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ADONYI
UJSÁG/

 2021. szeptember 6.évf. 9. szám 

Bálint Ágnes rajzpályázat
A pályázat célja: hagyományteremtés és tisztelgés Bálint Ágnes írónő előtt.

A rajzpályázat 2021. szeptember 6-án indul és szeptember 24-én zárul az 
adonyi Városi könyvtárban.

A pályázók két kategóriában indulhatnak:

I. korcsoport: 6-10 évesek

II. korcsoport: 11-15 évesek

A pályázatra beküldött művek bármely technikával készülhetnek.

Méret: A4 vagy A3-as

A pályamű benyújtása:

Postai úton a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár címére:

2457. Adony, Rákóczi u.28.

e-mailben: konyvtar@bamhk.hu

A pályázatokon és a borítékon minden esetben pontosan fel kell tüntetni a 
pályázó nevét, életkorát, e-mail címét.

A postán érkező pályázati borítékra kérjük ráírni: ” Bálint Ágnes rajzpályázat”

A pályaműveket nem küldjük vissza és nem őrizzük meg.    
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VÁROSHÁZA
Beszámoló Adony Város 

Önkormányzata Képviselő-
testületének 2021. július 29-i 

rendkívüli, nyílt üléséről
Az ülést Ronyecz Péter polgármester nyitotta meg, 
aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a napirendi pontok 
elfogadását követően beszámolt arról, hogy a Magyar 
Falu program keretén belül sikeresen pályázott az 
önkormányzat a tulajdonában lévő Dózsa György 
u. 41. szám alatti szolgálati lakás tetőszerkezetének 
felújítására, valamint külső szigetelésére. Az alábbi 
döntéseket hozta ezzel kapcsolatban a Képviselő-
testület az ülésen:
Az első napirendi pontban a projektmenedzseri 
feladatok elvégzésére érkezett ajánlatok közül a 
legkedvezőbb ajánlatot adó Horváth Anita egyéni 
vállalkozóval köt szerződést az Önkormányzat 
bruttó 400.000,- Ft összegben.
A második napirendi pontban a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a műszaki ellenőri feladatok 
elvégzésével Sági Péter egyéni vállalkozót bízza meg 
bruttó 250.000,- Ft-ért.
A pályázat benyújtásához és a kivitelezéshez 
szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére 
Sági Péter egyéni vállalkozó bruttó 1.094.290,- Ft-os 
ajánlatát fogadta el egyhangúan a Képviselő-testület.
A negyedik napirendi pontban került elfogadásra 
az Adony Bau Kft. – a beérkezett ajánlatok közül a 
legkedvezőbb – 21.952.661,- Ft + ÁFA ajánlata a 
kivitelezési munkákhoz.

A Polgármester tájékoztatta a Képviselő-
testületet, hogy 2021. június 30-ig a településképi 
bejelentésre és az egyéb településkép-védelmi 
eljárásokra a polgármesternek volt hatásköre, de 
törvénymódosítás következtében ez a hatáskör 
átkerült a képviselő-testülethez, ezért a Bejelentések 
között két ilyen témájú kérelmet is tárgyaltak. 
Az Adony, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlanon 
létesítendő társasház építésének építéshatósági 
engedélyezését településképi szempontból javasolta 
a Képviselő-testület, valamint tudomásul vette az 
Adony, József A. u. 30. szám alatt létesülő tároló 
építéséhez benyújtott településképi bejelentést. 

A Képviselő-testület következő határozatában az 
önkormányzat tulajdonában lévő Adony, 893 hrsz-ú 
ingatlan megosztásának ingatlan-nyilvántartásban 
történő átvezetéséhez adta jóváhagyását a földmérő 
által készített helyszínrajz és változási vázrajz 
alapján.

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Ronyecz Péter polgármester javaslatára 
a Városi Sportkör Öregfiúk labdarúgó csapata 
által szervezett szakmai kirándulás költségeihez 
300.000,- Ft támogatást szavazott meg.

A Képviselő-testület ülését Ronyecz Péter 
polgármester 17:00 órakor zárta be.

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.

HITÉLET
Imádság az új tanév kezdetén     

  Áldás, békesség! 
Urunk, Istenünk! Drága mennyei Atyánk! 
Köszönjük Neked a gyermekeket: kicsinyeket és 
nagyokat. Hálásak vagyunk életükért, és azért is, 
hogy az elmúlt nyáron megőrizted őket. Köszönjük, 
hogy elkezdhetik az új tanévet az iskola padjaiban. 
Kérjük, adj kegyelmet, hogy a járvány ne zavarhassa 
meg az oktatás szokásos menetét. Áldd meg a 
pedagógusokat, hogy felelősen, szakértelemmel 
és szeretettel neveljék,tanítsák a rájuk bízottakat. 
Kérünk, a szülőket is lásd el minden nap 
elegendő türelemmel, erővel és bölcsességgel, 
és ajándékozd meg a családokat békességeddel.  
Kérünk, áldd meg a tanulókat, hogy igaz 
barátokat találjanak, akikkel a jóra segítik 
egymást. Őrizd meg őket minden bajtól és 
betegségtől, tévutaktól és hiábavalóságoktól.  
Azért könyörgünk, hogy minden gyermek 
testben, értelemben és lélekben való 
gyarapodását szolgálja ez a tanév is.  
Kérünk, hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztusért!  
Ámen.   

„Végül, testvéreim, örüljetek,  
állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, 

jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a 
békesség Istene veletek lesz.” 

2 Korinthus 13,11
Istentisztelet Adonyban: Szeptember 12., 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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Velencei Karate Tábor!

Augusztus elején az iváncsai Kiai Sportegyesület 
egy hetes edzőtáborba ment Velencére a Fudokan 
Karate Nemzetközi Edzőtáborába. Közel 90 fő volt 
jelen, kicsik és felnőttek egyaránt. Ez a tábor a 15 
évig Tatán volt megtartva, de ezt a helyet sajnos 
eladták, és így új helyet kellett találni. Hosszas 
kutatás után, a velencei sporttábor adott otthont 
ennek. Az adonyi Karate csapatból két kis karatés 
kihasználva a közelséget, Andrási Liza és Borza 
Fanni, napközis táborozóként volt jelen. Schrick 
Levente a táborba csak vizsgázóként tudott 
megjelenni, de ettől függetlenül nagyon szép 
elméleti és gyakorlati vizsgával kiérdemelte a fehér 
övön a harmadik piros csíkot. Ha Levente továbbra 
is szorgalmasan gyakorol, a jövő nyári táborban 
biztosan megszerezheti a citromsárga övet. A tábor 
pénteki napján Leventének 75 elméleti kérdésből 
kellett bizonyítania elméleti tudását, és nem sokkal 
később alaptechnika és formagyakorlati bemutatót 
kellett tartania Dr. Nánai Ferenc 8.danos karate 
mesternek, a Magyar Fudokan Karate Szövetség 
elnökének. 
A karate csapatból Müller Fanninak szintén 
ugyanúgy 75 elméleti kérdésből kellett elérnie 
a narancs szintet, amit szintén nagyon jól 
teljesített. Az elméleti vizsga után alaptechnika és 
formagyakorlati bemutató következett. A tábor 
hagyományai szerint a vizsgázók csak utolsó este 
tudták meg az eredményeket.Fanni dupla fokozatot 
ugorva szerezte meg a narancssárga övet. 
A vizsgázók eredményei: 
Schrick Levente 3. gyerek fokozat (fehér övön 3 
piros csík)
Nyári Bianka Napsugár 4. gyerek fokozat (fehér 
övön 4 piros csík)
Németh Csongor 5. gyerek fokozat (citromsárga 
övön 1 piros csík)
Ignáth Panna Emese 8. kyu (citromsárga öv)
Müller Fanni 9. gyermek fokozat (narancssárga övön 
1 piros csík)
Andrási Réka 9. gyermek fokozat (narancssárga 
övön 1 piros csík)
Gratulálunk a vizsgázóknak!
Bachmann Tibor szeptembertől -ha minden jól 
alakul- folytatja edzéseit Adonyban és a környező 
településeken, Iváncsán és Besnyőn egyaránt. 
Jelentkezés az edzések helyszínén vagy telefonon: 
06/70 373 16-95.
Edzések helyszíne és időpontjai:
Adony: Kedden és csütörtökön 18:00-tól 19:30-ig az 
adonyi iskola tornatermében.
Besnyő: Minden pénteken 16:00-tól 17:15-ig a 
besnyői iskola tornatermében.
Iváncsa: Minden kedden 16:00-tól 17:15-ig az 
iváncsai faluházban.
Iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület

KÖZÉLET

Horváth Krisztián
Kőfaragó-kőszobrász

Síremlék 
Gránit, márvány, műkő síremlékek 

készítése, felújítása.
2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 41.

Telefon: 0620/315-6797
e-mail: horvathk78@gmail.com

Facebook: Horváth sírkő Pusztaszabolcs
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Egykori csataterek titkokat rejtő 
csendjében

„…és elindultunk az első vonalba!” I. rész  
Az általános iskolában tartott hadtörténeti szakkör 
egyik foglalkozásán a diákok azt kérdezték: „Hogyan 
kezdtek egymással harcolni a katonák?” Az olasz 
fronton, a doberdói harcokban részt vett adonyi 
honvédekre emlékeztünk vissza, és az online 
háborús játékokon edzett tanulók számára ez mégis 
egy nyitott kérdés volt. 
És valóban: hogyan került a katona a karsztfennsíkon 
kiépített első, sziklába vájt fővonalba?  
Azért, hogy választ kapjunk, kövessük őket, bő 100 
évvel az események után. Mint egykor ők is, mi 
is induljunk el az Adonyi Újság májusi számából 
megismert Segeti barakktáborból. Az egykori tábor 
maradványa ma is bejárható a szlovéniai Lokvica falu 
mellett. Itt pihentették, töltötték fel az első vonalból 
visszavont ezredeket. A néhány nap gyorsan eltelt, 
és parancsot kaptak az első vonalban harcolók 
felváltására.    
A táborban töltött utolsó órákban mindenki 
igyekezett egy levelet, levelezőlapot írni szeretteinek, 
hiszen ki tudta, mit hoznak a következő napok. 
Megtörtént a felszerelés, kulacsaikat megtöltötték 
vízzel, a 200 éles lőszer bekerült a szíjra fűzött 
tartókba. Felvételezték a „pergőtűz készlet” 
konzervjeit. Ezeket csak a parancsnok engedélyével 
lehetett kinyitni és elfogyasztani, amikor a tüzérségi 
tűz miatt nem jutott el az élelem az első vonalba. 
Minden katonánál ott volt a személyi igazolójegy, 
amit csak „dögcédulának” hívtak. A névsorok utolsó 
ellenőrzése után megindultak a századok, elhagyva 
az őrség által védett táborbejáratot. Ezekre a 
csapatmozgásokra általában éjszaka került sor az 
olasz légi felderítés miatt. 
A menetelők távolságot tartottak egymás között, 
mert az ellenséges messzehordó ágyúk rendszeresen 
lőtték a felvonulási útvonalakat. A szűk és állandó 
javításra szoruló karszti utakon a sötétben nagy volt 
a forgalom. Lovas kocsik hordták a sebesülteket, 
hadianyagot, és mindent, amit a frontvonal 
megkövetelt. A kis falut, Lokvicát elhagyva tovább 
meneteltek a honvédek a Vallone-völgy felé. Ez a 
völgy választja ketté a karsztvidéket: nyugati része 
a Doberdó-fennsík, a keleti pedig a Komeni-fennsík. 
Lent a völgyben Gorizia, Nova Gorica felől ma igen 
forgalmas műút (SS55) vezet Trieszt felé.  
A Komeni-fennsíkról aránylag meredeken ereszkedő 
szerpentinen érhető el a völgy alja. Jobbra tekintve 
1916 áprilisától látható volt az a nagy, újonnan 
létesített temető, amelybe a magyar királyi 20. 
honvéd gyaloghadosztály hősi halottait temették. 
Ebbe a hadosztályba tartoztak a következő 
gyalogezredek: a budapesti 1-es, debreceni 3-as, 
nagyváradi 4-es és a székesfehérvári 17. honvéd 
gyalogezred. A székesfehérvári 17. honvéd 
gyalogezredben szolgáltak és harcoltak az adonyi 
honvédek. 
Álljunk meg egy kicsit, és ismerjük meg ennek az 
egykori temetőnek a történetét. A súlyos harcok 
áldozataival 1916 tavaszára megteltek a kisebb 
karszti temetők, ezért a 20. honvéd gyaloghadosztály 
számára új temetőt alakítottak ki a Vallone – völgyben. 
Az új temetőben a székesfehérvári ezred hősi 
halottai számára a temető déli része volt kijelölve. 

Ebben a parcellában volt a legtöbb tömegsír: kilenc 
darab, amelyekbe összesen 33 katonát temettek. Ide 
temették az 1874-ben Adonyban született Reiter 
Lajost is, aki 1916. június 10-én halt hősi halált gránát 
okozta sérüléstől. Sok munkájuk volt a sírásóknak, 
akik gondoltak az elesettek özvegyeire, árváira is. 
Részlet az 1916. április 18-i ezred „Eligazításból”: 
„11 fő a 15 korona hullatemetési összegről lemondott 
az ezred legénységi állománybeli özvegyek és árvák 
javára”.
Elgondolkodhatunk azon, hogy mit érezhettek a 
felváltásra igyekvő katonák az egyre szaporodó 
és előre megásott sírok láttán! Kutatótársaimmal, 
Pintér Tamással és Stencinger Norberttel 2007-ben 
kerestük fel először ezt az egykori temető területét, 
amely elhagyatottan, sűrű növényzettel volt borítva. 
Rendelkeztünk korabeli vázlatokkal, leírásokkal, 
ezért nagyjából behatárolható volt a terület. Csak a 
megközelítés volt nehéz! 
Ráadásul nyár, hőség és sok kullancs! Szinte 
áthatolhatatlan, igen sűrű, akác cserjék és vadszeder 
indák sűrű hálóján küzdöttük előre magunkat. 
Elértünk egy közel két méter magas régi kőfalat, 
amely az 1920-as években készült, mint temető 
kerítés. Átmászva ezen „bent” voltunk, de ott sem 
volt jobb a helyzet, ott is hasonlóan igen sűrű volt a 
vegetáció. A kőfal tövénél láthatóak voltak a betonból 
készített egyen sírkövek, de nem volt rajtuk már az 
a kis fémlap, amelyen a hősi halott neve szerepelt. 
Sajnos ma már nincs meg az ide temetettek 
pontos listája. Az 1930-as években felszámolták 
a temetőt, és a hősök maradványai átkerültek a 
Foglianoban létesített központi osztrák – magyar 
katonai temetőbe, ahol közel 14.500 egykori katona 
maradványát helyezték el. A sírok felszámolásakor 
kataszteri ívek készültek a sírokról, és ha olvashatóak 
voltak a fejfákon levő nevek, akkor azokat is 
feljegyezték. Ha nem, akkor örökre feledésbe merült 
az oda temetett hősi halott személye. Az egykori 
honvédtemető helyét 2007 óta többször bejártuk, 
és mivel ma már magánterület, a területén az elmúlt 
közel 15 év alatt változások történtek, fakitermelések 
folytak. A kitisztított terület adott információt arról, 
hogy mekkora is volt az egykori temető területe. 
A történethez tartozik, hogy a Doberdó feladása 
után, 1916 augusztusától a terület olasz megszállás 
alá került, és az olasz katonák tovább gondozták a 
magyar sírokat! Amikor a caporettói áttörés után, 
1917. október végén a magyar csapatok elérték 
a Vallone – völgyet, a katonák látták azt is, hogy 
a magyar temető mellett egy kis olasz temető is 
kialakításra került.   
                                                                                           
Rózsafi János

MÚLT IDO
//
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Borrendi kirándulás Balatonboglárra

Megszervezésre került a Duna-menti Szent 
Orbán Borrend Adony szakmai kirándulása 2021. 
augusztus 7-én, szombaton, amely nap egyúttal 
a nyár egyik legmelegebb napjának bizonyult. 
50 fős csapatunk reggel fél 8-kor indult Adony 
központjából. Úticélunk a Balatonboglári borvidék 
volt, számos pincészet meglátogatásának tervével. 
Kirándulásunkat a balatonboglári Xantus János 
gömbkilátónál kezdtük. Csodás panoráma tárult 
elénk, beláthattuk a Balaton legnagyobb részét, 
szemben a Badacsony heggyel. Majd tovább haladtunk 
és elérkeztünk a Garamvári szőlőbirtokhoz, ahol 4 
tételes borkóstolóval vártak minket. Ráadásként 
2 tétel pezsgő is felkínálásra került. A borok 
mellé sajtokat is kínáltak, mely fontos szerepet 
játszik a borokban lévő savak érzékelésében. A 
Garamvári szőlőbirtok nagy területtel rendelkezik, 
megtekinthettük a pincét, a palackozó üzemet is, 
majd távozásunk előtt vásárolhattunk is a boraikból. 

Utunkat tovább folytatván, a harmadik 
megállónk a Pócz Pince volt, ahol csapatunkat a 
6 tételes borkóstoló mellett egy finom ebéddel 
is megvendégelték. Kirándulásunkat az Ikon 
(Késa) borászatban zártuk. Ezen helyszínen is 
kóstolhattunk borokat, szám szerint további öt 
mintát, majd megnézhettük a szőlőbirtokot. Azt 
hiszem elmondhatom, hogy mindenki nagyon jól 
érezte magát és sok új információt tudhatott meg a 
borokról, borkészítésről. 

Nekem ez volt az első ilyen szakmai kirándulásom, 
hiszen még csak nem régen fogadott a Borrend 
tagjává. Számomra sok újdonságot mondtak, 
ismételten megerősített ez a kirándulás abban, hogy 
a jövőben mindenképpen foglalkozni szeretnék 
a borászkodással. Aki valamilyen formában 
kötődik a szőlőhöz, borkészítéshez tudja, hogy egy 
leírhatatlan érzés, mikor látod, ahogyan a szőlőből 
egy folyamaton keresztül milyen csoda válik. 
Személyes kedvencem volt a borok kóstolásakor 
a Garamvári szőlőbirtok Chardonnay tétele, mely 
illatában kókuszos-banános jegyek ismerhetők 
fel. Zamatban gazdag, telt korty érezhető, finom 
savakkal kiegyensúlyozva. Az életem során kóstolt 
borok közül ez lett a második nagy kedvencem. 
Csapatunk hazafelé útja nagyon jó hangulatban 
telt, muzsikával, énekléssel és sok-sok nevetéssel 
tarkítva. 

Aki teheti, a jövőben mindenképp tartson velünk 
Borrendünk szakmai kirándulására!

(Kurucz Vanda borlovag)
Fotók: Rácz József Lambada

BORRENDI HÍREK
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Fejlesztés a Szent Orbán kápolnánál

Örömmel adunk hírt az olvasóknak egy beruházás 
elkészüléséről, amely az adonyi szőlőhegyen lévő 
Szent Orbán kápolnánál történt nemrégiben. A Duna-
menti Szent Orbán Borrend Adony májusi nagytanácsi 
ülésén Fülöp Ferenc vezetőségi tag javasolta a borrend 
döntéshozóinak egy díszrács elkészítését a kápolnára. 
A javaslata szerint a kápolnát ezzel nem bezárni, 
éppen hogy kinyitni gondolta a turisták, szőlőhegyre 
látogatók előtt, főként hétvégéken, ünnepeken, akik 
így a rácson keresztül be tudnak nézni a kápolnába, 
kicsit „magukba szívva a hely szellemét”. Borrendünk 
alapszabályban meghatározott céljai között meg 
van fogalmazva “A falusi turizmus, továbbá az Adonyi 
Kistérség idegenforgalomba történő bekapcsolásának 
támogatása”, mellyel a fenti cél is találkozik. Az ötletet a 
borrend nagytanácsa egyhangúlag támogatta, a tervek 
pedig mostanra valósultak meg. Nemrégiben került 
felszerelésre a rács, mely így lehetővé teszi a kápolna 
ajtajának nyitva tartását az érdeklődők előtt.
A kovácsoltvas szerkezet kivitelezése Horváth 
Károly rácalmási mester munkáját dicséri. A rács 
elkészítéséhez jelentős támogatást nyújtott az R-Steel 
Kft. rácalmási vastelepe. 
Reméljük, sokáig a közösség örömére válik az elkészült 
munka!
Mindenkinek köszönjük a segítséget, aki bármilyen 
formában hozzájárult a megvalósításhoz!
(Schmidt Attila nagymester)

Szilvás-morzsás sütemény
Hozzávalók

Tészta: 

15 dkg Rama, 30 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 5 dkg cukor, 1 
dl tej, 1 db tojás, 40 dkg magozott szilva

Morzsa:

15 dkg Rama, 15 dkg cukor, 20 dkg liszt, fahéj ízlés 
szerint

Elkészítés

A tésztához az élesztőt kevés cukorral felfuttatjuk, 
majd a fenti hozzávalókkal összegyúrjuk. 30 
percig kelesztjük. Utána kinyújtjuk, ráhalmozzuk a 
szilvákat, megszórjuk fahéjjal.

A morzsa hozzávalóit az ujjainkkal összemorzsoljuk 
(nem gyúrjuk), majd rászórjuk a szilvás töltelékre. 
Végül, ízlés szerint meghinthetjük fahéjas cukorral.

180 fokon sütjük pirulásig. Szaftos, finom süteményt 
kapunk.

Jó étvágyat!

Kató
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KERTI TÖRTÉNETEK
Emlékezés

Zöld, kopott fakerítés, árnyas udvar és hosszú, 
alacsony belmagasságú parasztház, aminek 
lehúzható redős vaskapuja van, talán bolt bejárata 
lehetett egykor. Érdekes kulcslyukkal, amit 
címeres, céges fedél takar. Már akkor rozsdás, fakó 
volt, amikor én oda kerültem az árnyas udvarra. 
Hosszú ideje figyelgetem a lakatlan házikó csendes 
kertjének életét, melyet gyomok és nemesített 
növények tarkítanak, az évszakok váltakozását, 
melynek örök körforgása megnyugtat. Tele vagyok 
emlékekkel, ismerem a virágok, növények emberhez 
hasonlatosságát, és ismertem embereket, kik egyes 
növényekre hasonlítottak.
Egykor egy étterem kerthelyiségét foglalhattam 
el, sok társammal együtt, de mára egyedül én 
kerültem ide, az árnyas, ember nem lakta ház 
kertjébe. Társaimmal szőlőlugasok alatt hűsöltünk, 
s hallgattuk az emberek hangos történeteiket, halk 
suttogásaikat, vagy éppen csendes elmélkedéseiket. 
Igen forgalmas életem volt. Van miről mesélnem.
Most itt formázódik vasból kovácsolt íve négy 
lábamnak, ami jócskán a földbe süllyedve vegyül a 
növények közé. Egykor pirosra festett fa léceim már 
igen kopottak, itt-ott megrepedtek, eltörtek. De még 
mindig stabilan állva pihenést nyújthatnék az ember 
megfáradt testének. Mégis egyedül elmélkedek itt az 
árnyas kertben. Ember alkotta szék vagyok, s ember 
tett számomra megváltoztathatatlan helyemre. Nem 
tudom hányadik ősz következik az itt töltött időm 
alatt, de érezhetően jelét adja a lábam alatti föld, 
hogy pihenni készül. Még melegen süt a nap, vas 
testemet átmelegíti, fa léceimet tovább szárítja, de 
az éjszakák és a hajnalok már nyirkosak.
Ma reggel a felszáradó hajnali harmat után az örökösen 
bal oldalamon sorakozó rózsák másodvirágzását 
csodálom. Csillogó harmatcseppeket fedezek fel, 
amiket bársonyként ölelnek a virágszirmok. Senki 
se gondozza őket, mégis oly nemesen, királynőként 
nyitják sokszínű, illatos szirmaikat. Ugyanakkor 
a hozzá nem értő kezeket könyörtelenül felsértő 
éles tüskékkel borított szárai elgondolkoztatnak. 
Ismertem ilyen hölgyeket az emberek között. 
A férfiak, maguk közt, titokzatosan, a végzet 
asszonyának nevezték őket. Nyári éjszakákon, 
illatos, puha testként nehezedett rám egy -egy ilyen 
hölgy. Megkülönböztető figyelmet kaptak. Szerettem 
ezeket az illatos, meleg éjszakákat.
Ezek a rózsák pont olyanok, mint ők, a végzet 
asszonyai. Piros festékem még őrzi emlékeiket, 
mondataikat. A szép hölgyek nem kímélték azokat a 
férfiakat, akik méltatlanul bántak velük, szépségük 
fényében észrevétlenül maradt tüskéiket ugyanúgy 
használták, mint az itt sorakozó rózsák.
Tőlük balra kardvirágok, ők katonatisztekre 
emlékeztetnek. Mint ahogy a liliomok azokra az 
ártatlan, bájos lánykákra, akik szüleik kíséretében 
tértek be hozzánk. Nyár közepén elvétve betévedt 

egy-két pipacs is az 
udvarra, ők a folyton 
nevető, hangoskodó, 
kissé túlzott 
színeket viselő nőkre 
emlékeztettek, akik 
hamar elvirágoznak.
Bokrok alján apró, 
sokvirágú nefelejcs, 
mint egy kis 
csapat vidám gyermek. Mosolyom, mely létezik, 
hisz emlékeim is léteznek, így tehát mosolyogva 
emlékezem földbe süppedt lábakkal színes múltamra. 
Bosszankodva látom, hogy újult erővel, agresszívan 
kapaszkodik fel az a gyom, ami sosem adja fel, és 
időnként még a háttámlámig is felfut. Mikor minden 
növény kókadozik, kiszárad a nagy melegtől, ez a 
gyom akkor is vígan, kitartóan kapaszkodik felfelé, 
mintha mindenem uralni akarná.
Az elvetemült öreg jutott eszembe, aki már 
ittasan jött át a kocsmából, s mesélte rémtetteit, 
gonoszságait. Senki se szerette. Gonosz volt, s 
tetteinek következményeit az élet sose torolta meg. 
Háta mögött mindenki azt kívánta, bár egyszer ő 
is pórul járna. De az öreg zavartalanul élte gonosz 
napjait, mindent és mindenkit túlélve. Ő olyan volt, 
mint ez a gyom a lábaimnál, kiirthatatlanul élt 
tovább, évről évre megkeserítette a kert lakóinak 
életét.
Éttermünk szakácsnője pedig oly kerek és víg volt, 
mint egy bazsarózsa. Olyan vagyok itt a kert közepén, 
mint egy nagyapó, aki ontja emlékeit.
Szemben velem a villanydróton egyre több fecske 
gyülekezik, titkos megbeszélést tartanak az indulás 
előtt. A hátam mögötti talajvizes területen pedig 
egyre több gólya békászik. Nem is olyan észrevétlen 
készülődik a természet egy újabb alvásra, s 
megszabadulhatok egy időre én is a fojtogató 
gyomtól.
Időm bőven van megfigyelni, hogy hogyan hullanak 
az apró magocskák a puha földbe süppedve, amik 
aztán új életre kelnek tavasszal, s érzem a lábam 
alatt a virághagymák visszavonulását. Fiaikat 
tanítva, hisz minden évben újakat nevelnek, mert ők 
olyanok, mint az édesanyák.
Az engem keretező fák levelei is lassan hullani 
kezdenek, majd rám tapadnak és ezt a tapadást 
fagyosan rögzíti majd a tél, hóval és jéggel. A 
fagy kissé kedvemet szegve újabb állapotromlást 
eredményez majd fa léceimen, de én emlékeimmel 
fűtve fogom várni az örökké eljövő tavaszt. Várom 
a zöld fakerítés mögött, az ember nem lakta ház 
árnyas udvarán addig, amíg rám nem talál újra egy 
ember, aki felújítja fáradt, egykor pirosra festett fa 
léceim, s meglátja azokban az emlékeimet, mert 
minden öreg bútor telis-tele van emlékekkel.

Emlékező bútorokat kívánva, szeretettel: R.Hajni
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Fehér József Sándor
2021.08.18. Dunújváros
a.n: Fehér Anita
apa n: Fehér András

Faragó Zoja
2021.08.13  Dunaújváros
a.n: Lajtos Edina
apa n: Faragó Tamás István

Jung Medox Balázs
2021.08.09. Székesfehérvár
a.n.: Jungné Virág Elizabet Ramóna
apa n: Jung Balázs

Gólyahír    

Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait! 

2457 Adony, Rákóczi u. 28.



89 9

Úticélunk Pannonhalma

Győrből indultunk Pannonhalmára. A település régi 
neve Győrszentmárton volt. Megint emelkedő és 
megint lépcső, de az edzett csoporttagok veszik az 
akadályt. Sajnos személyes idegenvezetés nem volt, 
-de haladva a technikával- fülhallgatót behelyezve 
élesíthettük az elménket, hogy minél több 
információt képes legyen befogadni. (Számomra 
nem volt egyszerű feladat megtalálni a maszk 
zsinórja, a fülbevaló, a szemüveg szára, a készülék 
vezetéke mellett még a fülem is. Szerencsére mindig 
van segítőkész ember, aki az általam kialakított 
gubancot rendbe hozza.) 
A legenda szerint e helyen született 317-ben a 
későbbi Tour-i püspök, Szent Márton. Pannónia 
szent hegyéről Anonymus így írt: „Árpád vezér meg 
nemesei, (…) amikor a hegyre felhágtak, Pannónia 
földjének szépségét látva igen megörültek.� A 
bazilika alapjait Géza rakta le, ki cseh szerzeteseket 
telepített be. Szent István építtette tovább. 1001-
ben szentelték fel a monostorral együtt. Szent István 
innen indult keresztény seregével a somogyi lázadó 
Koppány ellen. Itt tartották a pápaság és a német-
római császár béketárgyalásait. I. László király 
országgyűlésének helyszíne volt 1078-ban. Kálmán 
király e helyen fogadta a keresztes hadak vezérét. 
A monostor – erőd falai alól Uros apát vezetésével 
sikerült visszaverni a tatárokat. 
A Szent Márton Bazilika kora gótikus stílusban épült, 
valószínű 1224-ben szentelték fel. A XII. század 
közepén II. Géza fogadta VII. Lajos francia királyt, és 
III. Konrád német császárt. 
A történelem során több ízben gazdát cserélt, de 
szerencsére a keleti hódítók sem tettek benne nagy 
kárt, mert mecsetnek használták. II. József a bencés 
rendet feloszlatta. 1802-ben I. Ferenc állította vissza, 
és kötelezően előírta a középiskolai oktatást. 
Különleges értéket képvisel a XV. században épült 
Szent Benedek kápolna, melynek cseppkőboltozata 
hazánkban egyedülálló, a Szűz Mária kápolna 
szépen faragott reneszánsz kapujával együtt. 
A főoltár és a szószék salzburgi márványból és 

libanoni cédrusfából készült. Felette Szent Márton 
üvegfestménye látható. Egyszerű, de egyben 
nemes belseje a szerzetesi mindennapok része. 
Márványkapukon jutunk az altemplomba, ahol 
Rudolf trónörökös és felesége, Stefánia hercegnő 
nyugszik. Sikerült egy olyan fotót készítenem, ahol 
jól kivehetők a nyolcszögletes fedlapok, a bimbós 
mintázattal koronázott oszlopok gyönyörűsége.
 Megtekinthettünk egy márvány ülőfülkét, ahol a 
legenda szerint Szent István fából készült ülőhelye 
volt, de közelebb áll az igazsághoz, hogy apáti trón 
lehetett. A XIX. század első harmadában épült a 
klasszicista könyvtár épülete. A könyvállomány 
folyamatosan bővül, jelenleg 400 ezer kötetből áll.  
A könyvtár óriási értékei a Szent István 
kiváltságlevele 1001-ből, és a tihanyi apátság alapító 
okirata 1055-ből. Többek között láthattunk egy XV. 
századbeli misekönyvet is. A régi könyvek látványa 
mindig elvarázsol bennünket. 
Kisétálva a várbástyához csodálatos látvány tárult 
elénk, amit a verőfényes napsütés miatt sajnos 
nem tudtam megörökíteni. Meg kell említeni 
a híres botanikus kertet, mely a környék egyik 
nevezetessége. Felejthetetlen látnivaló, különösen 
levendulanyílás idején.
 Kirándulásunk végéhez közelítve Lajos feladata, hogy 
egy fagyizót keressen. Meg is álltunk Seregélyesen, 
ahol hódolhattunk e szenvedélyünknek. 
Köszönjük Vali önzetlen munkáját, kíváncsian várjuk 
legújabb ötletét.

ÚTICÉLUNK....
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adonyi újság
helyi közéleti és információs havilap

alapította:

Adony Város Önkormányzat Képviselő Testülete
2016. évben

kiadó és szerkesztőség:
bálint ágnes művelődési ház és könyvtár

2457 Adony, Rákóczi u. 28. 

elérhetőségek:
adonyiujsag@bamhk.hu

+36 25 504 530
+36 70 673 15 66

felelős szerkesztő:
STANCZELNÉ NAGY PIROSKA

nyomdai előkészítés: 
KOZMÉR AMANDA

szerkesztőségi munkatársak:
R. Hajni (kerti történetek)

Varga Katalin (kreatív háziasszony)
Beli (sport)

Bodó István (horgász hírek)
Szabó-Pajer Loretta (sváb hírek) 

Győri Balázs,Tavasz Kristóf (hitélet)
Bodó Luca (a hónap képe)

Rózsafi János (múlt idő)
Takács Béláné (riport)

Jókai Ildikó (fűben, fában..)
Dombi Evelin (Ifi klub hírek)

nyomdai munkák:
EFO Kiadó és Nyomda Kft

2440 Százhalombatta, Nyomdász u.4.
készült 300 példányban

Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza, 
azok szerkesztésének jogát fenntartjuk!

Csipkebogyóval készülünk az őszre!

A csipkebogyó rendkívül népszerű és elterjedt 
növény Magyarországon.
Leginkább irtásokban, hegyoldalon és erdőszéleken 
találkozunk vele.
Ismertebb nevei: hecsedli, vadrózsa, csipkerózsa, 
csipkefa.
Bibliában is találkozunk vele:
Mária jelképének tekintették, aki érintetlenül lett 
Isten anyja, ezért az égő csipkebokor a szeplőtelen 
fogantatás jelképe.
Fontos téli vitaminforrás, és a nátha megelőzésére is 
kiválóan alkalmas.
Igazi vitaminbomba!
Csipkebogyóban rengeteg C-vitamin van. Naponta 10 
gr csipkebogyó-őrlemény fedezi az emberi szervezet 
C-vitamin szükségletét. Egy kicsi bogyóban több 
vitamin van, mint egy nagy citromban. Forrázni nem 
szabad, mivel a C-vitamin hő hatására elbomlik.
Immunerősítő hatása is van, különösen ajánlott 
a legyengült szervezetre és a dohányosoknak. 
Dohányzás rengeteg C -vitamint von ki a szervezetből.
Segíti a csontok erősödését, szilárdságát. Erősíti a 
kötőszövetet és a vérerek falát. Csipkehús kedvezően 
hat a cukorbetegségre, szabályozza a vércukorszintet.
Csipkemag:
 E -vitamin tartalma van, teája epekőoldó és hólyag 
bántalmak ellen is nagyon jó.
Vesehomokra és vesekő leválasztásra szintén 
használható.
Virág szirmai: 
Enyhe hashajtó hatású.
Levele: Hasfogó.
Felnőtteknek napi 2-3 csésze tea korlátlan ideig iható.
Gyerekeknek 1éves kortól adható, hígítva.
Gyógytea készítése:
1 evőkanál csipkebogyót 
2-3 dl vízben 5-6 órát 
áztatjuk, majd leszűrjük. 
Forralni, forrázni nem 
szabad! Terméséből 
készíthetünk még 
lekvárt, szörpöt. 
Csipkehúst szőr és mag 
nélkül készítjük.
Fogyasszuk bátran, és 
egészséggel tölti fel a 
szervezetünket.
Jó egészséget kívánok!                                                                                           

                                                                                                                       
Jókai Ildikó
                                                                                                                         
fitoterapeuta

FUBEN, FÁBAN ORVOSSÁG
//

Tudomásomra jutott, hogy az Ignácz Szerviz 50 
év után befejezi tevékenységét.

Az autósok nevében szeretném megköszönni kiváló 
munkájukat, és kívánok a további életükhöz jó 
egészséget, hosszú, boldog életet családjuk körében.

Kocsis Pál
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IFI KLUB
Beszámoló a nyárról

Az Adonyi Ifjúsági Klub a nyarat aktívan töltötte. 
Két programmal is színesítettük a településünk 
rendezvényeit. 
Júliusban került megrendezésre a „Minden héten 
gyereknap” elnevezésű rendezvénysorozat, melyek 
utolsó hetén, július 29-én, mi is vállaltunk feladatokat. 
Kézműves foglalkozással várta a gyerekeket 
Dombi Evelin, ahol kőből készíthettek cserepes 
kaktuszt, illetve hungarocell-golyóból a nyár ízeit 
zárhatták egy fagylaltot ábrázoló dekorációba. 
Sátor Zsombor és Kapuvári Eszter vezényletével 
számháborúzhattak a lelkes kis résztvevők. Varsányi 
Sára és Ágoston Melinda hennából rajzolt szebbnél 
szebb mintákat azoknak, akiknek volt türelmük 
kivárni a kígyózó sort. A hosszú sor próbára tette 
kicsik és nagyok türelmét a csillámtetoválásnál is, 
melyet Klein Franciska és Alsóházi Réka varázsolt 
a gyerekekre. Szerencsére mindenki nagyon kitartó 
volt, így elégedetten távozhattak a kiválasztott 
mintával. Ezúton is köszönjük a szülők és a gyerekek 
türelmét! Az Ifjúsági Klub szervezésében került sor a 
délután folyamán kutyás bemutatóra is, ami szintén 
színesítette a programkínálatot, amit csillogó 
szemmel, érdeklődve figyeltek a kilátogatók.
Augusztus 20-án éjszakai kalandtúrára invitáltuk 
városunk lakóit. A “Barangolás a csillagok alatt” 
fantázianévvel illetett esemény ihletét tavaly kaptuk, 
amikor az iváncsai fiatalok szervezésében került 
megrendezésre egy hasonló játék. Mint induló 
csapat, nagyon jól éreztük magunkat, tetszett az ötlet, 
a hangulat. Már azon az estén megfogalmazódott 
bennünk, hogy az adonyi emberek is élveznének 
egy ilyen programot, és milyen jó lenne, ha meg 
tudnánk csinálni. A szavakat tettek követték, és 
nyár elején el is kezdtük a szervezést. Feladatok, 
kellékek, állomásvezetők, útvonal. Sok részletre 
kellett figyelnünk, de szerencsére minden akadályt 
megoldottunk, illetve sok segítséget kaptunk a 
művelődési ház dolgozóitól is. A program a Bálint 
Ágnes Művelődési ház és Könyvtár támogatásával 
jött létre.  
7 csapat részvételével, egy rövid eligazítást 
követően el is indult a játék. 21.40-kor az első két 
csapat, majd 10 percenként a többiek indultak 
útnak a településünk határain belül kijelölt 
útvonalon. Egy térkép segítségével haladtak 
állomásról állomásra a versenyzők. Azonban, mivel 
nem akartuk megkönnyíteni a játékosok dolgát, a 
térképen csak az irányok és az utcák voltak jelölve, 
a konkrét állomásokat maguknak kellett megtalálni, 
szerencsére ez mindenkinek sikerült is. Összesen 
9 helyszínen vártuk őket feladatokkal. Igyekeztünk 
úgy összeállítani a játékokat, hogy minden 
korosztály számára izgalmasak és teljesíthetőek 
legyenek, mindenki pozitív élménnyel gazdagodva 
térhessen haza. Voltak olyan feladatok, amikhez 
a versenyzőknek az eszüket kellett használni, de 
olyanok is, amikor az ügyességüket, gyorsaságukat 
tettük próbára. A teljesség igénye nélkül néhány 
feladat: minél több szotyi megpucolása, zeneszámok 
időrendi sorrendbe rakása, szörpkóstolás, 
betűtésztarejtvény, pohárpattintás, világító 
karkötők keresésével lakat kinyitása, kitalált állatnév 

felismerése, villanykörte becsavarása húscsipesszel. 
A program hű volt a nevéhez, a csillagos ég alatt 
körülbelül három órán át barangoltak a játékosok, 
az utolsó csapat –akik a legkésőbbi időpontban 
indultak el a kezdő helyszínről -fél kettőkor fejezte 
be a kalandtúrát. Az útvonal két legtávolabb eső 
része a Zrínyi utca vége és a régi malom épülete előtt 
a Széchenyi út volt, de állomások voltak továbbá a 
Kastély Parkban, illetve az Ady, Fáy, Bocskai, Rákóczi 
úton is.
Az állomásokon minden csapat pontot kapott a 
teljesítményére, amit másnap számoltunk össze, 
ez alapján kialakultak a helyezések. Elmondható, 
hogy szoros volt a verseny, hiszen mind a hét 
csapat lelkesen és ügyesen vette az akadályokat. 
Eredményhirdetésre a Facebook oldalunkon került 
sor, de azért, hogy a kedves Olvasók is lássák mennyire 
fej- fej mellett haladtak a versenyzők, közöljük az 
újság lapjain is. Az első három helyezett csapatot 
díjaztuk, illetve egy különdíjat is kiosztottunk, mely 
felajánlást ezúton szeretnénk megköszönni Gyetvai 
Balázsnak. 

1. Helyezett: Zöld Zebra csapat 143,5 ponttal 
2. Helyezett: Katicák és Csodabogarak 139 ponttal 
3. Helyezett: FOX Blue 138,5 ponttal 
4. Helyezett: Kinder kommandó 137,5 ponttal 
5. Helyezett: Adonyi vegyes 132,5 ponttal
6. Helyezett: Mókus Örs 131 ponttal 
7. Helyezett: Csák Norisz és társai 111,5 ponttal
Mivel sok feladattal vártuk az érdeklődőket, 
számos állomásvezetőre is szükség volt. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy megkeresésünkre első szóra 
igent mondtak, ezért köszönettel tartozunk Nekik. 
Állomásvezetők voltak: Ágoston Melinda, Alsóházi 
Réka, Ármai Borbála, Bereczky János, Döbröczönyi 
Szintia, Kapuvári Eszter, Klein Franciska, Kovács 
Dániel, Mester Fanni, Mester Regina, Moldván Máté, 
Molnár Zoltán, Régely Boglárka, Varga Bernát, 
Varsányi Dániel, Varsányi Sára.
Nem utolsósorban, zárszóként szeretnénk 
megköszönni a résztvevőknek, hogy velünk tartottak, 
és bízunk benne, hogy jól érezték magukat. Jövőre 
találkozunk!

Alsóházi Réka
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A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
Egyesületünk közösségi munkanapot tartott 
augusztus 14-én szombaton. Reggel 7 órakor a 
gátnál 57 fő jelentkezett munkára. Brigádokra 
osztva kezdtünk dolgozni. Iváncsán szemetet 
szedtünk, faházaink bútorzatát letakarítottuk, 
lemostuk, a középső részen ágnyeső és szemétszedő 
brigád is dolgozott. A gátnál lévő pavilonjaink új 
bútorzatának letisztítása, lemosása és lefestése is 

megtörtént. Müller Sándor vezetésével egy csapat 
kicserélte esőbeállóinkon az elöregedett nádfedést. 
Egy másik csapat lépcsőket ásott a magas parton lévő 
horgászhelyekhez, a könnyebb megközelíthetőség 
miatt. Egy brigád pedig fűkaszákkal folytatta 
a bozót és aljnövényzet irtását a harmadik 
esőbeálló pavilonunktól a sziget csúcsa felé, újabb 
horgászhelyeket kialakítva, és a kilátogatóknak 
újabb, szélesebb utat nyitva a sétáláshoz. Reméljük, 
hamarosan elérjük a sziget csúcsát és holtágunk gát 
alatti része mindkét oldalról teljesen bejárható lesz. 
Idén lesz még két tervezett társadalmi 
munkanapunk. Kérjük, hogy figyeljék facebook 
oldalunkat, hirdetőtábláinkat, honlapunkat az újabb 
időpontok miatt. 
Augusztus hónapban megkezdődött nyári-őszi 
telepítési idényünk. Augusztus 19-én a verseny 
előtt napon 500 kg pontyot telepítettünk a gát alatti 
részbe. Az augusztus 19-ei telepítés után augusztus 
27 a következő telepítés időpontja, majd kéthetente 

fogjuk a halakat terveink szerint a vízbe engedni. 
Augusztus 20-án megrendeztük hagyományos, 
in memoriam, az elhunyt horgászok emlékére 
rendezett horgászversenyünket. Az idő kegyes 
volt hozzánk, a levegő lehűlt és még a szúnyogok 
is eltűntek a vízpartról. Nagy érdeklődés és sok 
résztvevő jellemzi minden évben versenyünket, 
idén is a megszokott módon, négy kategóriában 
indulhattak az érdeklődő horgászok.
-Gyerek kategória (5 induló)
-Családi kategória (15 csapat/35 induló)
-Amatőr kategória (35 induló)
-Profi-versenyző kategória (9 induló)
Egyéni és családi kategóriákban így összesen 84 fő 
vett részt a versenyen. Rendezvényünket megtisztelte 
a jelenlétével Urfi Tamás úr, a Horgász Egyesületek 
Fejér Megyei Szövetségének ügyvezetője. 
A halak kapókedve gyér volt, az a csapat vagy egyéni 
versenyző, aki szerencsésen húzta ki helyének 
számát, a pontycsapatok tartózkodási helyén 
horgászott, meg tudta nyerni a versenyt. 
Kategóriánként a következő eredmények születtek:
Gyerek kategória   
I. hely Jánosi Márkó 440g/25db
II.hely Kovács Kornél 440g/21db
III.hely Halász Botond 260g/15db
Legfiatalabb versenyzőként díjat kapott még Kovács 
Barnabás horgásztársunk is.
Családi kategória  
I. hely Németh Csaba csapata 14600g
II. hely Tamás Lajos csapata 4650g
III. hely Farkas Ferenc csapata 1180g
Amatőr kategória 
I. hely Vörös Antal 2240g
II. hely Zserbin Zsolt 1880g
III. hely Tercsák Bence 800g
Profi-versenyző kategória 
I. hely Horváth Gábor 720g
II. hely Veres Attila 480g
III. hely Mészáros Attila József 444g
Gratulálunk a versenyzők eredményéhez! Az 
eredményhirdetés és a díjátadás után ebéd 
következett. Kovács Benji főzött nekünk nagyon 
finom marha- és sertéspörköltet. Köszönjük Benji, 
számítunk rád jövőre is! 
Egy nagyon kedves felajánlást kaptunk Gróf Edvintől 
és párjától Kozmér Amandától. Edvin és Amanda 
felajánlottak 40 db egyesületi logóval ellátott 
pólót vezetőségünknek, tisztségviselőinknek és 
halőreinknek. Köszönjük szépen nektek a felajánlást, 
viselni fogjuk rendezvényeinken ajándékotokat! 
Az augusztus 27-én esedékes telepítésen terveink 
szerint összesen 1000 kg ponty került volna vízbe 
500-500 kg-os megosztásban a középső és a gát alatti 
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Helyreigazítás 
Újságunk augusztusi lapszámában tévesen 
jelnent meg a HE vezetőségének listája, 
mely hibáért ezúton is elkézést kérünk és az 
alábbiakban korrigálunk.

Vezetőségi tagok:

Bodó István Sándor HE elnök   
Dr. Facskó Tamás titkár   
Kovácsné Győrfi Edina gazdasági felelős 
Domak István gazdasági felelős helyettes  
Müller Sándor ifjúsági-és verseny felelős  
Zámbó Zsolt vezetőségi tag    
Müller Gábor vezetőségi tag   
 
Felügyelőbizottság:

Domine János elnök
Hetyéssy Pál tag
 Schmidt Ernő tag

Fegyelmi Bizottság:

Stanczel Béla elnök
Láng László tag
Sátor Csaba tag
Kovács Balázs tag

A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
részen. Vezetőségünk döntése alapján a középső 
rész hínár terheltsége miatt (gyakorlatilag partról 
horgászni lehetetlen), az egész 1000 kg a gát alatt 
kerül telepítésre. A soron következő szeptember 
10-én esedékes telepítésig a hínár kitermelésével 
esélyt fogunk biztosítani a középső részen is a 
parti horgászoknak a halfogásra. A középső rész az 
elmaradt 500 kg haltelepítést az őszi, csak a gátra 
tervezett telepítésekből vissza fogja kapni.
Egyesületünk pályázott és nyert a Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap keretében, civil közösségi 
tevékenységek és feltételeinek támogatására kiírt 
pályázaton. A pályázaton 2.000.000 Ft-ot nyertünk 
fűnyíró traktor vásárlásra. A beszerzett géppel 
vízpartjainkat önállóan, saját erőből szeretnénk a 
jelenlegi szép állapotban tartani.
Jó horgászatot és kellemes időtöltést kíván az Adony 
és Környéke Horgász Egyesület vezetősége!

Bodó István 
    elnök

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

 WOLF MIHÁLYNÉ (Rózsika néni) 

temetésén részt vettek, gyászunkban 
őszinte részvéttel osztoztak, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap programban 

A Civil Szervezetek 
eszközbeszerzési támogatásán 
az Adony és Környéke Horgász 

Egyesület 
2.000.000 Ft-ot nyert!!!

A hónap képe. Fotó: Bodó Luca
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Csiribiri

Pista bácsi mindig is szerette próbára tenni az 
embert. Ki mennyit bír, milyen az alkalmazkodó és/
vagy improvizációs képessége. Azt, hogy figyelembe 
is vette volna, sosem vettük észre. :) Lehet, hogy 
a végtelenségig terhelhetők voltunk?! Vagy csak 
egyszerűen gyerekek, akik a játék közben nem 
is veszik észre, milyen embert próbáló feladatot 
hajtanak végre?
Az úgy volt, hogy az én osztályom remek osztály 
volt. Csupa egyéniség, móka és összetartás. 
Sosem tudhatjuk meg, mennyit adott hozzá az 
aktuál politikai és gazdasági helyzet, a falusi 
környezet. Bármit mondanék, nosztalgikusnak 
bélyegezhetnének. (Az is vagyok). De csakis édesbús 
melankóliával tudok azokra az időkre gondolni. Az 
A-ra és a B-re…a Csiribiri magjára. 
Azt ugye mindenki tudja, hogy Tóthpistabácsi magyar 
(és orosz) tanár. Igen erősen szerette a verseket, 
ezért azt gondolta, mi is igen erősen szeretjük. 
Tanította is rendületlenül. Feleltetett rendületlenül, 
mígnem egyszer csak azon vettük észre magunkat, 
hogy ez nekünk jó. Ünnepi műsorok, bemutató 
órák, megemlékezések váltották egymást és sokan 
voltunk, akikre számíthatott. Talán ez adta meg a 
kezdő lökést, nem tudom. Egy régi újságcikkben a 
következőt nyilatkozza Fekete Györgyi:
„1982 novemberében kezdtünk el együtt dolgozni 
(…) Egy marék hangyát könnyebb kordában tartani, 
mint őket – ugyanakkor bámulatosan öntevékenyek 
és talpraesettek. Sokuknak az improvizációs játékok 
és beszédtechnikai felkészítések, az előadások 
hozták meg a hiányzó önbizalmat. Az igazságérzetük 
pedig fenyegetően fejlett.”
Na, ezek voltunk mi, 6-7. osztályos általános 
iskolások, 1982-ben. 
Új időszámítás kezdődött: „Csiribiri után”-t írunk. 
Szabadidő nuku, minden felesleges percünket 
a művházban töltjük. Na persze csak azt, ami 
Zsuppán Pista bácsi rajzszakkörén kívül esik, mert 
az az idő (is) szent és sérthetetlen. Szuperszónikus 
sebességgel gyarapodnak a magyar 5-ösök, az 
osztályfőnöki és igazgatói dicséretek, a felmentések 
tanórákról (ez még azokat a kishitűeket is 
meggyőzte a színjátszás magasztos voltáról, akik 
az idáig kétségek közt voltak). Mindig készültünk 
valamire, gyakoroltunk, verset tanultunk. Szorgosak 
voltunk, mint a hangyák…ugye bár. A hasonlat 
nem volt hiába való. Györgyi néni és Pista bácsi 
ötletekből kifogyhatatlannak bizonyultak, mi 
pedig mindenre vevők voltunk. A felnőtt lelket is 
megterhelő Buchenwaldi koncentrációs táborról 
szóló megemlékezéstől a Didergő király mesejátékig. 
Aki király volt, lehetett máskor szögesdrót, fa 
vagy trónszék térden állva, hosszú percekig. Nem 
számított csak az EGYÜTT LEVÉS. (Voltam király én 
is egyszer, mint lány. Véletlenül. Mert Kenyér Zsolti a 
leges-legrosszabbkor törte el a lábát. Beugrós szerep 
volt, bár ennek a létezéséről akkor fogalmunk sem 

volt, nem is kerekítettünk neki nagy feneket.) Olyan 
mennyiségű szöveget tudtunk egyszerre fejből, 
hogy talán vetekedhetett bármilyen középiskolai 
tanulmány memorandumaival. Nem lehetünk 
eléggé hálásak mindezért. Tudom, hogy beszélhetek 
minden CSIRIBIRIS nevében. 
A napokban a makádi Ezüst parton eveztünk. Teljesen 
véletlenül hangzott el Varga Szabi szájából, hogy 
Pista bácsi 2008-ban, amikor a + 1 éve után végleg 
elhagyta szeretett katedráját – a színjátszásnak is 

vége szakadt. Több, mint 20 év van köztünk, mégis 
értettük egymást, mikor ez szóba került. Kívánom 
minden pedagógusnak, hogy tanítványai úgy 
szeressék és úgy emlékezzenek meg róla, mint mi 
Pista bácsiról! Szigorát nem felejtve - és köszönve – 
SZERETETTEL!
A stafétát egy olyan fiatal pályakezdőnek adnám 
tovább, aki extrém gyorsasággal és rugalmassággal 
képes munkahelyet változtatni (Magyarországon 
bárhol) és mindezt úgy, hogy közben megmarad 
aktív adonyi fiatalnak. Hogyan lehetséges ez, 
Varga Bence?

//

GONDOLATÉBRESZTO 
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SPORT
Sportré, avagy majd a „BELI” 

megmondja
A sportoló is ember? 1. rész 

Persze, bár ezt néha hajlamosak vagyunk 
elfelejteni. Az egyszerű földi halandónak ugyanis 
saját meglátása szerint esélye sincs olyan 
sportteljesítmény véghezvitelére, mint az általa 
csodált héroszoknak egy adott sportágban.  
Ezzel pedig aztán elindul az „ördögi kör”. 
Hajlamosak vagyunk másként vagy jobbként 
tekinteni idoljainkra, akik végig verik a világot, 
ezzel pedig olyan presztízsre, társadalmi pozícióra, 
rangra tesznek szert, amely szintén elérhetetlennek 
tűnik a cikk elején említett „egyszerű földi halandó” 
számára. Ezzel alapvetően nincs is semmi gond, 
hiszen a nagy teljesítmény mellé jár az ezzel arányos 
elismerés vagy társadalmi státusz is. 
De miért fontos ez?
Szeretjük a hősöket. Amit azonban talán még jobban 
szeretünk a hősöknél, végig nézni annak bukását. 
Ahogy aláhull a csillagok közül, és ő maga is egyszerű 
földi halandóvá válik. Azért, hogy pontosítsak a 
példán „a holtra várt” világverés helyett -magához 
képest legalábbis a szurkoló szerint- alávaló 
teljesítményt nyújt, leszerepel, s mivel már ő is 
halandó, a teljesség igénye nélkül lehet szidni, 
pocskondiázni, véleményt nyilvánítani. Ennek 
a magatartásformának pedig tökéletes táptalajt 
nyújt a közösségi média-illetve médiaélmény.  
Biztosan sokan kitalálták már, hogy Hosszú 
Katinkáról az „Iron Lady-ről”, az ő tokiói szerepléséről 
van szó.
Hősből „nős”
Mindenekelőtt fontosnak tartom leszögezni, 
hogy Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, 
kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-
bajnok magyar úszónő. (Itt hagyok időt az 
olvasónak emésztgetni az eredménysort.)  
A 32 éves sportolónak az idei volt az ötödik(!) 
olimpiai szereplése, amely azt gondolom már akkor 
is kalapemelésre méltó, ha ezeken a játékokon 
nem ért volna el semmit, ez azonban távolról 
sincs így. A közhangulat egy emberként emelte a 
pajzsára a 2016-os játékok alatt és után, így nem 
csoda, hogy sokan (többek között én is) az úszók 
esetében már idősebbnek számító 32 éves életkora 
ellenére is fő éremhalmozóként számítottak rá.  
A gyakorlat azonban máshogy festett, és 
az előzetesen elvárt szint alatt teljesített, 
így érem nélkül zárt az „Iron Lady”.  
Na és?! Mondaná az egyszeri foteldrukker, 

hiszen számtalan nagysággal megesett 
(nyugi Simon Biles, hamarosan előveszlek) 
hogy egy adott világversenyen becsődölt.  
A néplélek azonban nem ilyen. Össztűz zúdult a 
háromszoros olimpiai bajnokra, miszerint ilyen 
kutyaütő teljesítmény után akassza szögre az 
úszódresszt, jöjjön haza azonnal, vagy inkább ne 
is jöjjön haza Japánból. Sokan pedig még Szent 
Johannát is levették volna a máglyáról, hogy Katinkát 
tegyék a helyére – ez utóbbi barokkos túlzás volt, 
természetesen. 
Azért ezt ne
A történet végkifejlete azonban mégiscsak az, 
hogy hősből szinte közutálat tárgya lett az „Iron 
Ladyből” mára „Ladyvé” vedlett sportolónő. 
Mindamellett, hogy nyilvánvalóan Hosszú 
Katinka „állam az államban” a MÚSZ-on belül 
(ami nem feltétlenül egészséges állapot) és 
nekem is megvan a véleményem az „Iron Lady” 
brandről, annak visszásságairól, de végtére is 
egy háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és 
tizenötszörös Európa-bajnok magyar úszónőről 
beszélünk, amely mindenképpen tiszteletet 
és mindenkori(!) megbecsülést érdemel.  
Hiszen Ő is csak ember és mint olyannak, minden 
embernek vannak gyengébb napjai. Nekem is 
vannak jó és kevésbé jól sikerült cikkeim, ahogyan 
a hősök sem mindig hősök. Nem hősként kelnek fel 
az ágyból, nem hősként mosnak fogat, mindössze 
néhány alkalom van életük során, amikor valóban 
hősként kell viselkedni, akkor pedig megteszik…
...de ettől még emberek. 

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.
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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

szeptember. 11. Főműsor19:00 20:30 Szombat
szeptember. 16. Ismétlés19:00 20:30 Csütörtök
szeptember. 18. Ismétlés19:00 20:30 Szombat
szeptember. 25. Főműsor19:00 20:30 Szombat
szeptember 30. Ismétlés19:00 20:30 Csütörtök
október 02. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
október 09. Főműsor19:00 20:30 Szombat


