigetet, 
miközben kapitányunk folyamatosan történetekkel, 
helyismereti tudnivalókkal szórakoztatott minket. 
A házigazdák módszeresen pótolták poharainkba 
a fröccsöt, hogy a vízen se maradjunk szárazon. 
A túrát követően a Tiska Laguna nevű Tisza-parti 
étteremben költöttük el ebédünket, ami döntően 
halételekből állt. A nagyforgalmú vendéglő 
teraszáról közvetlen kilátást élvezhettünk a folyóra. 
A délutáni pihenőt követően borversenyre került 
sor. Barátaink előzetes felhívással éltek felénk, hogy 
hozzuk el minél nagyobb számban borainkat és 
válasszuk meg a találkozó legjobb tételeit, melyen 
természetesen a házigazda horgosiak és felvidéki 
barátaink is szép számmal adtak le mintákat. A 
borbírálók a három borrend jelenlévő tagjai közül 
kerültek ki. Összesen 62 borminta gyűlt össze, ebből 
18 képviselte borrendünket. 

Nagy örömünkre a borverseny legmagasabb 
pontszámú bora, Nagy Aranyérem minősítéssel 
Schmidt Attila adonyi termelő Kékfrankos rozé 
2020. évjáratú bora lett. Ez a bor nyerte egyben 
a közös fehér és rozé kategória első díját is. A 
vörös kategória lI. helyezettje a szintén Schmidt 
Attila által termelt Vörös cuvée 2020. évjáratú 
bor lett. Nem maradtunk szégyenben, a borrendünk 
által delegált borok gazdái sok szépen csillogó 
éremmel gazdagodtak. A verseny után vacsora, majd 
beszélgetés, szakmai eszmecsere következett.
Vasárnap, a reggeli utáni időszak már a 
búcsúzkodásról szólt. Indulás előtt azért még 
egy díszruhás csoportképet készítettünk a 
hétvége emlékére. A kétnapos barátkozás után 
közösen megfogalmaztuk kívánságunkat: “jövőre 
innen folytatjuk Adonyban”! 2022-ben ugyanis 
borrendünk lesz a találkozó házigazdája, melyen 
remélhetőleg mintegy 30 főt láthatunk vendégül 
Hajósról, a Felvidékről, a Partiumból és mostani 
horgosi barátainkat a Délvidékről.
(Schmidt Attila nagymester)
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ÚTICÉLUNK....
  Úticélunk…

Egy májusi napon elindult kis csapatunk Nógrád 
megyébe. Az útiterv szerint Salgó vár, Somoskői 
vár, a nógrádi Grand Canyon és Nemti, Morgó Gödör 
volt a cél. Az időjárás közbeszólt, és Nemti helyett 
Ipolytarnócon a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó 
Őslénytani lelőhelyet tekintettük meg nem kis 
csodálatunkra. Először irány a Salgó vár, a Medves-
fennsíkon 625 méter tengerszint feletti magasságon, 
egy óriási gránátsziklán található a maradványa. 
Salgó várának neve a magyar sajgó, azaz fénylő, 
ragyogó jelentésű szóból származik. A várat a 
Kacsics nemzetség építtette, egyike volt jellegzetes 
középkori kicsiny hegyi várainknak. A Salgó tetejét 
uraló érdekes vulkáni képződmény a Boszorkány kő. 
A néphiedelem szerint lapos tetején boszorkányok 
táncolnak. A várat egy rövid ideig Balassi Bálint is 
birtokolta. „Talán nem volt Magyarországban vár, 
mely oly közel szomszédja lett volna a csillagoknak, 
mint Salgó.” írta Petőfi. A bazaltsziklán tábla 
emlékeztet ittjártára, előtte a kopjafák és a koszorúk. 
Látogatása után egy évvel írta meg a Salgó című 
elbeszélő költeményét.       „Kevés jutott el épen 
közülök,

      Nagyrészt elestek és holttesteik
    Az éhes hollók tápláléki lettek.

Így állt sokáig Sajgó zajtalan,
     Csak a hollóknak károgása szólt

              Holttetemekkel megtelt udvarában.”

 

A Salgóról szép kilátás nyílik a Somoskői várra, 
amely ma Szlovákia területén helyezkedik el. Nevét 
a sok somfáról kapta, hiszen uralkodó növényzet a 
hegyen. Tengerszint feletti magassága 526 méter 
kihűlt vulkáni csúcs, erre épült a középkori vár. 
A XIII. század második felében a tatárjárás után 
építtette a Kacsics nemzetség. Az 1560-as években 
Losonczi István temesvári hős özvegye és két lánya, 
Fruzsina és Anna lakott a várban, utóbbi volt Balassi 
Bálint költő nagy szerelme, a Júlia-versek ihletője. 
1576-1593 őszéig lengette a szél a lófarkas zászlót 
a tornyai felett. Könnyen török kézre került a vár, 
mivel éjjel tört rá védőire az ellenség. A fiatal, 
tapasztalatlan kapitány és a védők úgy megijedtek, 
hogy elszöktek a várból, így kardcsapás nélkül 
került az oszmánok kezére.  Végső romlását az 
1682-es füleki ostrom idején a környéken portyázó 
lovasok okozták, akik felgyújtották az épületeit, 
és ezzel végképp elvesztette hadi fontosságát. A 
várhegy északi oldalán kihajló bazaltzuhatag 8-9 
méter hosszú, 5-6 szögletű keskeny oszlopokból 
áll, melyek a bazalt kihűlése után keletkeztek. A 
somoskői bazaltkockákat London, Párizs, Bécs, 
Budapest utcáinak kövezésekor is felhasználták. A 
bazaltorgona méltón világhírű. 1840-ben Petőfi így 
írt róla: „Somoskő nem nagy vár, nem is nagy helyen 
fekszik, de bámultam építését, mely gyönyörű öt-, 
hat-, hétszögű kövekből van.” Ottjártakor feljegyzett 
egy mondát: „Salgón a török volt, innen a Somoskői 
várból odalőttek a magyarok, s egy töröknek, ki evett 
épen, a kanalat lőtték ki a kezéből… mire a pogányok 
nyakra főre elinaltak Salgóról, a mai napig sem 
tértek vissza. Hol van oly merész képzeletű költő, 
mint a nép?” Az 1920-ban elcsatolt terület szabad 
látogatását a Schengeni Egyezmény tette lehetővé. 

 
Nógrádszakál felé folytattuk utunkat, az Ipoly 
határfolyó partjától nem messze, a Páris-patak völgyét  
nevezik a Palóc Grand Canyonnak. 14-16 millió 
évvel ezelőtt egy nagy folyó rakta itt le a hordalékát. 
10-20 ezer éven át a Páris-patak formálta, csiszolta 
a patakvölgyet. Ennek eredményeként ma ámulattal 
nézzük a több millió éves lazább, kavicsos üledéket. 
A séta mindössze 500 méter volt, de bot, illetve 
kapaszkodás szükséges volt. Omlásveszély miatt 
nem is tudtuk végig járni a teljes szurdokvölgyet. 
A kavicsos üledék felett a természetes védelmező a 
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tufába ágyazódott, szilárdabb, keményebb rétegek, 
melyek megőrizték az egykori levéllenyomatokat és 
őslénytani leleteket. 
 

Ipolytarnóc felé vettük utunkat. A vulkáni katasztrófát 
méltán nevezik úgy, hogy „ősvilági Pompei”. 20 
millió évvel ezelőtti vulkáni kitörés áldozatai lettek 
a megkövesedett ősfák. Kubinyi Ferenc (1796-1874) 
kezdte el 1836-ban a kövesedett fatörzs tudományos 
vizsgálatát. Egy gigantikus méretekkel rendelkező 
fát először kocsányos tölgynek, majd ősfenyőnek, 
a mai állítás szerint cukorfenyőnek vélik a kutatók. 
Magassága 92-95 méter körül volt. Kerülete 8 
méter, átmérője 2,5 méter, súlya 160 tonna körül 
lehetett. Mivel szállítani lehetetlen volt a nagysága 
miatt, építményt emeltek fölé, állagának megóvása 
érdekében. Mindig vannak leleményes emberek, 
megtudtuk, hogy egy darabjából még síremléket 
is állítottak. A tudósok vitatkoztak a tengerparti 
üledéksorozatról, néha más-más mesevilágban 
képzelték el a leleteket. Mivel az őstenger partvidéke 
volt e terület, a cápatetemek a partra sodródtak, 
ezért találhattak a kutatók értékes leleteket. 
Mivel a cápák életük során sok fogat veszítenek, 
a víz maga előtt sodorja a még fellelhetőt. Élelmes 
ipolytarnóci fiatalok egykor szuvenírként árulták, 
mint megkövesedett madárnyelvet. A sziklák az 
ősvilágot rejtik magukban, rég kipusztult ősállatok 
konzerválódott lábnyomait és egzotikus növények 
megkövesedett levélnyomatait. Filmvetítés 
keretében is megcsodálhattuk az ősállatokat, 
ki gondolta volna azt, hogy még krokodil, vagy 
egy méter hosszúságú teknős is életteret talált 
hazánkban, vagy hogy a giliszta sokkal nagyobb volt 
a mainál, a rinocéroszok kedvelt dagonyázóhelye 
volt Ipolytarnóc környéke. Sok-sok madárfaj inni 
és fürdeni járt ide, ősszarvasok és medvekutyák 
élőhelye volt. Az idegenvezetőnek köszönhetően 
visszamentünk a Föld történetében, és nem utolsó 
sorban ízes palóc nyelvjárással beszélő kedves 
emberrel ismerkedhettünk meg, aki kérte, hogy 
vigyük hírét ennek a világhírű őslénytani lelőhelynek. 
Nem utolsó sorban megmérethettük bátorságunkat 
a lombkorona tanösvényen. Egy-egy szakaszon 3 fő 

az engedélyezett létszám. A vizsga kitűnőre sikerült, 
mindenki szerencsésen végig ment az illegő-billegő 
építményen. Felejthetetlen élmény volt megcsodálni 
felülnézetből a növényzetet, az erdőt, ami szolgálja 
nekünk a friss levegőt, feltölti tüdőnket oxigénnel. 
Köszönjük a munkáját Valinak, aki mindig nagy 
alapossággal szervezi kirándulásainkat és Lajosnak, 
aki biztonságban szállít bennünket, és nagy türelmet 
tanúsít ennyi nővel szemben.
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IFI KLUB
„Folyamatosan ösztönözni kell magunkat, hogy 
rátaláljunk arra, amit igazán csinálni szeretnénk.”

Adony város egyik nagy értéke a sokszínűség. 
Rengeteg hobbi, karrier, érdeklődés, vélemény, életút 
és személyiség találkozik városunkban. Az Adonyi 
Ifjúsági Klub fontosnak tartja azt, hogy érdekes 
és értékes fiatalokat ismertessen meg a kedves 
Olvasókkal, így közelítve egymáshoz generációkat, 
valamint a fiatal korosztálynak bemutatni példákon 
keresztül minél több lehetőséget. Ehavi rovatunkban 
ennek alávetve magunkat, Kenesei András Bencével 
beszélgetett Alsóházi Réka. 

Körülbelül fél éve találkoztam veled először, 
annak ellenére, hogy mindketten ide jártunk 
iskolába, és a korkülönbség sem számottevő 
közöttünk. Kiderült, hogy csak más körökben 
mozogtunk, hiszen a fiatalabb zenészek között 
kikerülhetetlen vagy.  
Köszönöm a kedves szavakat Réka. Pályafutásomat 
valóban Adonyban kezdtem, a helyi fúvószenekarba 
viszonylag fiatalon kerülhettem be és nagyon 
megtetszett a zene világa, az egész miliő, amit a 
zene magával vonz.  Az a megtiszteltetés ért, hogy 
már középiskolásként foglalkozhattam olyan adonyi 
növendékekkel, akik hasonló módon kezdték 
zenei életüket, nagy örömömre közülük többen 
választották a zenei pályát.  
 

Az egyik legtöbb végzettséggel rendelkező 
ismerősöm vagy a korosztályunkból. Milyen 
tanulmányokat folytattál? 
Az oktatás adta lehetőségeket mindig is próbáltam 
kihasználni, ezért valóban sok képzésben vettem 
részt. Általános iskola után az Egressy Béni, majd 
a Bartók Béla konzervatóriumban folytattam 
tanulmányaimat, a középiskola után pedig a Szegedi 
Tudomány Egyetem Zeneművészeti Karára esett a 
választásom.  Jelenleg rendelkezem egy klasszikus 
harsona és egy szórakoztató zenei OKJ-s szakirányú 
végzettséggel, továbbá BA klasszikus harsonaművész 
és MA klasszikus rézfúvós mestertanári diplomával, 
de még profi sofőr, személyszállító és személyszállító 
vállalkozás vezetői OKJ-t is sikerült elvégeznem. 
Zenei úton nem túl nagy titok, a doktori iskolába 
készülök, ahol a szabad művészetek doktora címet 
szeretném kiérdemelni. 
A zene tehát fontos része az életednek, sokféle 
helyen, helyzetben és stílusban is tevékenykedsz/
tél.  Mesélj ezekről! 
Jelenleg a zene nagyon különböző szegmenseiben 
is van szerencsém szerepelni. Dolgozom a 
Johann Strauss Operett Wien társulatban, velük 
Németországban töltök évente két hónapot. 
Augusztusban felvételt nyertem a Budapest 7015 
Helyőrségi Zenekarba, ahol tenorkürtösként, 
altiszti pozíciót töltök be. Végére hagytam - ha 
szabad így fogalmaznom – a saját gyermekemet 
a SunCity Brass formációt, nálunk az elektronikus 
zene átgondolása az irányvonal. 
Te milyen szerepet töltesz be a zenekarban? 
A zenekaromban a zeneírói szerepkört szinte 
teljesen betöltöm, de természetesen a színpadi 
zenélésben és a produkció kitalálásában is részt 
veszek. Alkalmanként belekontárkodok a szervezési 
folyamatok lebonyolításába, de sajnos a sofőr is én 
szoktam lenni.  
Hol tart most a zenekar karrierje? Mekkora 
a közönségetek, vagy másként kell mérni a 
sikereteket? 
Az előző egy évben nyilván megtört a zenekar 
karrierje, hiszen nem tudtunk koncertezni, és 
a tisztelt publikum adta hihetetlen motiváció is 
alábbhagyott. A közönségünk mérete sokszor 
függ attól, hogy hol és mikor játszunk. Az eddigi 
legnagyobb koncertünkön 1500 nézőt vonzottunk 
be. 
Sok hazai fesztiválon is felléptetek már. Hol 
zenéltetek? Milyen élmény a backstage-ben 
lenni? 
Eddig a Sziget, Campus, SZIN, SZEN, East-
fest, Efott, Humbák földe fesztiválokon léptünk fel, a 
többi számomra ugyanolyan fontos kisebb fesztivált 
most nem említve. A hazai nagy fesztiválok közül 
a VOLT és a Strand fesztivál maradt ki, igyekszünk 
majd oda is eljutni. A Backstage világát sok fantázia 
és pletyka övezi. Először mi is azt hittük, hogy ez a 
világ egyik legmenőbb dolga és ott biztosan nagy 
bulik, finom italok, szép lányok vannak. Az igazság 
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az, hogy ez egyáltalán nem mindennapos, és az 
esetek többségében koncert után a közönséggel 
bulizunk inkább tovább.  
A fesztiválokon kívül hol szoktatok fellépni? 
Sok eseményen pörgettük már fel a hangulatot. 
Esküvőkön, városi rendezvényeken, de még 
születésnapra és házassági évfordulóra is meghívtak 
minket játszani. Eljutottunk már Erdélybe, Szerbiába, 
Olaszországba, Szlovéniába, de még Oroszországba 
is.  
Hogyan éltétek meg ezt a pandémiás időszakot 
fellépések nélkül? 
A pandémiás időszak zenekari szinten mondhatom 
szörnyű volt. Augusztus végén és szeptember elején 
volt néhány bulink, de a zenekar költségvetése ezen 
kívül a nullához konvergált. Szerencsére időnk az 
volt elég sok, így igyekeztünk kidolgozni egy teljesen 
új verziót a zenénkből, elektronikus zenei alapokkal 
fogunk koncertezni már hamarosan, remélem 
tetszeni fog mindenkinek. 
Mik a jövőbeli tervei a zenekarnak? 
A jövőbeli cél természetesen a világhírév, nem is 
tudok másképp hozzáállni a témához. Szeretnénk 
nagyszabású elektronikus zenei fesztiválokon 
koncertezni, ha egy nagy célt mondhatnék talán 
a Tomorrowland lenne számunkra az egyik végső cél, 
de én a Sziget Fesztiválos koncertet is egy hatalmas 
sikerként könyvelem el, hiszen kettő év alatt a 
Szigetig eljutni az hatalmas elismerés számunkra. 
Természetesen mindig fontosnak tartottam a 
popularitás megőrzését a zenénkben, igyekezni 
fogunk a lehetőségekhez mérten hallgatóbarát 
módon organizálni az elektronikus zenét.  
A zene a hobbid mellett a munkád is, hiszen a 
fent említett példák után is nyilván fizetés járt, 
viszont hivatásos katonazenész is vagy. Ez mit 
jelent? 
A katonazenekarok célja alapvetően a Magyar 
Honvédség protokoll feladatainak zenei kiszolgálása. 
Itt az MH Budapest Helyőrségi Zenekarnál katonai 
rendezvényeken, bemutatókon, temetéseken 
zenélünk. 
A beszélgetésből kiderült, hogy széles skálán 
mozogsz, több lábon állsz a talajon. Hol látod 
magad tíz év múlva? Melyik irányban szeretnél 
„leragadni”? 
Szakmai téren jelenleg egy elektronikus zenei 
színpadon látom magam. Természetesen úgy 
próbálom szervezni az életem, hogy ha ez mégis 
másképp alakul is, felhőtlen legyen a boldogságom. 
Tíz év múlva nyilván családot is szeretnék, de 
szellemesen kifejezve magam ez a jövő zenéje. 
Ha valaki aggódik a pályaválasztás miatt, több 
érdeklődési köre is van és nehezen dönt, mit 
tanácsolnál neki? 
Amennyiben több érdeklődési köre is van az 
sosem baj, hiszen a sokból lehet válogatni. Azt 
tanácsolom, hogy hallgassa meg a környezetében 

lévő embereket, de ha döntéshez érkezik, az csakis 
a saját döntése legyen akkor is, ha azt valamilyen 
okból nem támogatja a családi vagy baráti kör. 
Folyamatosan ösztönözni kell magunkat, hogy 
rátaláljunk arra, amit igazán csinálni szeretnénk, 
és valahol ez is az élet célja a több különböző cél 
mellett. A problémát sokszor ott látom, hogy elég 
kevés gyermeket érdekel valami kiemelkedően. 
Véleményem szerint itt a szülőnek és az oktatásnak 
is komoly szerepe van, hiszen a gyereknek meg 
kell adni a platformokat, fórumokat, esélyt arra, 
hogy rá tudjon jönni mi érdekli igazán és mitől lesz 
boldog, teljes élete. Ebben bizony még sokat kell 
fejlődnünk, főleg oktatási téren. A szülőknek azt 
tudom tanácsolni, hogy ismerjék meg a gyereküket, 
figyeljék meg az érdeklődési körüket, és afelé 
terelgessék a gyermekük életét amilyen affinitást 
tapasztalnak náluk egy-egy munkakör iránt. 

Köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert 
kívánok neked és a zenekarnak is! 

Múlt idő

Szeretnék csatlakozni a 6-os számban megjelent, 
Rózsafi János által írt „Mint a mesében” című íráshoz.
Barátnőmmel, Tóth Annuska (Pletser Imréné) 
és jómagam Kassai Erzsébet (Berkes Györgyné) 
körülbelül 75 évvel ezelőtti küldetésünkről, 
személyes élményem alapján.
A képen látható Böndi gödör partján álló kis 
nádfedeles kunyhó vendégei voltunk.
Ebben tanyázott Tóth Mihály, akit akkor Csősznek 
neveztek. Miska bácsi lánya, Mári néni megfőzte a 
kis hétköznapi ebédjét, és megkért bennünket, hogy 
vigyünk belőle apósának a csőszkunyhóba.
Az akkori Szent György utcából elindultunk a 
kis bugyorral. Bizony elfáradtunk a gyalogúton, 
kerékpárunk nem volt. Sajnos a csősz bácsit 
nem találtuk, de az ajtó nyitva volt. Bementünk, 
kipakoltuk az étellel teli edényeket. Átvizsgáltuk 
a kunyhó berendezését, amely a földre terített 
szalmából, szénából állt.
Rábukkantunk a szalma alatt tárolt vadkörtére, 
amiből csemegéztünk. Ha jól emlékszem, hoztunk 
is haza belőle. Gyönyörködtünk a tájban és lassan 
hazaindultunk.
Jóformán fél nap elfoglaltság után, elfáradva értünk 
haza, a küldetést teljesítettük.
85 éves fejjel is maradandó, kedves élményként 
emlékszem vissza, ha rá gondolok, szívmelegítő 
érzés tölt el még ma is. 

Berkes Györgyné
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Doberdói fa az adonyi 
hősi emlékművek mellett

2021. július 4-én, a Vetus Salina Kulturális Egyesület 
által szervezett „Időutazás egy adonyi utcában” 
helytörténeti sétának utolsó állomása a Koller apát 
tér volt. Városunk történelmi emlékközpontja ez 
a tér. Itt két emlékmű is áll, amelyek a 20. századi 
világháborúk adonyi áldozataira emlékeztetnek. 
Közelükben magasodik, szépen fejlődik egy fiatal fa, 
a „mi Doberdói fánk”. 
Mielőtt megismernénk történetét, hogy miként és 
mikor került ide Adonyba, kicsit tekintsünk vissza a 
Nagy Háború olasz frontjára, a Doberdói-fennsíkra. 
Ismerjük meg egy korabeli „Doberdói fának” a 
történetét, amely a körülötte zajló pusztulás, halál 
jelképévé magasztosult. Utána látni fogjuk, hogy a 
két fa története szorosan kapcsolódik egymáshoz. 
Mindketten „elindultak” egy kis területről, 
egy Templomdombról, amelyet egykor 197-es 
magaslatnak hívtak az ott harcoló katonák. 
A kietlen karszti pokolban küzdő honvédek között 
ott találjuk az Adonyból bevonultakat is, a magyar 
királyi székesfehérvári 17. tábori és népfelkelő 
ezred századaiban. 1915 júliusától vettek részt a 
sokuk életét követelő harcokban. Ezért is fontosak 
azok a kegyeleti utak, amikor adonyiak keresik fel 
a Doberdó-fennsíkot, ahol nagyapjuk, déd, vagy 
üknagyapjuk küzdött, szenvedett.
Így volt ez 2010-ben és 2016-ban, amikor 
városunkból kegyeleti csoportok indultak el a 
karszt-fennsíkra. Számukra már ismerősen cseng 
San Martino del Carso falu neve, ahol nagy szeretettel 
fogadtak bennünket a fennsík háborús eseményeit 
is kutató helyi lakosok.    
Kis múzeumuktól sétáltunk fel a Templomdombra, 
az egykor ott álló templom maradványához. A 
harcok kezdete után nem csak a templom pusztult 
el az olasz tüzérségi tűzcsapásoktól, hanem 
az előtte terebélyesedő eperfa is. Szaggatták 
gránátok, törzsébe gránátszilánkok, srapnel golyók, 
puskalövedékek fúródtak. Ha egy fa törzse ennyit 
szenved, akkor az embernek, a karszt kövei között 
megbúvó, harcoló katonának mit kell kiállnia? 
Ez a gondolat vezérelte a császári és királyi szegedi 
46. gyalogezred katonáit, amikor úgy döntöttek, 
hogy kivágják a maradék fatörzset, és hazaküldik 
szeretett városukba. 1916. július 4-én a Segeti 
táborban ünnepélyesen elbúcsúztatták a nemzeti 
szalagokkal ékesített, roncsolt fatörzset. Néhány 
nappal később, július 16-án óriási tömeg fogadta 
Szegeden, a Kultúrpalota főbejárata előtt. A háborús 
évek alatt igen sokan felkeresték, megtekintették 
ezt a harctéri emléket. Aztán a Nagy Háború utáni 
évtizedekben sokszor hányatott éveket kellett 
átélnie. 
Ám újra eljöttek azok az évek, amikor ismét előtérbe 
került. Történetéből most csak azt emelném ki, 
amikor 2013-ban egy rövid időre visszatért San 
Martino del Carsóba. Hatalmas tömeg fogadta, 

ünnepélyes keretek között. A következő hetekben 
több ezren tekintették meg a kiállított háborús 
emléket. Kíváncsiak voltak – mint mondták – a 
„visszatért fára”. Arra, amely egykor ott nőtt, fejlődött 
a Templomdombon, és a harcok áldozata lett. Ma, 
aki szeretné megtekinteni, az Szegeden, a Fekete 
Ház múzeum első emeleti folyosójának szegletében 
megtekintheti a 46-os bakák emlékfáját.  
A „mi Doberdói fánk” története viszont a barátsághoz, 
a tisztelethez köthető. 
2016. május elején az adonyi általános iskola 
hadtörténeti szakkörének tagjaival, tanáraikkal 
és érdeklődőkkel utaztunk a Doberdó-fennsíkra. 
Bejártuk az egykori védelmi vonalakat, kavernákat, 
még a tartaléknak helyet adó Crnci barlangot is 
megtekintettük. Kiemelten azokat a helyeket, ahol 
adonyi katonák is harcoltak. Programunk vége felé, 
hazautazásunk előtt Alessandro Gismano kutató, 
jó barátunk, egy cserépbe ültetett kis facsemetével 
jelent meg buszunknál. Mint elmondta, a 
templomdombi magyar állások még jól azonosítható 
egyik mellvédje mellől vette ki a csemetét, ültette át 
a cserépbe. Onnan, ahol egykor gránát rombolta az 
állást, ahol sokszor közelharc árán, de meg kellett 
állítani az ellenséges gyalogsági rohamokat. 100 
évvel a harcok után valahonnan odakerült egy kis 
mag, és csírázás után elkezdett növekedni. Ezt a kis 
facsemetét adta át számunkra Alessandro, mint egy 
doberdói emléket, az adonyi zarándokok számára. 
Kérte, hogy méltó helyre ültessük el.
2016. május utolsó vasárnapján, a magyar 
hősök emléknapján került jelenlegi helyére a kis 
facsemete. Az I. világháborús szobornál megtartott 
rendezvényen Alsóházi András és barátai ültették 
el a „mi Doberdói fánkat”, amely gyökeret vert az 
adonyi földbe, szépen nő, cseperedik. 
Talán egyszer egy tájékoztató tábla is kerül a 
közelébe. A sétáló, ha elmegy mellette, nem csak 
a szép fát látja majd, hanem információt kap a „mi 
Doberdói fánkról”, és arról, hogy honnan és miért 
került a Koller apát térre. 
 Rózsafi János 
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Rendezvény, rendezvényt követett…
Kelet-Mecsek felfedezése, a svábok nyomában

2021. június 26-án közel negyvenen kirándultunk 
el a Kelet-Mecsekbe, hogy a svábok nyomában 
járva felfedezzük ezt a gyönyörű vidéket. Utunk 
során Reinerné Udvari Mónika idegenvezetésének 
köszönhetően sok régi történetet, érdekes 
információkat hallhattunk az itt élő svábok 
múltjáról, életéről. 
A délelőtti órákban megérkeztünk 
Mecseknádasdra. Itt elsőként a Schlossberg 
(egykori templom, melyet a törökök később várrá 
alakítottak át) romjai közt sétáltunk, majd a közeli 
kilátóból lepillantva a takaros sváb település 
látványa tárult elénk.
Utunk Óbányára vezetett tovább, ahol a falu 
utcáin járva megcsodálhattuk a szebbnél szebb 
portákat, kerteket. Az Óbányai Német Nemzetiségi 
Tájházban egy rövid helytörténeti előadást 
hallgathattunk meg. Itt megtekinthettünk egy 
kiállítást, ami a XVIII. sz. elején a Rajna mellékéről 
Hessenből betelepült német lakosság népi 
építészetét, lakáskultúráját, egykori életmódját 
mutatja be. A kiállítás anyaga: paraszt enteriőr; 
pécsváradi mézeskalácsos és gyertyaöntő műhely, 
faeszköz és klumpakészítők, kádárok termékei, 
szerszámai és a fa gerenda-vázas építkezés.
A Mecseknádasdra való visszaérkezés után 
ellátogattunk a 12.században épült Szent István 
kápolnához is. Az épületet az 1700-as években 
betelepülő svábok jó ideig plébániatemplomként 
használták. A korábban megrongálódott templom 
felújítása 1723-ban történt meg. A kis kápolna 
napjainkban főként elhunytak búcsúztatását 
szolgáló temetőkápolnaként hasznosul.
A délelőtti programokat követően az ebédet 

a Schlossberg étteremben fogyasztottuk el. Jó 
volt kicsit megpihenni és a finom ételek mellett 
beszélgetni egy jót az ismerősökkel, barátokkal.
Ebéd után a mecseknádasdi Német Nemzetiségi 
Tájházat tekintettük meg. A tájház kilenc 

helyiségét végig járva (előtér, mézeskalács- és 
gyertyaöntő műhely, kádárműhely, fazekasműhely, 
szobaberendezés, borászati kiállítás, borospince, 
gerendaépítészeti (Fachwerk) kiállítás és 
szatócsbolt) visszacsöppenhettünk kicsit a régi 
időkbe és elmélázhattunk azon, hogyan is éltek 
sváb őseink…  
A közös programot egy helyi fazekasmester 
műhelyében zártuk, ahol megcsodálhattuk a 
szebbnél szebb fazekas portékákat.
Kirándulásunk záró akkordjaként a kirándulók 
két program közöl választhattak: a csoport egyik 
fele szekszárdi városnézésen vett részt, míg a 
többiek a szekszárdi Németh János pincészet 
festői környezetében kóstolhattak finom borokat. 
Az esti órákban érkeztünk vissza Adonyba.
Erre a kirándulásra elsősorban azokat az 
adonyi nemzetiségi lakosokat hívtuk meg, akik 
rendszeresen támogatják önkormányzatunk 
munkáját azzal, hogy otthonukban fogadják 
a testvérvárosi találkozók alkalmával a 
Németországból, Oedelsheimből érkező 
vendégeket. Ezúton is szeretnénk nekik 
köszönetet mondani.
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A rendezvény Magyarország Kormánya és 
Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásából valósult meg. 

Adonyi Sváb Sörfesztivál

Rendhagyó, újdonságokkal teli sváb sörfesztivált 
tartott önkormányzatunk július 31-én, melyet 
nagyjából két hónapnyi előkészítő munka előzött 
meg. A fesztiválnak az idei esztendőben is a Bálint 
Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár adott helyet. 
A szép időnek köszönhetően terv szerint sikerült 
szabadtéren, a művelődési ház mögötti „placcon” 
megtartani a fesztivált. 

A rendezvény napján már a délelőtti órákban 
összejöttek a szervezők és a segítők, hogy 
berendezzék és feldíszítsék a rendezvényteret. A 
délutáni órákban megérkeztek a szolgáltatók is, akik 
szintén elképzeléseiknek megfelelően alakíthatták 
ki a számukra kijelölt terepet. 
19 órától vártuk az előre bejelentkezett 
vendégeket. A hivatalos köszöntő és a 
vendégszereplők bemutatkozása egy órával 
később kezdődött a hangulatosan feldíszített 
fesztivál téren. Az önkormányzat rövid köszöntője 
után a Vértesboglári és a Vértesacsai Német 

Nemzetiségi Tánccsoportok előadásában sváb 
táncokat láthattunk. Ezután a pilisvörösvári Die 
Adlersteiner zenekar húzta a talpalávalót hajnalig. 
Az est folyamán a százhalombattai Kockás 
Kifőzde német specialitásokat: bajor kolbászt, 
káposztával, karamellizált hagymás, búzasörös 
sertésragut, illetve Erdinger, Bitburger, Köstritzer 
sörkülönlegességeket kínált a szórakozóknak. A 
kínálat vonzónak mutatkozott, hiszen a kiszolgálás 
egészen hajnalig folyamatos volt. 

Önkormányzatunk igyekszik minden évben 
a rendezvényt valamilyen különlegességgel 
megfűszerezni. Ezúttal nem kevés újdonság 
csalogatta az érdeklődőket, ugyanis a fesztiválon 
kizárólag olyan nemzetiségi kultúrcsoportok: 
zenekar és tánccsoportok mutatkoztak be, akiket 
az adonyi színpadon eddig még nem láthattunk. 
A cateringet is egy számunkra eddig ismeretlen 
vállalkozó látta el, aki nem okozott csalódást. A 
kiváló zene, étel és ital mellett a hangulatot fokozta 
a nagy számban, viseletet húzott hölgyek és urak 
látványa. A Dirndl-ben és Lederhose-ban érkezők 
között három Erdinger 5-ös Mix Pack sörcsomagot 
sorsoltunk ki. 
A visszajelzések alapján, illetve a nagyszámú 
jelentkezést tekintve elmondható, hogy a 
rendezvény nagyon népszerű volt. A közel 300 fős 
esemény megszervezésében és megvalósításában 
nagyon sokan részt vettek. 
Ezúton köszönjük a Bálint Ágnes Művelődési Ház 
és Könyvtárnak, hogy biztosították a rendezvény 
helyszínét, Kenesei Andrásnak a kis színpad 
összeszerelését, Moldván Misinek és Máténak a 
világítást, az Adonyi Polgárőrségnek, Tóth Janinak 
és feleségének a rendezvény biztosítását, az Adony 
TV-nek a felvételt, Boldog Józsinak a fotókat, és a 
vértesboglári, vértesacsai tánccsoportnak, illetve a 
zenekarnak rendezvényünk színesítését. 
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük Pósch Helgának 
és családjának, saját családjainknak, barátainknak, 
további támogatóinknak a sok-sok segítséget és a 
kreatív gondolatokat.  fotó: Boldog József
Ne feledjék, jövőre, újra: ADONYI SVÁB 
SÖRFESZTIVÁL! 
Szabó-Pajer Loretta és Kovács-Kerekes Fanni
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KULTÚRA
„Minden héten Gyereknap” címmel hirdetett programsorozatot a Bálint Ágnes Művelődési Ház 
és Könyvtár. Július hónapban, csütörtök délutánonként, négy héten át igyekeztünk színessé, változatossá 
varázsolni a szünidei délutánokat, valamint bepótolni a május végén elmaradt Gyereknapot. A rendezvény 
sikerességét a boldog, mosolygó gyermekarcokokon kívül, sok szülő, nagyszülő is visszaigazolta, mely 
kedves szavakért, megerősítésért ezúton szeretnénk mi is hálánkat kifejezni. Továbbá szeretnénk köszönetet 
mondani, az Édenkert Zöldségboltnak az édesség felajánlásért, valamint Vajda István őstermelőnek, aki 
dinnyéket ajánlott fel az uzsonnához. Rendezvényeink során fontosnak tartjuk a helyi civil közösségekkel 
való együttműködést, így örülünk, hogy két közösség is csatlakozott programunkhoz. Az Adonyi Ifjúsági 
Klub a zárórendezvény teljes programjának lebonyolítását vállalta. Köszönjük fiúk-lányok! Valamint 
az Adonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából ajándékban részesültek a gyerekekek, mely 
hozzájárulásért úgyszint hálánkat felyezzük ki! A programsorozat a TOP. 5.3.1. - A helyi identitás és kohézió 
erősítése Adony térségben c. pályázati forrásból valósult meg. 
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KERTI TÖRTÉNETEK
A szív hálája

        A mostani történetem rendhagyó, s bár 
kapcsolódik a kerthez, mégis inkább a természethez 
közelít, ahol ember és állat együtt él.
Így engedjétek meg, hogy ezúton kissé elrugaszkodjak 
a valóságtól és most egy, elmém alkotta történet 
kerekedjen ki....
Régen történt, amikor még az emberek a földjeiken 
dolgoztak napkeltétől-napnyugtáig. Ott, ahol az élet 
keményebb volt, de kiszámítható.
Piciny falucska rejtette dolgos kezű lakóit mélyen 
a vegyes lombozatú dombok közt, védve megannyi 
mezőjét, szántóföldjét. Egyszerű emberek lakták e 
falut. A szántóföldek mögött pedig dús erdő húzta 
sűrű fenyvesét maga mögött. Ebben a fenyvesben 
élt egy Apóka, vénen és magányosan. A falubeliek 
fiatalkori zűrös, peres ügyekről pletykálkodtak, erre 
fogták remeteszerű életét. Nem háborgatták öreg 
éveit, békében élhetett volna, ha nem gyötri oly 
nagyon a magány. Egy nap viszont megváltozott az 
élete.
      Aznap hajnalban hangos perpatvarra ébredt, s 
miután meggyőződött arról, hogy a hang fentről jön, 
elkezdte kémlelni az eget. Odafenn apró madárrajt 
igyekezett egy éhes vércse szétverni, megbontani 
összetartó erejüket, hogy aztán a legóvatlanabbat 
kiragadhassa a rajból. Az iszonyatos csetepaté 
vége sajnos egy aprócska madártest csapódásának 
hangja volt az öreg kerítésén. Így is alig állt a rozzant 
kerítés, s igazából nem is volt mit bekerítenie, hiszen 
az erdő volt a kertje a kis ház lakójának. Aznap célja 
lett eme tákolmánynak. Felfogta az égből zuhanó 
madártestet. Minden ott kezdődött, hogy az öreg 
felemelte az élettelennek tűnő madárkát és bevitte 
házába. Ezután tett tanúságot az emberi szív....
elsőként!
Hónapokig ápolta, etette meggyötört kis testét, 
gondozta sérült szárnyát. Igyekeznie kellett, hiszen 
az öreg szeme világa szép lassan egyre sötétedett, 
rohamosan vakult az Apóka. Ez idő alatt megtanultak 
beszélgetni, figyelni egymásra. A piciny madár okos 
volt, látta az öreg betegségét, s azon kívül mást is, 
olyat amit csak szívvel láthatunk.
Megvolt a mindennapjuk rendszeressége, amit az 
Apóka egyre sötétedő szeme világa tett szomorúvá. 
Felkészült az öreg a vakságra, mindent úgy 
rendezett, hogy önmagát el tudja látni, s lélekben 
készült a madárka távozására is, hiszen még látta, 
hogy szépen erősödik.
De a kismadár nem tágított, ott maradt az emberrel, 
hálás szíve azt mondatta, hogy az öreg vakságában 
majd ő lesz a szeme.
Eközben az Apóka elsiratta elvesztegetett életét, 
hogy ő balga, amíg szeme világa tisztán csillogott, 
akkor se látott semmit a világból. Most pedig amikor 
minden sötét lett, már az erdőt se láthatja. Mindezt 
érzékelte a kismadár, s látta a könnycseppeket is, 

amit az öreg hullajtott bánatában. Odaült térdére és 
azt mondta neki:
-Amiért te meggyógyítottál, ápoltál, én hálából 
minden nap kifeszítem szárnyaimat és messzi 
vidékekre repülök, hogy napnyugtakor haza 
térhessek hozzád és elmesélhessem mi mindent 
láttam! Szemed helyett az én szemem lát majd .
Ezután minden hajnalban útra kelt, és estére 
olyan csodás  élményekkel tért haza, hogy annak 
mesélése közben az öreg vakságtól beopálosodott 
szeme kifényesedett az örömtől. Hófedte égig 
érő hegyekről, különös állatokról, növényekről, 
hatalmas, soha véget nem érő vizekről mesélt 
olyan színesen, részletesen, hogy ember nem tudta 
volna szebben leírni. Boldog volt az ember, mert 
vakságában többet láthatott, mint egész eddigi élete 
során. Minden megelevenedett sötét szeme előtt. 
Boldog volt a madár is.
Egy nap idegen ember érkezett az öreg háza 
elé, bebocsájtást kérve. Különös széllel érkezett, 
mintha hozott volna a szél valami mást is. Vándor 
volt, világot járt bölcs. A mint beengedték a házba, 
megpillanthatta a töpörödött, öreg Apókát, aki 
a rozzant házikó lakója volt, a térdén egy furcsa 
kismadárral.
Egy jó ideig észre se vette az öreg vakságát, hiszen 
oly könnyedén kínálta vízzel és némi harapnivalóval. 
Invitálásukat elfogadva ott maradt éjszakára 
megpihenni.
Másnap a kismadár újra kirepült, hogy hírt hozzon 
a világról, hálás kis szíve sűrűn gyűjtötte a világ 
minden szépségét, hogy estére boldogan letegye az 
öreg térdén ülve az összes történetét.
Napközben megeredt az öreg nyelve, beszélt a 
vándornak a kismadárról, hogy mekkora utat tesz 
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meg minden nap az ő kedvéért. Meghatotta 
az ember és állat ilyen meghitt kapcsolata a 
messziről jött vándort. Gondolta, hogy ezt a 
csodát hírül fogja vinni az embereknek. Pedig az 
igazi csodára csak estére lelt, mikor a kismadár 
hazatért és elkezdett mesélni. Könnybe lábadt 
a szeme a sok szépségtől, és ekkor pillantotta 
meg a mese közepén a madárka csonka szárnyát. 
Megértett mindent...ez a kis, törött szárny sose 
feszült neki a szélnek, sose repült többé a sérülése 
után.
Alázattal hallgatta tovább egy apró madár 
nagy szívét. Alig tudta felfogni a hatalmas 
tettét. Rápillantott az öregre, akinek ragyogott 
világtalan szeme, ráncos kis szája folyton 
mosolygott. Aztán pillantása a törött szárnyú 
kismadárra esett, aki csak úgy öntötte a csodákat 
az öreg fülébe, mese formájában. Soha se látott 
hatalmasabb embert, mint akkor a kismadarat. 
Oly nagy szeretettel telt szívvel távozott az öreg 
házából, amit hosszú-hosszú évekig semmi és 
senki nem tudott kimeríteni. Mindenhol mesélt a 
vak öregről és a repülni képtelen madárkáról, aki 
hálából elhitette, hogy tud repülni. Tanúságot tett 
ember és állat a szív nagyságáról!
    Én magam is a vándortól hallottam ezt a mesét, 
a különös szél hozta felénk is, mert az ilyen 
vándorok örökké élnek, hogy örökkön örökké 
hirdethessék az élet nagyságát. Ma ezért mertem 
elrugaszkodni a valóságtól, hogy felbukkanjon 
ez a kis történet itt-ott, s hogy a jövőben is 
feléledhessen, mert a hála nagysága nem múlhat 
el!

Nyitott szíveket kívánva,
 Szeretettel: R.Hajni
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett 
férjem, édesapánk, Pál István temetésén részt 
vettek, gyászunkban őszinte részvéttel osztoztak.
Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért.

A gyászoló család
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Mozgalmas, eseményekkel és eredményekkel teli 
hónap áll mögöttünk. Július 10-én egyesületünk 
megtartotta 2020-as évi közgyűlését, amit a 
koronavírus világjárvány miatt nem tudtunk 
a szokásos januári időpontban összehívni. A 
közgyűlésen tisztújítás történt, 2021. január 31-
ével az egyesület vezetőségének, tisztségviselőinek, 
bizottsági tagjainak mandátuma lejárt, a 
veszélyhelyzet miatt azonban a személyes jelenléttel 
történő közgyűlésig minden tisztségviselő 
mandátuma automatikusan meghosszabbodott. 
Közgyűlésünkön megválasztásra kerültek 2026. 
július 10-ig tartó megbízatással a vezetőségi tagok 
és bizottságok.
Vezetőségi tagok     
Felügyelőbizottság:
-Bodó István Sándor HE elnök    
-Domine János elnök
-Dr. Facskó Tamás titkár    
-Hetyéssy Pál tag
-Kovácsné Győrfi Edina gazdasági felelős 
              -Schmidt Ernő tag
-Domak István gazdasági felelős helyettes  
Fegyelmi Bizottság:
-Müller Sándor ifjúsági-és verseny felelős  
-Stanczel Béla elnök
-Zámbó Zsolt vezetőségi tag    
-Láng László tag
-Müller Gábor vezetőségi tag    
-Sátor Csaba tag
      
-Kovács Balázs tag
Környezetvédelmi és Halászati Ellenőri Bizottság 
elnöke: Müller Gábor
A közgyűlés alapszabály módosítást is megszavazott, 
ami után a megnövekedett taglétszám miatt, öt 
évre küldötteket választott. 2026. július 10-ig a 
következő küldöttek fogják képviselni tagjainkat a 
küldöttgyűlésben.
Küldöttek:
- Bartók Béla    
- Bodó István Sándor  
- Domak István
- Domine János    
- Dr. Facskó Tamás  
- Földházi Béla
- Hetyéssy Pál    
- Király Zoltán   
- Kremmer Imre
- Kovácsné Győrfi Edina   
- Kovács Balázs   
- Láng László
- Lángné Kiss Aranka   
- Müller Gábor   
- Müller Sándor

- Parlagi István József   
- Rabóczki József  
- Sátor Csaba
- Schmidt Ernő    
- Stanczel Béla   
- Steinmann László
- Dr. Szász Károly   
- Udvardi Gyula   
- Virág Tibor
- Zámbó Zsolt   
Alapszabályban rögzítette a közgyűlés a tiszteletbeli 
elnöki cím adományozhatóságát, melyet leköszönő, 
visszavonuló elnökünknek, Dr. Szász Károly Úrnak 
meg is szavazott a tagság. Elnök Úr 33 évig irányította 
az egyesületet, hatalmas szerepe van abban, hogy ez 
az annak idején elmocsarasodó, feltöltődő holtág, 
egy népszerű, sokak által látogatott és szeretett 
horgászvízzé vált. Egy kis egyesületből egy nagy, 
jól működő horgász egyesületté váltunk irányítása 
alatt. Stabil pénzügyi helyzetben lévő, biztos 
lábakon álló szervezetet hagyott hátra az utána 
jövő vezetőségnek. Köszönjük Elnök Úr, köszönjük 
Karcsi!
Júliusban a hagyományos két turnusos 
horgásztáborunk is rendben lezajlott. Müller Sanyi 
bácsi szervezésével és felügyelete alatt, az első 
táborban 07. 05.-től 07.09.-ig 43 fő, a második 
turnusban 07.12.-től 07.16.-ig 41 fő gyerekhorgász 
érezhette magát jól a Duna parton. A szokásos, jó 
és izgalmas programokkal, horgászattal, túrázással, 
kajak-kenuzással telt el ez a két hét a gyerekeknek. 
Köszönet horgász szövetségeinknek a MOHOSZ-nak 
és a HOFESZ-nek a tábor megtartásához nyújtott 
anyagi támogatásért. Köszönet Sanyi bácsinak, aki a 
két hét alatt a gyerekeket programokkal bombázta, 
szervezett, felügyelt és szívvel-lélekkel vezette a 
tábort. Külön köszönet gazdasági felelősünknek, 
Kovácsné Győrfi Edinának, hogy a támogató 
szervezetek felé a pályázati anyagokat benyújtotta, az 
elszámolásokat rendben és pontosan végrehajtotta.
Augusztus 20-i in memoriam horgászversenyünket, 
ha a pandémiás helyzet nem változik, meg fogjuk 
tartani, minden versenyezni vágyót, minden 
látogatót szívesen látunk a Duna parton.
Kérjük tagjainkat, folyamatosan figyeljék 
honlapunkat, hirdető tábláinkat az augusztus 
14-i közösségi munkanap után tartandó további 
társadalmi munkák időpontjai miatt!
Jó horgászatot és kellemes időtöltést kíván az Adony 
és Környéke Horgász Egyesület vezetősége!

Bodó István
    elnök

A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
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GONDOLATÉBRESZTO 
„Szól a csengő most is hallom
folyton hallom, hallom régen
Hallottam az anyaméhben.”  Kányádi Sándor

Valamikor volt egy rézcsengőm; édesapám a 
szánkómra akasztotta. A táj fehér volt és csendes, de 
a csengő szava messze hangzott. Most is hallom téren 
és időn át, ahogy hallom édesanyám féltő szavát, 
édesapám biztatását. Hallom szorgos munkájukat 
kísérő dalaikat, és ha jött az ünnep, hittel, szívvel 
énekeltek:
„Ah, hol vagy, magyarok
Tündöklő csillaga,”…

Múlt az idő, s már velük énekeltem, botladozásaimat 
javítgatták, dicsérgettek, majd csatlakozott 
segítségül Lendvay Zoltán plébános úr, aki több 
mint fél évszázadon át szolgálta Adony népét. Ott 
álltak mellettem tanítóim, kik mesékkel, mondákkal, 
énekekkel, ezer év históriáival keltették életre 
legnagyobb hősömet: István királyt…
  Tavasszal sokat gondoltam egy hatvan évvel ezelőtti 
örök élményemre. A várakozás, a kíváncsiság, az 
öröm kísérte fehérvári utamat, melyre édesapám 
vitt el. Verőfényes júniusi nap volt, mikor először 
léptem át a József Attila Gimnázium küszöbét, hogy 
beiratkozzam. Egyetlen más intézményt sem jelöltem 
meg. Ez volt az álmom, a vágyam, határozott, eltökélt 
akaratom. E napnak minden percére, eseményére 
ma is emlékszem: a tanárok kérdéseire, az iskola 
tágas, világos folyosóira, termeire, a rövid útra, 
mely átvezetett a régi ciszter kollégiumba, melynek 
homlokzatán három márványtábla őrzi az iskola 
dicső múltját: itt tanított Virág Benedek, Ányos Pál 
és itt tanult Vörösmarty Mihály. A régi idők fuvallata 
járta át lényemet…Tudtam, alig űzték ki a keresztény 
seregek a törököt, iskolám elődjében megkezdődött 
a tanítás néhány év múltán. A kollégium igazgatója 
alapos, kimerítő tájékoztatást adott az iskolai 
és a kollégiumi életről a számomra oly kedves 
klubszobában. A későbbiekben sok-sok időt töltöttem 
itt Jókai, Mikszáth, Arany, Petőfi, Madách és a többiek 
előkelő „társaságában”. Itt kezdtem foglalkozni 
Fehérvár történelmével…Ezen emlékezetes nap 
jeles eseményeként merül fel előttem a Püspöki 
Palotával szembeni kalapszaküzletben tett vásárlás: 
édesapám megvette a diáksapkámat, rajta három 
zománcozott JAG betű. Boldogan viseltem, sőt 
büszkén mindaddig, míg meg nem szüntették 
használatát. Ma is őrzöm hasonmásával együtt, 
melyet édesapám varrt- nemtetszését fejezve ki 
ezzel büszkeségem állapotára utalva. Pedig nagyon 
vigyáztam. Az ötvenéves osztálytalálkozón a fiúk és 
a lányok lelkes ováció kíséretében adták kézről kézre 
és kacagva- a boldog múltat idézve- mindkettőt 
feltéve tartózkodtak. 
Abban az időben nem volt kereszt az Országalmán. 
De a szent szó is töröltetett Sidló Ferenc 
lovasszobrának talpazatáról. Sokszor ültem itt 

barátaimmal a múltba merülve, kedvenc hősöm 
robosztus alakját szemlélve, melynek árnyat adott a 
hatalmas platánfa… 
  A beiratkozás napja első találkozásom volt 
Székesfehérvárral, s a nap utolsó, de számomra 
örökre élő képe a Romkert maradt…A túláradó 
boldogság, a jövőbe vetett remény érzetével 
gondoltam hálatelt szívvel adonyi tanítóimra, 
tanáraimra, akik színültig töltötték „tarisznyámat”. 
E napon jegyeztem el magam Szent István városával 
és a József Attila Gimnáziummal. Alig vártam a 
szeptembert. Az első naptól- , amikor Főglein János 
tanár úr mellénk állt mosolyogva mint osztályfőnök- 
az utolsóig, mely az elválás szomorúságával volt 
terhelt, mindig vidáman, gondtalanul, a jövőbe 
vetett hit reményével éltünk. Ha arra vitt az utunk, 
mindig megálltunk Prohászka Ottokár oszlopa alatt, 
és fennhangon olvastuk: „Azért jöttem, hogy tüzet 
hozzak a világnak, s mi mást akarok, minthogy égjen.”
Korom ellenére tengernyi élmény merül fel nap 
mint nap gimnazista időmből. Sajnos nincs mód 
mindet leírni, de egy-két eset jellemzően idézi 
fel diákságomat. Történt egyszer, hogy Halmos 
Istvánné tanárnő beszólt a termünkbe: „Csengetésre 
az osztály sorakozzon a bejáratnál!” Mikor 
megjelent, csak ennyit mondott: „Tóth úr, maga az 
idegenvezető.” (Rajta kívül még a főiskolán Bécsy 
Tamás szólított így. Mindkettőjüket rajongással 
szerettem- tudást, megbecsülést, szemléletet, 
tantárgyi pedantériát kaptam tőlük.) Meglepett 
e megtisztelő, de hatalmas feladat. Most is látom 
osztálytársaim mosolyát, mely annyit mondott: 
„No, ezt az órát megúsztuk!” A fele ráadásul a város 
szülötte…Az első feladat néhány méterre volt Csók 
István Képtár homlokzatán: Kézai Simon és Kálti 
Márk krónika és gesztaírók szobrai. Újabb pár 
lépés és a rendház templomának sekrestyéjében 
ámulatba ejtő XVIII. században faragott bútorok. 
A barokk és a rokokó büszke remekei. Kiérve a Fő 
utcára, mely akkor a Március 15 utca nevet viselte. Itt 
arra gondoltam, hogy fájó szívvel, de szelektálnom 
kell, mert az idő kevés. Lépten-nyomon valamilyen 
jeles emlékhely, műemlék, szobor, várfalszakasz 
késztetett megállásra, tájékoztatásra. Ezért 
menetben sem hallgattam. Fő célom a Romkert 
volt, ahol egykor István király templomában 
koronázták és temették uralkodóinkat, őt magát 
is e hely fogadta be. Megrendülten álltunk első, 
szent királyunk szarkofágja körül, melyet a többi 
fejedelmünk kőkoporsójával együtt a török 
feldúlt. Tanárnőm intésére felléptem a szarkofág 
mellé, s onnan folytattam szinte álomszerű létben 
megemlékezésemet, majd felmutattam Aba-
Novák Vilmos Szent Istvánt ábrázoló freskójára. 
Korábbi élményem segített a nagy festő művének 
bemutatásában: Halmos István tanár úr tanította 
osztályunknak a művészettörténetet, s egy 
alkalommal a Csók István Képtárban tartott örök 
élményt adó órát Aba-Novák Vilmos pannóiról, 
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nemzettudatú művészetéről. Ugyanitt, egy más 
órán, Csontváry Kosztka Tivadart tette életre 
szóló élményünkké. Gimnáziumi éveim alatt 
egyre jobban elmélyültem a város történelmének 
tanulmányozásában, ezt szolgálta a szakköri 
munka is. De bármelyik kora hódított meg szeretett 
városomnak, mindig, mindenkor visszatértem 
a Romkert kínálta történelemhez, jelesül Szent 
Istvánhoz. A követendő példát a tantestület 
adta nemzettudatával. Tanárként sokat vittem 
gyerekeimet kirándulni, táborozni. Most is fülembe 
cseng dr. Soós Györgyné, igazgatónő felhívása: 
„A kirándulások elsősorban tanulmányi utak 
legyenek!” E gondolattal mindig egyetértettem, és 
a lehetőségekkel, legyen az Esztergom, Veszprém, 
Székesfehérvár, Győr, Pannonhalma, Zirc, Szent 
Istvánhoz mindig eljutottam…De mondhatnám 
a sok-sok között Budapestet, s talán egyik 
legkisebbet, Nagybörzsönyt, az Árpád-kor levegőjét 
lehelő, szellemét őrző kicsi templomával. Ezen 
utakra a legszentebb önzéssel vittem rajongásig 
szeretett diákjaimat, kemény akarattal és céllal: 
gyarapítani tudásukat, szellemüket, fénnyel tölteni 
lelküket…Hasonló igénnyel vittem őket színházba, 
s csak hármat említek meg: Sütő András: A szuzai 
menyegző; Sütő András: Advent a Hargitán; 
Szörényi Levente-Bródy János: István a király. 
Ahogy a kirándulásokra, úgy a színházi előadásokra 
is felkészültek a gyerekeim. Csitítani kellett őket, 
mikor az előadás olyan részéhez értek a nagyszerű 
színészek, melyet ők kivétel nélkül betéve tudtak.
  A honfoglalás évfordulóján nagyszerű kiállítással 
emlékeztünk, melynek éke a jurta volt. Hálával 
gondolok Tóth Laci bácsira, Bodó Istvánra, Gajdó 
Zoltánra. Csodálatos munkát végzett az akkori 
rajztanárunk, Dovákné Hencs Anna a kiállítás 
megvalósításában, s tanítványaival magas színvonalú 
alkotásokat állíttatott ki. Az akkori büszkeségeink: 
Szántó Balázs, Lencsés Katalin, Eisenberger Adrienn, 
Fehérvári Judit, Mészáros Boglárka, Kozmér 
Amanda, Pletser Rita. Az ünnepség fényét fokozta 
az irodalmi színpad és az énekkar szereplése. A 
kiállítást megtekintette az akkori kormány két 
tisztviselője. 
  A honfoglalásunk évfordulójára rendezett 
ünnepségek előhírnökei lettek a Szent Istvánra 
emlékező éveknek, melyek ma is tartanak Orthné 
Horváth Marianna igazgatónő naptára szerinti 
Szent István-hetek keretében, a tantestület lelkes 
irányításával.
  Nagy, államalapító királyunkra emlékezve 
merészebbet álmodtunk, a jurta után egy szemet 
gyönyörködtető királyi sátrat állítottunk fel. Ezen 
elképzelésben lelkes, őszinte, tiszta szándékú 
emberek álltak mellém, hogy igényes munkával 
remeket adjanak iskolánknak, diákjainknak- 
hódolva a legnagyobbunk előtt. Csak a célt látva, ma 
is megköszönöm önzetlenségüket. Hálával gondolok 

Král Józsefnéra, Regina nénire, aki a sátor palástjához 
adta az anyagot. Gyakran mondta: „Pistikém, szólj, 
ha kell valami!” Hasonló hozzáállással illetett a 
költségvetési üzemtől Králl István és Takács Ferenc. 
Ők készítették zárt profilból a sátor vázát. Csepecz 
Vilmosnak köszönöm az építmény csúcsának ötletes 
zárását, a zászlótartót. Pletser József, Raboczki 
Imre és Trautmann Imre igényes munkával alkotta 
meg a királyi sátor esztétikus bútorait: a trónust, 
az írnok padját, az imazsámolyt, valamint a királyt 
ábrázoló kisplasztika baldachinját. Szántó Zoltánné, 
Nebucz Józsefné, Pósch Istvánné terítette a vázra a 
sátor palástját és öltötte rá alapos kézi munkával a 
szükséges helyeken, akárcsak a vérszínű drapériát. 
  2003 tavaszán egy tantestületi értekezleten Berta 
Pál igazgató úr így szólt: „Itt az ideje, hogy nevet 
adjunk az iskolának!” Rögtön javasoltam Szent 
Istvánt, más név fel sem merült, a tantestület 
egyhangúlag megszavazta a mindkét karját felemelő 
igazgató úrral együtt. De amint mondta: „Nem eszik 
olyan forrón a kását!”- az első önkormányzati ülés 
elhárította az általa beterjesztett javaslatot.
Pár hónap múlva mindez megismétlődött. Ekkor 
feltettem a kérdést: „Mi lehet a modus vivendi?”
„Kérj meghallgatást!”- hangzott az igazgató úr 
válasza. Az önkormányzat előtt 2003. szeptember 25-
én néhány perces beszédben sikerült olyan érveket 
felsorakoztatni- fő gondolatként nyomatékkal 
kiemelve: történelmünk legnagyobb személyiségét 
választottam- melyek meggyőzték a testület tagjait. 
  Hálával és kegyelettel gondolok Friedrich 
Istvánnéra, Terikére, aki így törte meg a „jeget”: Mi 
miért akadékoskodunk, ha az iskola Szent István 
nevét akarja felvenni? Én megszavazom!- s felemelte 
a kezét. Ezután sorban emelkedtek a kezek. Két 
tartózkodás mellett, teljes volt a siker. Boldogan 
távoztam, csak annyit vártam, hogy Ronyecz Péter 
polgármester úr kihirdesse az eredményt és felkérje 
Berta Pál igazgató urat a névadással kapcsolatos 
teendőkre. Örömöm még fokozódott, amikor 
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este, kilenc óra tájban megcsörrent a telefonom: 
„Isti, nagyszerű voltál, gratulálok!”- hallottam 
igazgatóm hangját. Többre becsültem, mint egy 
miniszteri dicséretet…Reggel a tanáriban jókedvvel 
mosolyogva közölte: „Az akadály elhárult, felvehetjük 
Szent István nevét! Nagyszerű és példaértékű volt 
hozzáállása, mindenre figyelő lelkesedése. 
Lázas várakozásban készültek az új okmányok, 
névtáblák, pecsétek. Külön örömöt jelentett 
számomra az ünnepi pecsét, mely Szent István 
ligatúráját, ikerbetűjét foglalja magába, s 
nyakkendőnket is az ő összevont betűi díszítik. 
Réges-régi álmom volt iskolánk zászlóján történő 
megjelenése, de ott van a pólón is. 
Legszebb elismeréseim között őrzöm azt az 
emléklapot, melyet gyermekkorom Szent István 
képe díszít karddal és kereszttel, valamint a királyt 
sirató ének, mely fülemben cseng augusztus 20 
táján, hisz gyakorta hallottam szüleimtől: 
”Ah, hol vagy, magyarok Tündöklő csillaga,…” 
A laminált emléklap tartalma: a CSIRIBIRI együttes 
felkészítéséért, a Szent István héten nyújtott 
emlékezetes előadásért. Aláírás: Berta Pál igazgató.
Ha valaki belép az iskolatitkár irodájába, azonnal 
szemébe tűnik Szent István ligatúrája az asztal 
előlapján- Erdei Péter keze munkáját dicséri.
  2003 októberében hoztam haza egykori 
rajztanárunk, Zsuppán István barátom ajándékát 
Pápáról: a Szent Istvánt, Gizellát, Imre herceget 
ábrázoló triptichont. Csodaszép, értékes kép, melyet 
Édua lányuk esküvője napján adott át.
  2004-ben újabb csodálatos alkotással gazdagodott 
iskolánk: Bálinth Tibor Szent István szobrával, mely 
a királyi sátor helyére került, a lépcsőház pihenőjén- 
uralja a teret…Iskolánk két egykori művésztanára 
méltó emléket állított szent királyunknak. Ma is 
köszönettel, hálával gondolok rájuk, akik nemcsak 
művészetükkel, hanem tiszta emberi tartásukkal is 
élen jártak…Nagyra becsülöm barátságukat. 
  A 2004-es iskolahét megnyitása a mellszobor 
leleplezésével kezdődött, Berta Pál igazgató 
úr beszédével, melynek fő gondolatai: Szent 
István intelmei Imre herceghez, valamint az 
iskolahét hagyománnyá tétele. Zenei kíséretet 
fuvolamuzsikával Bálinthné Sándor Andrea adta. 
Természetesen szerepelt még a CSIRIBIRI irodalmi 
színpad is, amely egy más alkalommal István király 
küzdelmeit, győzelmét hirdette. A szövegkönyvet 
Gajdó Andrástól, volt szakfelügyelőmtől kaptam. A 
színpad megvalósításában Bálinth Tibor nyújtott 
segítséget.
  A szavalóversenyen gyermekeink felidézték 
az Árpád-ház fényét, dicsőségét-hódolva az 
államalapító, szent király emléke előtt…
  Húsz évvel ezelőtt, mikor beléptem az ABC-be, Füleki 
Mihály és Tóth Mancika mosolyogva fogadott: „Itt 
járt a barátod, nagyon sietett, de lelkünkre kötötte, 
hogy ezt okvetlenül adjuk neked”- egy kis füzetet 
nyújtottak át: Balajthy Ferenc: St. Stephanus Rex. 
Az első pillantásra nagy érzete kerített hatalmába 
örömömnek, még inkább, mikor a dedikálását 

futottam át: „István barátomnak szeretettel/szultáni 
aláírásnak tetsző, olvashatatlan, szép, kalligrafikus 
kézjegyével/.
Adony 2001.01.31. A kis füzet tizenöt szonettből álló 
füzért tartalmaz, s mindegyik szent királyunk dicső 
tetteit idézi, arra intve: Nemzet, múltadat ne feledd! 
Írásomban Ferenc-Feri-Fecó barátomnak-akivel 
a székesfehérvári József Attila Gimnázium 
évfolyamtársaként a kollégiumban egy tanuló- 
és hálóközösségben éltem, mindig tudva, hogy 
az államosítás előtt a Szent István nevet viselte 
intézményünk, melynek rangját a kiváló, tudós 
tanárok adták- a XIV. szonettjét választottam. 
Feri barátom más könyvei is megtalálhatók 
könyvespolcomon.

Balajthy Ferenc
St. Stephanus Rex

XIV.

Míg dicsősségét visszhangozzák eljövő századok
Addig övezze a király arcát legendák

Fénycsóvája s áldassék a mű, mit alkotott.
Az évek egymásba fonódnak, mint erős indák,

Gyökerük összeköt minket a régmúlt kezdetekkel.
A király intelmei gyermekeinknek is szólnak,

A vendégek és jövevények ugyanúgy jönnek-mennek.
Hősi történelmünket ismerők megkalapolnak.

És hányszor okoztunk kárt abban rombolással.
Mit apánk, nagyapánk épített odaadással,

Meddig tart még a magyarok görcsös vezeklése?

Fennmaradásunk múltbéli alapköve letétetett
S most újra hont teremt vérein a nép, így lett

A bölcs honalapító mai európaiságunk jelképe.

  Megdöbbenek arra gondolva, hogy milyen gyorsan 
peregtek le az évek a milleniumi ünnepségek 
óta. Látom akkori diákjainkat, hallom hangjukat. 
Lelkesek, eltökéltek, szertelenségükben is a szépre, 
jóra törekszenek. Alkotásban sosem lankadók. 
Hittel, derűvel tekintenek a jövőbe, s őrzik a múltat, 
emlékezve eleinkre, köztük is a legnagyobbra, a 
kardot és keresztet tartó szent királyunkra.
  Gyermekkori neveltetésem, hitem, történelmi 
tanulmányaim arra késztettek, hogy legyek őrző 
a strázsán, s mások is álljanak mellém, és együtt 
énekeljük:

„Ah, hol vagy magyarok
Tündöklő csillaga,

Ki voltál valaha
Országunk istápja?

Hol vagy, István király?
Téged magyar kíván?

Gyászos öltözetben
Teelőtted sírván.”
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Határtalan szeretettel ölelt diákjaim mellett, látom 
a felnőtteket is: arcukat, tekintetüket, s csak annyit 
tudok egy kézfogással, vállukat érintve rebegni: 
„Köszönöm!”
És vannak, akiket nem látok, mert az évek során 
eltávoztak. Örökre. Őrizzük emléküket hálával, 
kegyelettel!
  A stafétabotot Hrubyné Tóth Zsuzsannától kaptam. 
-Köszönöm, Zsuzsikám!
A választ már megadtam a fenti sorokban, s 
csak annyit: személyiségemből fakadóan a 
LEGNAGYOBBAT választottam. Szeretettel ajánlom 
olvasásra: Szent István törvényeit, Makkai Sándor: 
Magyarok csillaga; Kós Károly: Országépítő 
című regényeket; Dümmerth Dezső: Az Árpádok 
nyomában történelmi tanulmányt. 
  A stafétabotot egykori kedves tanítványomnak adom 
át. Nemcsak tagja, hanem lelke is volt kezdetektől a 
sok-sok sikert elérő színjátszó együttesünknek.
-Gabikám! Írj arról, hogy volt egyszer egy „CSIRIBIRI”!

  Augusztus 20-án bensőséges, szép ünnepet kívánok 
minden kedves Olvasónak!

Tóth István
nyugalmazott tanár

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Szőke Lajos temetésén részt vettek, gyászunkban 
őszinte részvéttel osztoztak. Köszönet a vigasztaló 
szavakért, a szeretet virágaiért. 

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett 
hozzátartozónk, Radics Tibor temetésén részt 
vettek, gyászunkban őszinte részvéttel osztoztak, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

“Ülj le egy percre és gyújts egy gyertyát, gondolj most arra, aki fentről vigyáz rád.
A halállal a létnek nem szakad vége, emlékezz rá és veled marad örökre.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett hozzátartozónk, Szente Istvánné temetésén részt 
vettek, gyászunkban őszinte részvéttel osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

HITÉLET
Áldás, békesség! 

                    
                    Imádság a korszellem ellen  
 

Uram, ebben az okos korban
ne engedd elbutulni néped,

hogy az üres emberi szó
el ne némítsa szent Igédet!

És ebben a jóllakott korban
ne engedd meg, hogy éhen haljunk!

Táplálj mennyei eledellel,
hogy pusztulásba ne zuhanjunk!

És ebben a jéghideg korban
adj nekünk lángoló szívet,

hogy szereteted melegét árassza,
aki e földön a Tied!

S Urunk, ebben a fáradt korban
adj új tettekre erőt nekünk,

és légy a mi erőnk Te magad,
ha lankadunk, ha elcsüggedünk!

Túrmezei Erzsébet,
Lindolfo Weingaertner után németből

Istentisztelet Adonyban: Augusztus 8, 15 óra 
(régi Tanácsterem a Spar mögött)
ISTENTISZTELETEKET Iváncsán 
tartunk minden Vasárnap 10-től. 
Figyelmükbe ajánljuk a honlapunkon és facebook 
oldalunkon olvasható fontos információkat!
TEMETÉS, KERESZTELÉS, ESKÜVŐ, LELKI 
TÁMOGATÁS ügyében a lelkészek telefonon 
elérhetők.
web: ivancsa.parokia.hu, tel: 06 30 238 9773
email:ivancsairef@gmail.com, facebook: 
Református Gyülekezet Iváncsa, Adony, Besnyő, 
Beloiannisz

Tavasz Kristóf és Tavaszné Kertész Ilona 
Református lelkipásztorok
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Gólyahír    

Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait! 

A hónap képe. Fotó: Bodó Luca

Nyitrai Dominik
a.n: Nyitrai- Borszéki Mónika

apa n: Nyitrai Gábor
2021.06.19. Székesfehérvár

Láng Laura
a.n.: Láng- Pletser Klaudia
apa n: Láng Dániel László
2021.06.23 Dunaújváros

Müller Zoltán Zente
a.n: Müllerné Lázár Andrea

apa n: Müller Zoltán
2021.07.12 Budapest

Moldován Zente
a.n. Moldovánné Rideg Flóra

apa n: Moldován Tamás
2021.07.06. Dunaújváros

Kapros- túrós pite

Hozzávalók:

40 dkg liszt, 2 tojás sárgája (1 a tésztába, 1 a tetejére), 
25 dkg margarin, 1 cs. sütőpor, 1 cs. vaníliás cukor, 2 
evőkanál tejföl, 10 dkg cukor, fél citrom leve és reszelt 
héja

Töltelék:

50 dkg túró, 2 tojás, 4 evőkanál búzadara, 6 evőkanál 
cukor, 2 dl tejföl, 1 cs. kapor 

Elkészítés:

A tészta alapanyagait összegyúrjuk, majd hűtőben 
pihentetjük, míg a töltelék készül. A túrót áttörjük, 
hozzáadjuk a tojást, cukrot, búzadarát, tejfölt, az 
összevágott kaprot.

Egy 25x30 cm-es tepsit kikenünk kevés zsiradékkal, 
megszórjuk liszttel. Tésztánk felét kinyújtjuk, tepsibe 
tesszük, majd ráhalmozzuk a tölteléket, és végül 
befedjük a másik adag kinyújtott tésztánkkal. Lekenjük 
tojássárgával.

Előmelegített sütőben, 175 fokon 40 percig sütjük.

Jó étvágyat!
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SPORTFUBEN, FÁBAN ORVOSSÁG
//

Sportré, avagy majd a „BELI” 
megmondja

Milyen lesz az Olimpia?
Magyar érmekben gazdag. Vágja rá az alcímben 
feltett kérdésre a választ minden honpolgár. Az 
atlétikáról azt tartják: „a sportok királynője”. Ha 
ebből az aspektusból vizsgáljuk, talán nem botor 
kijelentés részemről, hogy az Olimpia pedig a „király”.  
A nem olimpiai sportágakat leszámítva, kevés 
olyan sport létezik, ahol az ötkarikás játékok, az 
azon való részvétel és esetleges éremszerzés nem 
a legnagyobb dicsőség, amit sportoló elérhet.  
Maga a tény, hogy négyévente rendezik meg 
a játékokat, az olimpiai eszme, a történelmi 
gyökerek, amelyek egészen az ókori 
Görögországig nyúlnak vissza… mind azt az 
érzetet erősítik, hogy az Olimpia „más kávéház”.  
A tokiói játékok pedig a fent említett „más kávéház” 
kategóriában egy „még másabb” kávéházba 
tartoznak majd. Mint azt bizonyára mindenki 
tudja, az idei játékokra nem ebben az évben került 
volna sor, hanem egy évvel korábban 2020-ban, 
azonban a covid19 közbeszólt, így a szervezők 
a halasztás mellett döntöttek. Az korábban 
biztossá vált, hogy csak a Japán nézők nyerhetnek 
bebocsátást a versenyekre. Július közepén azonban 
kiderül: sporttörténelmi módon, zárt kapuk 
mögött, nézők nélkül rendezik meg a játékokat. 
Már maga a halasztás is megrengette a sportvilágot 
– ahogy a covid19, a planéta egészét – a zárt 
kapus olimpia pedig valóban sporttörténelmi 
mérföldkőként kerül be a történelem -könyvekbe.  
Ez természetesen egy fikarcnyit sem von le 
az ötkarikás eseményre kvalifikált sportolók, 
érem-és pontszerzők eredményeiből, 
sőt még magasabb polcra helyezi azt.  
A lényeg, hogy az olimpia láng, az olimpiai eszme 
tovább él. Biztos vagyok benne, hogy – amikor 
ezeket a sorokat írom, még nem rajtoltak el a 
játékok – számos rekordot, elképesztő teljesítményt 
jegyezhetünk fel a 32. Olimpián is. 

Nincs más hátra, mint előre: hajrá sport, hajrá 
magyarok!

Szőlőmaggal az allergia ellen!

Óriási erő egy kicsi magban. Szőlőmag tartalmazza a 
legtöbb természetes antioxidánst. Javítja a közérzetet és 
az egészségi állapotot. A szőlőmag tartalmaz: rostokat, 
fehérjét, E-vitamint, flavonoidokat, C-vitamint, 
A-vitamint.

Szőlőmagolaj:
Külsőleg és belsőleg egyaránt használható. 
Összetételének köszönhetően kedvezően hat az 
idegrendszerre és az érrendszerre. Szabályozza a sejtek 
vérellátását, segíti a bőr rugalmasságának megőrzését.
Emiatt a kozmetikai ipar fürdő-masszázsolajokhoz és 
arckrémekhez keveri.

Szőlőmag kivonat:
Belsőleg gyulladás csökkentő, élénkíti az agyműködést 
és erősíti az immunrendszert. Rendszeres fogyasztása 
segít a betegségekből való felgyógyulásban.
Rákos megbetegedéseknél a kemoterápiás kezelés 
hatékonyságát növeli, a mellékhatásokat viszont 
csökkenti. Káros folyamatok visszafordíthatók az 
antioxidánsok segítségével.
Jól alkalmazhatóak a következő esetekben:
Különösen ajánlott azok számára, akik sokat ülnek 
számítógép képernyője előtt, mert védi a szem retinol 
hártyáját.
Enyhíti az allergiás tüneteket.
Kedvező hatású a visszértágulásból és az érszűkületből 
eredő lábfájás esetén.
Csökkenti a cukorbetegség egyes tüneteit.
Betegek és egészségesek egyaránt használhatják 
jótékony hatása miatt.
Mindenkinek jó szívvel ajánlom.
Jó egészséget kívánok: 
                                                                                                                         
Jókai Ildikó
                                                                                                                   
fitoterapeuta 
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CÍM: 2175 KÁPOLNÁSNYÉK, FŐ U. 19/36.
TELEPHELY: 2457 ADONY, DÓZSA GY. ÚT 60.
ELÉRHETŐSÉGEK: 
+36 25 231 941
glashutter@glashutter.hu
www. glashutter.hu
TERMÉKEINK: SZÁLLÍTÓCSIGÁK, LÁNCOS SZÁLLÍTÓK, SERLEGES 
ELEVÁTOROK, CSIGASPIRÁL, CSIGALEVÉL, SZÁLLÍTÓSZALAGOK, TOLÓZÁRAK, 
CSŐIDOMOK, SURRANTÓK, EGYEDI GÉPEK GYÁRTÁSA.

SZOLGÁLTATÁSAINK: CNC PLAZMA VÁGÁS; ALUMÍNIUM, SZÉNACÉL, 
SAVÁLLÓ HEGESZTÉS; LEMEZHENGERÍTÉS - VÁGÁS - HAJLÍTÁS; EGYEDI 
KERÍTÉSEK, KORLÁTOK LÉPCSŐK GYÁRTÁSA; TECHNOLÓGIAI CSŐSZERELÉS.

AGROSZERVIZ KFT.
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

GUMISZERELÉS
JÁRMŰ JAVÍTÁS

NYITVATARTÁS
H.-CS.: 6.30-15.00

P.: 6.30- 12.30

ELÉRHETŐSÉG
+36 25 231 027 / MELLÉK 126

+36 30 586 1591
2457 ADONY, ADY E. ÚT 82.

www.agroszerviz.hu

R-STEELKFT. – ACÉLTERMÉKEK KIS- ÉS 
NAGYKERESKEDELME

Elérhetőségeink:
Telephely: 2459 Rácalmás, Állomás út 3-5.

Tel.: 06/25/440-740, E-mail: rsteel@rsteel.hu

Szolgáltatásaink:
láng- és plazmavágás, betonacél hajlítás 

és méretre vágás, acéltermékek darabolása, 
házhozszállítás, bankkártyás fizetési lehetőség

Főbb termékeink:
● csövek és zártszelvények 

● betonacélok és betonhálók 
● finom- és horganyzott lemezek 

● melegen hengerelt sima- és bordáslemezek 
● durvalemezek 

● perforált- és expandált lemezek 
● hidegen hajlított L-, C- U-szelvények 

● melegen hengerelt laposacélok, köracélok, 
szögacélok, négyzetacélok, T-acélok

 ● Euro-szelvények 

GRÁNIT, MÁRVÁNY, MŰKŐ MUNKÁK, A 
MEGRENDELŐ ELKÉPZELÉSE SZERINT.

BETŰVETÉS, FELÚJÍTÁS, KRIPTA 
KÉSZÍTÉS.

PUSZTASZABOLCS, VELENCEI ÚT 86.
TEL.: +36 25 271 0801
+36 30 607 1310

ANYAKÖNYVVEZETÉS
TEMETKEZÉSI KELLÉKEK

HALOTT SZÁLLÍTÁS
(KÜLFÖLDRŐL IS, KÜLFÖLDRE IS)

HAMVASZTÁS
URNASZÁLLÍTÁS

SÍRÁSÁS
RAVATALOZÁS

TEMETÉS
KOSZORÚRENDELÉS

SÍRKŐBONTÁS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS

ELÉRHETŐSÉG
2457 ADONY, MAGYAR U. 44.

TEL.: +36 25 231 067
+36 30 368 8806 

SZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
+ 36 25 271 080
+36 25 507 720
+36 25 272 520

+36 30 962 1764

Nyílászáró- és 
árnyékolástechnikai szerelés!

•	 Műanyag ablakok, ajtók, 
•	 beltéri ajtók, 
•	 redőnyök,reluxák, 
szúnyoghálók,párkányok, 
•	 szekcionált és billenő 
garázskapuk (motorizálva is)
•	 nyíló, toló, úszókapuk 
(motorizálva is)
gyártása és beépítése, rövid 
határidővel, korrekt áron.

Szakszerű, pontos munkavégzés, 
ingyenes felmérés

Sipos Tamás
06 20 381 8104
tamas.sipos81@gmail.com

ADONY TV - VETÍTÉSI IDŐPONTOK

augusztus.14. Főműsor  19:00 20:30 Szombat
augusztus.19. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
augusztus.21. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
augusztus 28. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
szeptember 02. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
szeptember 04. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
szeptember. 11. Főműsor 19:00 20:30 Szombat


