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ADONYI
UJSÁG/

 2021. november 6.évf. 11. szám 

Laci Bácsi születésnapjára

Mint családi találkozóra, úgy készültünk mára.                              
A sok régi barát, testvérként köszönt itt egymásra.                         

Mi van veled? Hogy vagy koma? 
Jön –e már unokád foga?                

Emlékszel még? Jaj de jó volt! Milyen szép volt! 
Ó, de rég volt!       

Ahány ember, annyi élet. Ahány élet, annyi nézet.                             
Más sorsok, más párosok, de egy biztos!

 Mind táncosok!              
Nagycsalád! Ím összeült, most ünnepelni valakit:                          

Laci bácsit! Kinek, ma is elfogadjuk a szavait.                              

Ő keltette fel bennünk a művészet szeretetet,                                  
Türelmesen tanított, sok botlábú kisgyereket. 
Közösségeket kovácsolt Duna-menti falvakban, 

Örök barátokat kaptunk a táncos táborokban.                                 

Fegyelmet és rendet tartott próbákon és színpadon.                    
Ezek mellett lazításra is volt néhány alkalom.                                    

 „Édes komám!” kiáltás volt legnagyobb szitok szava,                  
Bizony, sokszor bosszantottuk, 

s mérgelődve ment haza.                

Aztán bűntudattal vártuk, mi lesz majd legközelebb!                    
De nem büntetett meg minket, 

hisz mindenkit szeretett.                     
A „csucsuka” felszólítás, nem volt éppen népszerű,                        

Menekült, ki merre látott, bujkált a sok féleszű.                              

Lehetne még sorolgatni sok múltbéli történetet,                                
Laci bácsihoz fűződő kedves emlékképeket.                                  

Örüljünk, hogy itt van velünk! Laci bácsi! Mesterünk!                         
Ünnepeljünk méltó módon mind, akik itt lehetünk!                       

90 év… Szép életút, elismertséggel tele.                                             
Kemény munka, sok tanítvány, 

kicsit mind a gyermeke.                
Kitüntetések és díjak, díszpolgárság, egyebek,                              

Könyvek jelzik munkásságát, 
s gyűjtött táncos jegyzetek.                  

Egyet viszont nem kaphat meg, 
amit csak mi kaphattunk,              

Legszebb díj: hogy a tánckultúrát, Tőle tanulhattunk!                 
Türelemmel, s kitartással, szebbé tette életünk,                                

A színpadi élet ízét ismertette meg velünk.                                         

Ünnepeljünk hát közösen, hogy rohannak az évek,                        
S hogy minél tovább tartson ez a boldog táncos élet!                               

Éljen soká Mesterünk, jó egészségben, míg lehet,                       
Ezt kívánják gyermekei most, ez ünneplő sereg!                             

Éva néni, Laci bácsi hosszú életet kívánunk,                                      
Sok-sok évig tudjanak még, itthonra lelni minálunk!                             

Pákó 2016-11             

Adony Város Önkormányzata és a
 Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 

ezúton is tisztelettel és nagyon jó 
egészséget kívánva köszönti Éva nénit és 

Laci bácsit!
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VÁROSHÁZA
Beszámoló Adony Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2021. szeptember 8-i rendkívüli, 

nyílt üléséről

Az ülést Ronyecz Péter polgármester 16:30-kor 
nyitotta meg. A jegyzőkönyv hitelesítők és a napirendi 
pontok elfogadását követően az 1-2. napirendi 
pontokban a helyi önkormányzat szociális, valamint 
gyermekjóléti alapellátásokat, a pénzbeli szociális 
ellátásokat és a személyes gondoskodást biztosító 
rendeleteinek felülvizsgálata volt a téma: a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 
14/2013. (IX. 23.), valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról szóló 13/2013. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról számolt be 
a Polgármester Úr. A rendeletek végleges elfogadására 
az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 
tagi önkormányzatai által beérkezett véleményezés 
után kerülhetett sor. Mivel észrevétel nem érkezett, a 
Képviselő-testület a rendelet tervezeteit elfogadta.

A következő napirendi pontban a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium egyes térségi 
fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. 
(XI.11.) Korm. határozata alapján támogatott 
Magyar utca felújítására a Renalpin Kft.-vel (1051 
Budapest, Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3.) köt vállalkozási 
szerződést 69.098.072,- Ft + ÁFA, azaz 87.754.551,- 
Ft bruttó összegben, melyre a kapott támogatás teljes 
mértékben fedezetet nyújt.

A Bejelentések között szerepelt a Magyar utca 
felújításához műszaki ellenőr kiválasztása. A 
Képviselő-testület a feladat elvégzésére érkezett 
ajánlatokat megismerte, ezt követően úgy határozott, 
hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Sági Péter egyéni 
vállalkozóval (2400 Dunaújváros, Munkás u. 24.) köt 
szerződést 878.000,- Ft bruttó összegben.

Ronyecz Péter polgármester tájékoztatta a 
képviselőket a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról, a Képviselő-
testület egyhangúlag támogatta az Ösztöndíj-rendszer 
2022. évi fordulójához való csatlakozást. 
Végül a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról döntöttek a képviselők.
A Képviselő-testület ülését Ronyecz Péter 
polgármester 17:00 órakor bezárta.

Beszámoló Adony Város 
Önkormányzata Képviselő-

testületének 2021. szeptember 30-i 
rendes, nyílt üléséről

Az ülést Ronyecz Péter polgármester 16:30-kor 
nyitotta meg. Külön köszöntötte az Adonyi Hóvirág 
Óvoda intézményvezetőjét, Steinmann Katalint. 
A jegyzőkönyv hitelesítők és a napirendi pontok 
elfogadását követően az első napirendi pontban az 
Adonyi Hóvirág Óvoda 2020/2021-es nevelési év 
szakmai munkájáról szóló beszámolóját ismerte 
meg és fogadta el a Képviselő-testület. 

A második napirendi pontban Adony Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021. (II.16.) rendeletének 1. módosításáról 
döntött a Képviselő-testület. 
A harmadik napirendi pontban a képviselők 
egyhangúlag megszavazták a temetőkről és a 
temetkezés rendjéről szóló 10/2014. (IV. 30.) 
rendelet módosítását.

Negyedik napirendi pontban a településkép 
védelméről szóló 13/2018 (V.7.) rendeletének a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény változásai miatti felülvizsgálatának 
kezdeményezéséről tájékoztatta a képviselőket 
a Polgármester Úr. A Képviselő-testület felkérte 
a polgármestert, hogy a módosítás végrehajtása 
során a szükséges egyeztetéseket folytassa le, 
majd annak eredményeképpen a településkép 
védelméről szóló rendelet módosítását terjessze a 
Képviselő-testület elé a következő ülésen.   

Ötödik napirendi pontban Ronyecz Péter 
polgármester beszámolt az önkormányzat 2021. 
I. félévi gazdálkodásának alakulásáról: a bevételek 
a tervezetnek megfelelően alakultak, a kiadások 
visszafogottak voltak, nem haladták meg a 
bevételeket. 

A hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület 
az Adony, mini bölcsőde kialakításához kapcsolódó 
tervezési feladatok ellátásáról szóló 131/2020. 
(VI.25.) számú határozatának módosításáról 
döntött, mert a projektben résztvevő konzorciumi 
partner a támogatási szerződésben részére 
megítélt 1.157.500,- Ft-ot nem használta fel, 
így változik a forrásmegoszlás, és a jelenlegi 
2.800.000,- Ft támogatási összeg helyett 
3.957.500,- Ft az elszámolható rész, az önerő pedig 
1.987.900,- Ft-ról 830.400,- Ft-ra csökken.
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A hetedik napirendi pontban a Magyar Falu Program 
keretében felújításra kerülő Petőfi utca 12-14. 
szám előtti járdaszakasz burkolatfelújításának 
kivitelezésére induló közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntések születtek: közbeszerzési 
szakértőnek Csősz-Horváth Alexandrát (1196 
Budapest, Fő u. 164.) választotta meg a Képviselő-
testület, döntött egy három fős Bíráló Bizottság 
létrehozásáról, valamint a felújításra vonatkozó 
ajánlattételre a következő cégeket hívta meg 
Renalpin Kft., Szegletkő Generál Kft., Pont Plan Kft, 
Adony Bau Kft. és Farlamex Kft.

Nyolcadik napirendi pontban a Polgármester Úr 
ismertette, hogy az Adony 893 hrsz.-ú Rákóczi utca 
megosztásával leszakadó közterületeket is el kell 
nevezni, a már korábban kialakult és használatban 
is lévő utcaneveket fogadták el a képviselők: a 
893/1 hrsz.-ú közterület továbbra is Rákóczi utca, a 
893/2 hrsz.-ú közterület Koller tér, a 893/3 hrsz.-ú 
közterület változatlanul Széchenyi utca nevet viseli.

A következő napirendi pontban került sor a Duna-
menti Szent Orbán Borrend Adony szőlőhegyi 
első körforgóba tervezett installáció elhelyezésére 
vonatkozó kérelmének megtárgyalására, melyhez a 
Képviselő-testület elvi hozzájárulását adta.

A tizedik napirendi pontban a Képviselő-testület 
Adony Város 2020. évi környezetvédelmi helyzetéről, 
a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról szóló 
tájékoztatót ismerte meg és fogadta el.

A tizenegyedik napirendi pontnak a lakossági 
elektronikai hulladékgyűjtés megszervezése volt a 
témája. A Képviselő-testület a feladat elvégzésével a 
FE-GROUP INVEST Zrt.–t (székhely: 1108 Budapest, 
Sírkert u. 2-4.) bízta meg 115.000,- Ft + ÁFA díj 
ellenében. A hulladék gyűjtésének időpontját 2021. 
október 16. napjában határozták meg. 

A következő napirendi pontban a Polgármester Úr 
beszámolt az önkormányzat pályázatairól.
A BÉTA-Q Kft. (2457 Adony, Dózsa Gy. u. 5.) 
Kastélyparkra vonatkozó ideiglenes behajtási 
engedély iránti kérelmét tárgyalták a képviselők 
tizenharmadik napirendi pontként: az esetleges 
balesetek elkerülése érdekében az ideiglenes 
behajtási engedély kiadását csak eseti jelleggel, 
előre engedélyezett időpontokra vonatkozóan 
támogatták.

A tizennegyedik napirendi pontban a Képviselő-
testület döntött az Adony és Környéke Horgász 
Egyesület kérelméről, mely alapján 500.000,- Ft 
támogatásban részesíti működési költségeinek 
fedezésére.

A Bejelentések között elsőként Ronyecz Péter 
polgármester szavazásra tette fel az Adonyi 
Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodása VIII. számú módosításának 
elfogadását, melyet a képviselők egyhangúlag 
támogattak.
Ezt követően a képviselők megismerték a Városi 
Sportkör Adony működési támogatásáról szóló 
előterjesztést, mely alapján 2.875.000,-Ft 
támogatásban részesítették működési költségeinek 
fedezésére.
A képviselők külön-külön javaslatára a Képviselő-
testület az „Adonyért” Alapítvány részére 15.000-
15.000,- Ft (összesen 105.000 Ft) támogatást 
szavazott meg fásításhoz szükséges támrendszer 
megvásárlásának költségeire.
Hetyei Gábor képviselő, a Pénzügyi-, Gazdasági-, 
Ügyrendi Bizottság elnöke javaslatára a Képviselő-
testület Ronyecz Péter polgármester részére három 
havi illetményének megfelelő összegű jutalmat 
állapít meg az II. féléves munkájának elismerésére.

A Képviselő-testület ezen az ülésén végezetül arról 
döntött, hogy a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 
2.) részére a jó együttműködésért az állományuknál 
kiemelkedő munkát végző munkatársak tárgyi 
jutalmazására 200.000,- Ft támogatást nyújt.

A nyílt ülés után kezdődő zárt ülésen tárgyalta meg 
a Képviselő-testület egy adonyi lakos jelzálogjog 
törlése iránti kérelmét, melynek helyt adott.
Ronyecz Péter polgármester a Képviselő-testület 
ülését 17:15 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.
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........Veszprém
                                              „Ez Beszperim vára szép 

püspekség vala,
                                                Az Balaton mellett merő 

kövön vala”
írta históriás énekében Tinódi Lantos Sebestyén 
1552-ben. Hogy a város miről kapta a nevét, 
két legenda is szárnyra kelt. Mivel a veszprémi 
püspökség egyházának építését Gizella királyné 
biztosította, a vár és a város építésére már minden 
jövedelmét elköltötte, és hogy be tudja fejezni eladta 
a drága prémes ruháját. Vessz prém! Köntösének 
árából folytatta az építkezést. Egy másik történet 
szerint személynév eredetű. Géza nagyfejedelem 
egyik leányának és Bátor Boleszláv lengyel 
hercegnek a fia a Bezprim nevet kapta. Boleszláv 
elutasította magától a nejét, aki a fiával visszatért 
Magyarországra. Államszervezéskor az ifjú az egyik 
megye ispánja lett. Ma már ez a névadás is egy 
megcáfolt elmélet.
A júliusi kirándulásunkat Vali olyan napra 
ütemezte, amikorra 26 fokot jósoltak. Kellemes 
szél lengedezett, az idegenvezetőnk mindjárt azzal 
a mondással kezdte a város bemutatását, hogy 
Veszprémben vagy a szél fúj, vagy harangoznak a 
földrajzi adottságai miatt, és a 18 templomának 
köszönhetően. Királynék városának mondják, 
mert a veszprémi püspök joga volt a királyné 
megkoronázása. Az utolsó ilyen esemény 1916-ban 
történt, Zita királyné fejére Hornig Károly bíboros 
tette fel a koronát. A Hősi Kapu az egykori várkapu 
helyén látható 1936-óta. A déli őrtornyot az 1810-
es években több emelettel magasítva tűztoronnyá 
építették. A vár főutcáján sétálva, a török korban 
elpusztult épületek helyén, többnyire barokk stílusú 
házakat látunk, alkotói közé tartozik Fellner Jakab 
híres építész. A Püspöki Palota is az ő nevéhez fűződik. 
(1767-1776) Talán az utolsó napon érkeztünk 
látogatására, mivel felújításra vár. Vigyáztunk, hogy 
minél kevésbé akadályozzuk a szállító munkásokat, 
kik már csomagolták és pakolták a berendezést. 
Megtekinthettük a cseh ólomkristály csillárokat, a 
hársfából faragottak megtévesztésig hasonlítottak 
a bronzcsillárra. Láthattuk a herendi kályhákat, 
a szinte mennyezetig érő díszes tölgyfa ajtókat, 
Ferenc József kanapéját, aminek eredeti kárpitozása 
állítólag szarvas bőrből készült, a hatalmas, dúsan 
faragott püspöki utazószekrényt, a festményeket, 
szobrokat, intarziás asztalokat. Itt található a 17-20. 
századi püspökök arcképcsarnoka. A 13. században 
épült Gizella kápolnát is megnézhettük, északi falát 
freskók díszítik, amelyek az apostolokat ábrázolják. 
Sajnos a Szent Mihály székesegyházat felújítása 
miatt csak kívülről szemlélhettük meg. A Szent 
György kápolnában tettünk látogatást, mely a város 
legkorábbi építészeti emléke a 11. század elejéről. 
Itt található Vetési püspök sírköve. 

Az utca végét a Bástya-kilátó zárja le. 1938-
ban állították fel Ispánki József alkotását, amely 
István királyt és Gizella királynét ábrázolja. A 
csoportképünket is itt készítettük. Innen jól látható 
a Katalin-zárda maradványa. Itt nevelkedett 
4 éves korától IV. Béla leánya, Margit. Egy kis 
elcsendesedésre, és mécsesgyújtásra bementünk 
a Ferences templomba. A városban a legszebb 
házak egyike a Posa ház, amely egy jótékony 
papírkereskedőről kapta a nevét. Meg kell még 
említeni egy nem mindennapos eseményt is. A 
Petőfi Színház szecessziós épülete előtt pihentünk 
meg, Oberfrank Pál igazgató úrnak erre vitt az 
útja. Miután megtudta tőlünk, hogy Adonyból 
jöttünk, egy rögtönzött ismertetőt tartott a színház 
épületéről és történelméről. A mai épület 1908-ban 
nyitotta meg kapuját a közönség előtt. Medgyaszay 
István tervezte, az ország első vasbeton szerkezetű 
színházát. Valamikor a névadója is Veszprémben űzte 
a mesterségét. Az épület melletti Petőfi szobor úgy 
tűnik, mintha most is sietne az előadásra. Veszprém 
városában nyugszik Ányos Pál, pálos szerzetes, költő. 
II. Józsefre ő ragasztotta a kalapos király gúnynevet. 
Számos történetet, érdekességet lehetne még 
sorolni. Kicsit elfáradva értünk a parkolóhoz. Jó volt 
leülni a hosszú séta után. Nem sokáig pihenhettünk, 
hamarosan megérkeztünk a Szentbékkálla melletti 
kőtengerhez, mely a Káli-medence természeti 
értékeihez tartozik. Vulkanikus utóműködés miatti 
hévízes források a lerakódott homokot cementálták, 
így alakult ki a kőzetanyag, mely a Pannon tengerből 
emelkedett ki. Oda se neki, hogy pár kilométer már 
mögöttünk van, felküzdöttük magunkat a sziklákra, 
a legbátrabbak a három ponton nyugvó ingó követ 
is birtokba vették. Folytattuk utunkat Tapolcára. 
Tettünk egy sétát a hangulatos malomtó környékén. 
Élveztük a friss levegőt, a szép tiszta városképet, 
a vízi növények és állatok összhangját. Hazafelé 
terveztük már a következő kirándulást, Vali mindig 
figyelembe veszi a javaslatainkat, és így állítja össze a 
programot, szokásához híven nagy körültekintéssel 
és megfontoltsággal. Köszönjük szépen!

Boldog Istvánné 

ÚTICÉLUNK
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Fodor Hunor
2021.09.02
Budapest 

Anyja neve: Magyar Anita
Apa neve: Fodor István Csongor

Pikó Hannaróza
2021.09.09

Dunaújváros
Anyja neve: Pikóné Fogas Henrietta

Apa neve: Pikó Kristóf

Isó Vázsony
2021.09.27. 

Budapest
Anyja neve: Isóné Gyulaházi Hajnalka

Apa neve: Isó Miklós

Páj Áden
2021.09.28
Budapest

Anyja neve: Pájné Fónad Viktória
Apa neve: Páj Richárd

Kratancsik Bálint György
2021.10.10

Dunaújváros
Anya neve: Nagy Bianka

Apa neve: Kratancsik György

Ünnepeltünk!

Az Adonyi Újságban megjelent meghívás alapján 
összegyűltünk mi, Szépkorúak a művelődési ház 
nagytermében, az Idősek Világnapja alkalmából.
Szépen, ízlésesen megterített asztalok fogadtak 
bennünket, ahol jóleső érzéssel foglaltunk helyet. (Kb. 
80 fő) Köszönet érte a művelődési ház és a Gondozási 
Központ dolgozóinak, a munkájukkal elért szíves 
fogadtatásért. A megnyitót követően a Polgármester 
Úr köszöntött bennünket. Jóleső érzéssel hallgattuk 
szavait, mely alapján úgy éreztük, megbecsült tagjai 
vagyunk városunknak és a társadalomnak. Köszönjük.
Ezt követően kezdődött a kultúrműsor, amit Ihos 
József és társa szolgáltatott. A humoros, csattanós 
poénokon sokat kacagtunk, míg közben az asztalon 
főtt a két művész által készített ”Gömöri gulyka”, 
azaz krumplisgombóc. Tányérunkkal besorakoztunk 
a kóstolóért. Igen ízletes, finom volt. Tudtommal ez 
Adonyban nem ismert eledel. Ihos művész úr sorolta 
a helyenként előforduló ételkülönlegességeket. 
A felsorolásban szerepelt „vízen kullogó” nevű 
keltkalács. Ezt viszont Adonyban is készítették. 
Rögtön eszembe jutott Édesanyám sárgult lapú, kézzel 
írt szakácskönyve, amiben ez szerepel. Ha valaki 
szeretné kipróbálni, elkészíteni, szívesen közreadom. 
Következett az adonyi iskolások táncbemutatója. 
Szemet gyönyörködtetően szép volt! Köszönet érte a 
betanító tanárnőnek és természetesen a diákoknak is.
Újabb meglepetés következett, az aulában ismét 
terített asztalhoz invitáltak bennünket. Igazán finom 
csokoládés tortaszeletre és egy kis itókára. (Ki mit 
kért, volt választék.) A búcsúzást megkoronázta az 
ajtóban kezünkbe adott virág.
Összefoglalva: minden mozzanat szeretetet sugárzott 
felénk. Köszönet érte valamennyi közreműködőnek, 
akik számunkra e felejthetetlen délutánt 
megvalósították.
Adony, 2021.10.08. 
                                                                                                    
Berkes Györgyné

GÓLYAHÍR
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55 év telt el a ballagásunk óta
2021. október 15-én Adonyban a Húsevők étteremben találkoztak az 1966-ban végzett 8/b osztályt befejező diákok, 
hogy a nevezetes évfordulót megünnepelhessék.

A tanárok közül Dudásné Hajdu Éva, valamint tornatanárunk Gáborfi Lajos voltak jelen. Az előző napon végigjártuk 
a temetőt, gyertyát gyújtottunk elhunyt osztálytársaink sírjánál. Így emlékezve rájuk. A jelenlévőket Müller Mária 
köszöntötte és néhány szóban megemlékezett az elmúlt évekről. A találkozón mindenki beszámolt arról, hogy mi 
történt vele az eltelt hosszú évek alatt. Az ebéd és a jó hangulatú beszélgetések után vidáman mentünk haza. Bízva 
abban, hogy 5 év múlva újra találkozunk.                                                                                                     Müller Lajosné

BIZTONSÁGOS TŰZIFAVÁSÁRLÁS

Az ősz beköszöntével eljött a fűtési szezon, sokan 
ilyenkor gondoskodnak a téli tüzelőről.
A házaló kereskedők gyakran üzletelnek tűzifával, 
közöttük pedig vannak olyanok, akik különböző 
módszerekkel igyekeznek megkárosítani a 
gyanútlan vásárlókat.
A fűtési szezon beköszöntével minden évben 
érkeznek bejelentések a rendőrségre tűzifa 
árusítással kapcsolatos csalásokról.
A rendőrség ezért ismételten óvatosságra inti a 
tűzifát vásárlókat!
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KERTI TÖRTÉNETEK
A szél 

        A kert elkezdte az átalakulását. Aznap hűvös, 
szeles idő volt. Különös széllel, ami különös 
üzeneteket kézbesített egyik helyről a másikra. 
Azt mondják, időnként az angyalok összefognak az 
őszi, hűvös szelekkel, mert az angyalok meghallják 
az ember üzenetét, azt amit nem mond ki. A szél 
viszont az angyalok kérését hallja meg, és különös 
utakon eljuttatja mindenkihez, azt amire vágyik.
    Aznap rengeteg sóhaj hagyta el az emberek szívét. 
Egy ideje nehezen bírják az angyalok a szívből oly 
fájdalmasan kiszakadó óhajok továbbítását. Egyre 
több a fájó, vágyakozó szív. Az aznapi októberi szél 
nem volt barátságosnak mondható. Fákat tekert ki, 
csavart meg törzsében álló helyzetben, háztetőket 
bontott meg. Dühös volt és feszült, mert a tél folyton 
ott járt a nyakán és szorongatta, hogy végezze 
gyorsabban a hideg, nyirkos munkákat, mert idén 
kemény tél várható. Az elő munkák őt terhelték. 
Kevés ember szereti a hűvös szeleket, nem mondják 
rá, hogy hasznos. Pedig tudja meg az olvasó, hogy a 
szél viszi az ember szívének üzenetét mindenhová. 
Ezért érezzük sokszor nyugtalanítónak, ha odakint 
tombol és tarol a szél, de nem tudhatjuk, hogy telis 
tele van emberi sóhajokkal. Aki figyel, az láthatja, 
hogy a jelenünkben sokkal kegyetlenebb, mindennél 
pusztítóbb a szél, mint valaha.
Aznap kicsiny országunk felett apró magocskát vitt 
a szél és befújta, majd gyengéden letette egy kert 
nedves, nyirkos földjének anyaölére. Ez a kert nem 
szűkölködött a virágokban, számtalan pompázatos 
virág élte ott az életét, mégse volt kerek az egész, 
egészen addig. S aznap kíváncsian figyelhették az ott 
lakó növények az apró magocska landolását közöttük. 
Megszokták már, hogy időnként külsősök költöznek 
be, de mivel ők is a természet hatalmas egységét 
alkották, így felismerték a szél szavát. Aznap tudták, 
hogy sóhaj ér éppen célba. Megnyugodva látták a 
messziről jött magocska földrögök közé süppedését. 
Terméshozó anyja sokáig érlelte őt, több társával 
együtt, s ahogy értek, egyre feszültebben vártak 
valamire, amiről még nem sejtették, hogy életük 
kezdete. Folyton az az érzés űzte őket, hogy lassan 
vége, vége az életüknek, száradásuk végzetesnek 
bizonyult, egészen addig, amíg kicsiny tokjukból 
útnak nem indultak. Ez az apró magocska veszett szél 
kezébe került, s mint az elején is mondtam, kicsiny 
országunk egyik pompás kertjének anyaföldjébe 
zuhant, s abban a pillanatban elkezdett álmodni. 
Álmai közepette értette meg, hogy a legjobb helyre 
került.
Álmában látta szülőanyját, annak számtalan 
nyári emlékét. A színpompás pillangókat, ahogy  
virágporát kínálva ők éhesen landolnak, majd jól 
lakva süttetik törékeny szárnyaikat. A napsugár 

bágyasztó melegét, az eső szomjoltó erejét, az illatot, 
amit bizony minden virág érez, s a fecskéket a csodás 
kék égbolton, és a gondos kezeket, amik gyökerét 
borító földet úgy rendezik el, mint édesanya a 
gyermekének párnáját.
A magocska mindezt magával vitte, s várt valamire, 
amit még maga se tudott.
Aznap este bent a házban két ember hallgatta a 
tomboló szél zúgását, és szívük régen áhított vágyát 
aznap is elrebegték hangtalanul.
Éjjel egy apró emberke magként megfogant otthont 
adó anyaméhben, s az apró emberi mag elkezdett 
álmodni. Minderről a két ember nem tudhatott. A 
nő viszont másnap, a szél elvonulásával úgy érezte, 
hogy valami hiányzik, ami eddig minden reggelét 
elkísérte. Nem tudta megfogalmazni, hogy ez az 
érzés a méhének üressége volt, a vágy egy gyermek 
után. Nem tudta, hogy az érzés azért szűnt meg, 
mert méhe apró magocskát kapott, ami éppen 
beágyazódni készült. Aznap éjjel gyermeket kapott.
Ahogy nőtt és készülődött a gyermek, úgy 
készülődött a kicsiny, távolról jött virágmagocska is 
az életre. Mindketten álmodtak, s mindketten arról, 
amit a szüleik életének emlékei kódoltak beléjük, az 
életre készültek megszületni. Odakint az élet szépen 
zajlott....eljött a nyár. Apró, kicsiny zöld hajtás bújt elő 
a földből, ott ahol nem várták, egy vetetlen területen. 
A kert gondozója összeráncolt homlokkal figyelte 
felbukkanását. Nem látott még ennyire harsány zöld, 
erős hajtást. Bár kikerekedett pocakja egyre inkább 
gátolta a kertészkedésben, ő az utolsó pillanatig a 
virágai közt maradt. Figyelemmel kísérte a különös 
kis hajtás rohamos fejlődését. Azzal a suttogással 
kérdezte tőle, hogy- ki vagy ?-,amit csak a növény és 
a növényszerető ember ért. A növény nem válaszolt, 
de mosolygott, ragyogóan mosolygott.
Ahogy a növényi mag életre tört az emberi mag is 
útra kelt az életre. Aznap lánygyermek született, 
mint egy angyal. Kerek, formás fejecskéjét szőke 
fürtkezdemények borították, tűzként pirosló húsos 
kis szájacskája és égszínkék virító szeme volt. 
Mindenki csodájára járt. Földöntúli boldogsággal 
tért haza a két ember kik e kert házát lakták. Aznap 
éjjel újra felerősödött szél járta körbe a házat. A 
boldog szülők panaszkodtak, hogy micsoda bolond 
szél fúj nyár közepén. De az szél csak látni vágyta 
a gyermeket, amit az angyalok súgtak neki. A két 
ember szíve vágya most ott pihegett a gondos 
kiságyban.
Három év telt el. A szülői feladatok és a kert 
gondozásának szeretete szépen megfért egymás 
mellett. Ez a három év áldással telt el, s a két ember 
kertje pompásabb volt bármelyik kertnél, különös 
virágaik voltak, nem éppen hétköznapiak, közülük 
sok meghatározhatatlan. De a sok közül az egyik 
kimondottan különös. Évről évre újra és újra elszórta 
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magját és várt valamire, ami három év elteltével 
végre megtörtént.
Észrevette őt a szőke angyalfürtös kislány. 
Odahajolt, és égszínkék szemének ragyogó tükrében 
végre megláthatta önmagát. Szirmai fürtként 
omlottak alá, mint a kislány haja, szirmainak színe 
pontosan olyan, mint a gyermek szeme színe, és 
ebben a tekintetben magára ismert. Ekkor a kislány 
felkiáltott: -Édesanya! Mi ennek a virágnak a neve?
Édesanyja viszont csendben maradt. A kertészkedést 
már régen nem hobbi szinten művelte, minden 
növény nevének tudósa volt....kivéve ennek az 
egyetlen egy növénynek ,aminek nem hogy a nevét, 
de az eredetét se ismerte. Hatalmasat sóhajtva 
annyit mondott, hogy: -Nem tudom angyalkám!
A gyermek füle jobban kiemelte a sóhajt, mint a 
mondatot,s gyermeki szíve azt kérte édesanyjától, 
hogy:-Ha nem tudod anyukám, hát nevezzük el 
sóhajvirágnak!
Ragyogó arcocskájával hozzátette, hogy nagyon 
nagyon szereti!
Aznap újra bolond, veszett szél döngette a ház 
falait, borított mindent fel. Dühös volt, hogy a két 
ember nem emlékezett a szívük sóhajára. Hiába 
volt tehát az ő munkája? Aznap éjjel mindkét ember 
egyről álmodott. Azokra az évekre emlékezve, 
amikor kint kertészkedtek szeretett virágaik közt, 
s számtalanszor küldték hangtalan sóhajukat bele 
a szélbe, hogy  bár gyermekük születhetne, mely 
oly gyönyörű mint a virágaik! Egy virágról és egy 
gyermekről álmodtak, de álmukat nem értették, 
reggelre pedig elfelejtették.
A gyermek felnőtt lett, de életét a Sóhajvirág 
végigkísérte, átadta gyermekeinek, bízván abban, 
hogy ők is megőrzik a Sóhajvirág magját. Érthetetlen 
módon, hűen szerette ezt a virágot élete végéig.
A szél a természet gyermekét összekötötte az 
ember gyermekével. Teljesítette az ember óhaját, s 
az ember ezt elfelejtette, ezért időnként veszettül 
tombol az ember háza körül....dühös és csalódott, 
egyre jobban.
Mert az ember hamar megfeledkezik szíve óhajáról, 
ha az teljesül!

Szeretettel: R.Hajni

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

Az „Adonyért” Alapítvány  köszönetet mond 
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 
1 %-ának felajánlásával, - 484.882.-Ft.-tal – 
támogatták Alapítványunkat. A felajánlott összeget 
célkitűzéseinek megvalósítására használtuk fel.

Fónad József
„Adonyért” Alapítvány kuratóriumának elnöke

A hónap képe - Fotó: Bodó Luca



1011

MÚLT IDO
//

Egykori csataterek titkokat rejtő csendjében
„…és elindultunk az első vonalba!” II. rész  

Az Adonyi Újság szeptemberi számában azokat az 
egykori adonyi katonákat követtük, akik a Segeti 
tábort elhagyva a Doberdó-fennsíkon húzódó első 
fővédelmi vonalban harcolók felváltására indultak. 
Megérkeztek a karszt-fennsíkot kettéválasztó 
Vallone-völgybe, a magyar királyi 20. honvéd 
gyaloghadosztály temetőjének közelébe. Innen a 
kiadott parancsnak megfelelően indultak tovább 
a századok. Ha Cotiči (ma: San Michele del Carso) 
falu volt a cél, akkor a völgyből induló szerpentinen 
kezdték meg az emelkedést. Kutatótársaimmal 
jelenleg még nem jártuk végig a szerpentint. Csak 
egy rövid szakaszán jártunk, akkor is autóval, 
amikor az út mellett magasodó Monte Brestovecen 
az egykori tüzérségi megfigyelő központ kavernáit 
kerestük fel. Erre 2012-ben került sor. Velünk 
volt alapítványunk, a Nagy Háború Kutatásáért 
Közhasznú Alapítvány által a kistérségi általános 
iskolák számára szervezett I. világháborús vetélkedő 
győztes adonyi csapatának felkészítő tanára és a 
csapat két tagja. Mihály István tanár úrnak, Bálinth 
Bence és Stanczel Balázs számára nagy élmény volt 
a doberdói harcteret bejárni!
Amikor az a parancs volt érvényben, hogy 
tartalékként az ún. „Devetaki kavernákhoz” 
meneteljenek a felváltók, akkor déli irányba fordulva 
indultak tovább a műúton. Megérkezve a néhány 
házból álló kis településhez, Devetakihoz, egy 
útelágazás található. A völgyben futó út tovább vezet 
Trieszt felé, de Marcottini, San Martino del Carso 
vagy Visintini felé is. Letérve a közeli Visintini felé, 
egy hosszú kőkerítés mellett vezet az út, amelyet egy 
kapubejárat szakít meg. Mögötte, a ma már bokros, 
füves területen volt egykor a 17. „közös” hadosztály 
első nagy temetője. Ha bejárjuk területét, már 
csak egy kőemléket láthatunk. A közeli parasztház 
udvarában a Nagy Háború vége felé egy kis 
kápolnának az építését kezdték el, de nem fejezték 
be, és a visszatért lakosság sok évtizeden keresztül 
raktárként hasznosította.  Változás a 2000-es 
években kezdődött, amikor hosszas előkészületek, 
összefogás és felújítási munkák után 2009. május 
29-én, a Hősök Napján Sólyom László köztársasági 
elnök felavatta az újjáépített kápolnát. Ma az egykori 
doberdói harctérre látogatók központi kegyeleti 
helye a Magyar Kápolna. Az adonyi zarándok 
csoportok 2010-ben és 2016-ban is tiszteleghettek 
a kápolnánál, a hősi halottakra emlékezve.  
Visintinit és Devetakit elhagyva a Marcottini felé 
vezető műút egy nagy kanyarral emelkedik ki a 
völgyből. A kanyar északi oldalában kezdődik az 
a jelentős nagyságú (és néhol mély) vízmosás, 
amelynek mindent befedő sűrű bokrai rejtik az 
egykori osztrák–magyar kavernarendszert. 2016-
ban, egy trieszti nemzetközi konferencia után 
Stencinger Norbert társammal jártuk be először 
a vízmosást. Számunkra már megszokottnak tűnt 
a sűrű, vadszederindákkal átszőtt bozótos, amely 

lassú haladásra kényszerített bennünket. Aztán 
egymás után kezdtek feltűnni a vízmosás nyugati 
oldalába vájt kavernák nyílásai. Volt, amelyik a 
beomlás miatt csak egy kis lyuknak tűnt, de mások 
hatalmas bejárata és mély ürege sötéten tátongott. 
Következtek sorra a kis épületek romjai, kőfalak, 
a völgyből kivezető árkok maradványai. Mi csak 
mentünk tovább, néhol kúszva a bedőlt fák miatt, és 
mondtuk egymásnak: „Itt is egy újabb!”
A legnagyobb egy több száz főt befogadó, három 
nyílással és több teremmel rendelkező kaverna volt. 
Szinte mindegyikről sokat lehetne írni, hiszen voltak 
erős, betonozott repeszfogó oldalakkal ellátott 
bejáratok, és olyan is, amely egészen a vízmosás 
alján kezdődött. Láttunk falazással védetteket és 
feliratos oldalfalakat is. Ma már csend van, csak a 
madarak dalolnak (és a kullancsok százai tapadnak 
a ruhára, és másznak a ruha alá). 
Kövessük azoknak a katonáknak az útját, akik a 
devetaki kavernákból a San Martino del Carso falu 
előtti állásokba igyekeztek. A székesfehérvári 17-es 
honvédeknek fontos bázisa volt a falu központjában 
egy teljesen rommá lőtt nagy ház alatti pince. 
Egyik századparancsnokukról „Damó kastélynak” 
nevezték el. A faluból felvezető árkok vezettek a közeli 
Templomdombra, és a Monte San Michele csúcsai 
felé. Ezeken keresztül történt a felváltás, az élelem 
és vízszállítás, sebesültek és halottak elszállítása. A 
dombon állt egykori templomnak már csak a kápolna 
egy kis faldarabja látható. Közelében egy emlékgúla, 
amelyet Kratochvill Károly ezredes építtetett, 
emlékeztetve a hősiesen harcoló honvédekre. Az 
emlékmű közelében húzódott a magyar honvédek 
fővédelmi vonala, amelynek egyes részei még ma is 
jól azonosíthatóak. Az állások maradványainál állva 
megérkeztünk az első fővédelmi vonalba. 
Térjünk vissza napjainkba. Akik egy túra során 
eljutnak San Martino del Carso faluba, azok 
feltétlen keressék fel olasz kutatótársaink kis 
múzeumát.  A Gianfranci Simonit által vezetett 
„Gruppo Speleologico Carsico” múzeumában őrzött 
hadtörténeti emlékek a közeli egykori védelmi 
szakaszokból kerültek elő. Barátaink szeretettel 
várnak minden érdeklődőt, segítenek megértetni, 
hogy hol mi történt a harcok ideje alatt, merre 
induljanak tovább, és melyik terepszakaszok 
bejárhatóak.   

                                                                                           
Rózsafi János                                                                                           
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BORRENDI HÍREK
Újbor ünnep és hálaadás 2021

Nagy örömmel töltött el minket, hogy az október 
9-i szombaton végre újra hivatalos rendezvényt 
tarthattunk, a pandémia okozta korlátozások után. A 
hétközi esős, hideg idő picit elbizonytalanítónak tűnt, de 
hétvégére ragyogó napsütést kaptunk, igaz, ha lehetett 
volna választani, a szelet nem kértük volna ez esetben. 
Országos borrendi barátaink közül a hely szűkössége 
miatt nem tudtunk mindenkit meghívni, de így is tíz 
borrend látogatott el hozzánk meghívásunkra, köztük 
a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 
(MBOSZ) elnökségéből két alelnök, Szűcs Zoltán és 
Kovács Róbert személyében. A gyülekező déltől volt a 
Pletser pince udvarán, majd a présházban költöttük el 
finom csülkös ebédünket, amelyet ezúton is köszönünk 
a Pletser családnak, az ebédet és a helyszín egyaránt 
tökéletes volt.
A felvonulás után a hálaadás és litánia következett. 
Először Schmidt Attila tájékoztatta Győri Balázs 
István plébános atyát és egyben az egész közösséget a 
kápolna körül elvégzett munkákról (éjszakai világítás 
és rács a kápolna bejáratán), majd Balázs atyának át 
is adott egyet a kápolna kulcsából. Ahogy nagymester 
úr elmondta, ”a ráccsal nem bezárni, inkább kinyitni 
szeretnénk a kápolnát”, hiszen sok betérő látogatja 
hegyünk díszét és ezt mindenki számára szeretnénk 
nagyon emberközelivé tenni.
A műsor a lenti tánctéren folytatódott, ahol Ronyecz 
Péter polgármester úr köszöntése után a borrendek 
bemutatása következett, majd a két alelnök folytatta a 
sort ünnepi beszéddel. Ezután Nedves Tibor főpohárnok 
számolt be a májusban tartott borversenyünkről, majd 
átadtuk a borverseny legjobb három borának járó 
díjakat és egy különdíjat. 
I. hely:  Schmidt Attila  Olaszrizling 2020
II. hely: Fónad-Pálfai pince  Irsai Olivér 2020
III. hely: Köller László  Vegyes fehér 2020
MBOSZ különdíj: Milek Miklós Othello rosé 2020
Itt kell szót ejtenem néhány mondatban a tavalyi és az 
idei évjáratról is, hiszen a tavalyi évben sikerült egy 
viszonylag későn megrendezett borversenyen is 75 
mintát összeszednünk borversenyünkre és úgy érzem 
az idei borok is igen biztatóan mutatkoznak már most. 
Tegyük hozzá közben, hogy boraink kezelése egyre 
komolyabb szinteket üt meg sok gazdánál a hegyen. 
Ahogy a nagy pincékben is mondják szerte a világban, 
a kötelező feladatok után még kicsit „csiszolni” kell a 
borokat, amelyek a februári hónap végére mindig a 
legjobb arcukat mutatják a tavasz és a nyári szezon 
előtt.  
A  Menyhártné Dr. Zsiros Mária és Dr. Menyhárt Ferenc 
által alapított vándordíjat idén elsőként egy olyan 
személy kapta, aki nem díszruhába öltözött borlovag, 
mégis sokat tett az elmúlt években a borrendért és 
reméljük ez még sokáig így is marad! A díjat Boldog 
József érdemelte ki. Személyes érdekeltségem kizárása 
mellett is mondhatom, hogy apu már akkor a borrend 
körül „mozgolódott” mikor az első borversenyt 
megrendezték Adonyban. Mindez több mint 25 
év távlatából és az állandóan fejlődő, már említett 

új technológiák bejövetele mellett is még mindig 
töretlenül készíti a borokat és kiáll a borrend minden 
tevékenysége mellett. Köszönjük!
Rendezvényünk következő akkordjaként borlovag 
avatás következett. Hagyományainkkal szakítva, most 
októberben avattunk borlovagot, hiszen volt olyan tag, 
aki már 1,5 éve várt avatására. A gyakorlati és elméleti 
feladatsor után három új beöltözött borlovaggal bővült 
borrendünk, név szerint: Friedrich Tercsi, Kurucz Vanda 
és Enyedi Norbert személyében. Mindhármójuk fiatal 
és ambiciózus. Tettrekészséggel telve vállalták eme 
szép elfoglaltságot hétköznapi munkájuk mellett.

A program lezárásaként a Kolo együttes húzta a 
talpalávalót.
A hivatalos programok után mindig a pincék 
meglátogatása a kihagyhatatlan „feladat” az újbor 
ünnepi programból. Hiába mondjuk, hogy ez a bor új, 
és legtöbbjük kevesebb, mint egy hónapja még a tőkén 
várta a szüretet szőlőként, mégis ezek a borok már 
sokat mutatnak meg az adott évjáratról, valamint a 
borász munkájáról. Mindezt megfűszerezzük ilyenkor 
a novemberi újbor mustránkkal, amelyet idén 13-án, 
szombaton tartunk majd 14 órától az adonyi Bálint 
Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár Lívia termében.
Ezúton is köszönjük minden borrendnek és 
vendégnek, hogy rendezvényünket megtisztelték újbor 
ünnepünkön, egyben gratulálunk minden díjazottnak 
és felavatott borlovagnak!
Köszönjük a támogatást Ronyecz Péter polgármester 
úrnak, Adony Város Önkormányzat Képviselő-
testületének, Kozmér Amanda BÁMHK igazgatónak, 
a Pálfai Szódának; a díszítést pedig a Vetus Salina 
Kulturális Egyesület hölgykoszorújának!

(Boldog Tamás 
ceremóniamester)

Fotók: Rácz Lambada 
József
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KIRÁNDULTAK A CSERKÉSZEK

Az 1414-es számú Gellért püspök cserkész csapat 
Róka őrsének tagjai október 16-án ellátogattak a 
Fővárosi Állat és Növénykertbe. Reggel indultunk 
Adonyból busszal. Már az utazás során hangolódtunk 
az állatokra, egy kis beszélgetéssel, illetve állatos 
játékokkal szórakoztattuk magunkat. A buszról 
leszállva villamosra pattantunk, majd rövid séta 
után meg is érkeztünk az Állatkerthez. Szerencsére 
koraiak voltunk, így nem kellett sokat sorban 
állnunk, hamar bejutottunk. 
Mivel az egész napot ott töltöttük, így szerettünk 
volna minél több eseményen részt venni. Elsőnek 
az egyetlen húst is fogyasztó papagájfajta, a kea 
madarak látványetetését figyelhettük meg, ahol a 
gondozó hölgy sok érdekes információval látott el 
minket és a többi látogatót az állatok életmódjáról, 
táplálkozási szokásairól. A következő ilyen érdekes 
program szintén egy madárról, a pelikánról szóló 
ismertető volt, ahol testközelből láthattuk a gondozó 
karjához rögzített állatot. A nap végén még az 
elefántokról tudhattunk meg érdekességeket.
Az ismertető programok között természetesen 
végigjártuk az összes állatot, volt ahova kétszer 
is ellátogattunk, mert a gyerekek nagy kedvencei 
lettek. A fókák és a hüllők lakhelyét ezért olyan 
sokáig néztük, hogy szinte rekordot döntöttünk. 
Nagy élmény volt még a lajhárok bohóckodása, 
akik meglepően barátságosak voltak velünk, és a 
várakozásainkkal ellentétben sokkal aktívabbak 
voltak. 
Természetesen az állatkert olyan hatalmas, hogy jól 
el is fáradtunk, mire mindent körbejártunk. Azonban 
a játszóterezést nem lehet kihagyni, főleg nem 
egy olyan szépen felszerelt és izgalmas elemekkel 
tarkított játszótéren, mint ami az állatkert területén 
található. 
De mint minden jónak, egyszer ennek a 
kirándulásnak is vége szakadt, úgyhogy az öt órási 
busszal haza is indultunk. A buszúton nem volt olyan 
cserfes hangzavar mint reggel, mindenki inkább a 
pihenést választotta.

ÁLLÁSHIRDETÉS

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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„Isten ugyanis, aki ezt mondta: 
“Sötétségből világosság ragyogjon fel”,  

Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy 
felragyogjon előttünk  

Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” 
2Korinthus 4,6

Áldás, békesség! 

Beköszöntött a rövid nappalok és a hosszú éjszakák 
időszaka. Egy hosszabb tanítási napon a gyermekek 
már szürkületben hagyják el az iskolát, és a fix 
munkaidőben dolgozó felnőttek sem engedhetik 
meg már maguknak a délutáni motoszkálást a 
kertben, ami nyári időszakban olyan megszokott 
kikapcsolódásként kínálkozott. Igaz, nincs is rá 
nagy szükség, hiszen a sötéttel együtt megérkezett 
a hideg is. Egy megbízható fűtőberendezés, 
egy izgalmas könyv vagy jó társaság mellett 
adhatnak kellemes élményt a hosszú téli esték, de 
hosszútávon nyomasztóvá is válhatnak. Sok élőlény 
szeme kiválóan alkalmazkodik a sötéthez, gyorsan 
és könnyedén feltalálják magukat, ha leereszkedik 
a félhomály a fák közé. Az ember látása viszont 
nem ilyen, bizonytalanul tájékozódunk sötétben, 
és szemünk is nehezen szokik hozzá – hát még a 
lelkünk… 
A lelkünk számára nem csupán a külső fényekre van 
nagy szükség, hanem leginkább a belső világosságra. 
A Szentírásban a világosság erkölcsi minőséget is 
jelent, valamint ezzel szoros összefüggésben, az 
Isten megismerésének is kifejező képe. Hogy kijöjjön 
a lelkünk a ránk nehezedő sötétség nyomása alól, a 
Biblia Istenét kell megismernünk, aki legteljesebben 
Jézus Krisztus személyében mutatkozott be. Őróla 
beszél János evangéliuma úgy, mint testté lett Igéről: 
„az Ige volt az igazi világosság, aki megvilágosít 
minden embert: Ő jött el a világba.” Jézus Krisztus, 
az Isten Egyszülött Fia által vált megismerhetővé 
a Szentháromság Isten. Ő tette „világossá”, mi az 
igazság, mi az igazi élet, mit is jelent Isten kegyelme 
és szeretete, és milyen csodálatos, áldott életre és 
reménységre hívja a sötétséggel küszködő embert. 
Jézus Krisztus valóságos, kézzel fogható 
szabadítást kínál neked is, ha a depresszió köde 
nem akar felszállni a lelkedről, ha sok csalódás 
miatt reménytelenül magadba zárkóztál, vagy ha 
elvesztetted a bizalmadat az igaz, őszinte szóban. 
Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága: aki 
engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz 
az élet világossága.” Advent közeledtével nyisd meg 
a szívedet Őelőtte! Vágyjad, kérjed, hogy az Ige 
világossága ragyogja be az életedet! 
Mondd el ezt az imádságot, miközben meggyújtod 
az adventi gyertyát:  
„Jézus, Te vagy a világ világossága. Jöjj, és 
ragyogd be az életemet! Ámen.”

ISTENTISZTELETET Vasárnap 10-től tartunk 
Iváncsán, amellyel egyidőben a gyermekekkel 
külön foglalkozunk a gyermekistentiszteleten.  
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

kreatív háziasszony
Sütőtökös pite

Hozzávalók:
Tésztához: 25 dkg liszt, 5 dkg zsír, 7 dkg margarin, 1 
egész tojás, fél cs. sütőpor, 10 dkg cukor, csipet só, 1 
citrom reszelt héja
Krémhez: 30 dkg sütőtök, 25 dkg ricotta, 2 egész 
tojás, cukor vagy méz ízlés szerint, 5 dkg durvára 
vágott dió
Elkészítése: Előző nap megsütjük a sütőtököt. Másnap 
a pite-sütőt kikenjük zsiradékkal, megszórjuk liszttel, 
majd belefektetjük a kinyújtott tésztát. Kb. 8 percig 
elősütjük. A sütőből kivéve megszórjuk a durvára 
vágott dióval. Ráterítjük a masszát és 180 fokon 
készre sütjük.
A téli estén csemegézni a finom süteményből a jó 
meleg kályhánál, forró teával, kész boldogság!
Jó étvágyat!
Kató

HITÉLET



1415

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

Az előző évekhez hasonlóan, 
idén is megrendezésre 
került könyvtárunkban az 
Országos Könyvtári Napok 
programsorozat, 2021.10.04-
10-ig.
Az első napon október 4-én 
az adonyi „Hóvirág Foltvarró 
Klub” kézimunkáiból nyílt 
kiállítás, melyet Ronyecz Péter 
nyitott meg. A látogatók egy 
hétig gyönyörködhettek a 
szép munkákban. A különböző 

formájú táskák, színes takarók, párnák, valamint a 
mindennapi életünkben jól használható, praktikus 
tárgyak pl. pénztárca, zsebkendőtartó, szemüvegtok, 
mobil-tartó lenyűgözték a látogatókat. A szeretet 
ünnepéhez közeledve, már a karácsonyi szettek is 
megjelentek, vásárlásra is lehetőség nyílt. A kiállítást 
nagy számban tekintették meg az érdeklődők, a 
környező településekről is megtiszteltek minket.
Szintén hétfőn helyeztük ki a szeptemberben 
meghirdetett Bálint Ágnes meséi rajzpályázatra 
érkezett gyerekmunkákat. Csodaszép alkotások 
díszítik az aulánkat, melyek a belépő látogató szívét 
megmelengetik. Nem osztottunk ki helyezéseket, 
minden alkotó gyermek hasznos és finom 
ajándékban egyaránt részesült. Köszönjük Kisnémet 
Tímea tanárnő munkáját.
Kora délutántól intézményünk Nándor termében 
finom ételekkel és italokkal vártuk a szépkorúakat.  
Polgármester Úr ünnepi köszöntője után az 
Adonyi Szent István Általános Iskola művészeti 
tagozatának kortárstánc növendékei mutattak 
be két koreográfiát, mellyel kellemes hangulatot 
varázsoltak nekünk. A műsorszámokat betanította 
Füsi Gyöngyi koreográfus.
A további jó hangulatról Ihos József és Vajtó László 
gondoskodtak, akik a „Kató néni főzőshow”-
jában nyújtottak páratlan produkciót. Miközben 
készült a Gömöri gulyka nevű étel, a művészek 
humoros beszólásaikkal dolgoztatták meg az 
idősek rekeszizmait. Igazán ízletesre sikerült az 
étel, melyet a résztvevők szívesen megkóstoltak. 
Finom desszert zárta a menüsort, és ha valaki 
még éhes maradt, zsíroskenyérrel csillapíthatta 
éhségét. Záró műsorszámként az adonyi művészeti 
iskola „Gyöngyvirág” táncegyüttesének előadását 
tekinthették meg a szépkorúak, melynek címe 
„Somogytól Palatkáig” volt. A műsorszámot 
betanította Bocsi Nóra tánctanár.
A kora estébe nyúló sikeres programot együtt 
szerveztük immár ötödik alkalommal a 
Szociális Központ munkatársaival. Köszönjük az 
együttműködést!

Kedd délután az „Egy pöttyös nap” című mesét, 
papírszínházi előadás keretében hallgathatták meg 
a gyerekek. A meséhez kapcsolódóan katica formájú 
könyvjelzőt készítettünk a résztvevőkkel.
Ugyanezen a napon a legkisebbeket is a 
könyvtárba vártuk „Ringató” foglalkozásra, ahol 
vidám, szeretetteljes légkörben Veréb Judit 
próbálta felébreszteni a gyermekekben a zene 
iránti érdeklődésüket. Játékokkal, mondókákkal, 
hangszeres kísérettel színesítette foglalkozását.
A szerdai napon R. Kelényi Angelika írónő volt a 
vendégünk, akinek számos könyve megtalálható 
könyvtárunk polcain. Nagyon népszerű olvasóink 
körében. Vendégünk élvezetesen mesélt íróvá 
válásáról, a különböző műfajban alkotott 
regényeiről. A találkozó oldott hangulatban zajlott, 
jókat derültünk a történetek hallatán. Szép számmal 
érkeztek városunkból és a környező településekről 
az érdeklődők, akik a formális találkozó után is 
szívesen beszélgettek az írónővel, dedikáltatták 
könyveiket. 
Pénteken este „Dumaest” címmel előadást 
szerveztünk, melyre megtelt a nagyterem. Aranyosi 
Péter és Szép Bence humoristák poénjaikkal 
fergeteges hangulatot varázsoltak, melyet a 
közönség sok nevetéssel, vastapssal hálált meg. 
Nagy sikere volt és van a Retro Könyvvásárunknak, 
izgatottan keresik a kincseket olvasóink. Örömünkre 
szolgál, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt találnak 
maguknak olvasnivalót a kirakott könyvek között.
Ezen a héten a beiratkozás és az internet használata 
is ingyenes volt. A könyvvel tartozó olvasóink 
késedelmi díj fizetése nélkül hozhatták vissza a 
régen kikölcsönzött könyveket.
A hét folyamán minden programunkat ingyenesen 
látogathatták az érdeklődők!

KULTÚRA
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IFI KLUB
Gyűjtsd a kilométert!

Az Adonyi Ifjúsági Klub igyekszik minél szélesebb 
körben lehetőségeket nyújtani városunk lakóinak a 
hétköznapokból való kibillenésre, a kikapcsolódásra. 
Sajnos a járvány sok programunk megvalósítását 
szabotálta, azonban szerencsére lassan újra 
lendületbe kerülhet minden civil szervezésű 
program. Így valósulhatott meg a sportolás 
fontosságára figyelmeztető kihívás is. Az általunk 
szervezett sportolási felhívás során augusztus 9 
és szeptember 9  között kilométergyűjtésre hívtuk 
ki az adonyiakat. Ez annyit jelentett, hogy ezidő 
alatt vártuk e-mailben és a Facebook oldalunkon 
üzenetben a résztvevők által rögzített kilométereket, 
melyeket sportolás közben gyűjtöttek. A nevezés 
feltétele az volt, hogy csak olyan kilométereket 
tudunk elfogadni, amik valamilyen applikáció 
segítségével kerültek rögzítésre. Nem kötöttünk ki 
egy konkrét applikációt, mindenki a saját telefonján 
lévőt használhatta, azt ami neki szimpatikusabb. 
Fontos volt még az érvényes résztvételhez, hogy az 
elküldött képernyőfotón jól látható legyen a dátum 
és megtett távolság. Aki ezeket teljesítette, adatait 
rögzítettük egy táblázatban, majd minden új alkalom 
után beírtuk az aktuális sportolás eredményét. 
Nagy örömünkre szolgált, mikor beérkeztek az első 
képernyőfotók. Voltak, akik Adony határait elhagyva 
bicikliztek, de városunk területén is szép számmal 
teljesítettek távokat a résztvevők. Sokan egyedül 
sportoltak, de akadtak, akik családilag, barátokkal 
egyszerre, közös időpontban, együtt mozogtak, ami 
külön öröm, hiszen a közösségek, a kapcsolatok 
erejénél szinte semmi sem erősebb. 
Mivel a mozgás örömén kívül szerettünk volna 
plusz motivációt is adni az indulóknak, így két 
kategóriát határoztunk meg, azoknak pedig egy-
egy győztest. Az indulók nevezhettek kerékpár és 
görkorcsolya, illetve séta és futás kategóriában. Azok 
a résztvevők, akik a legtöbb kilométert gyűjtötték a 
kategóriájukban, Decathlonos vásárlási utalványt 
nyerhettek, így szeretnénk támogatni a további 
eredményes sportolásukat, díjazni a lelkesedésüket. 
Az ő eredményeik a következők:

I. kategória: kerékpár és görkorcsolya 
Nyertes: Alsóháziné Kiss Karolina - 666,78 km 
II. kategória: séta és futás 
Nyertes: Mersics Ágoston és Bori - 37,98 km

A program minden részvevőjét díjaztuk egy 
kulaccsal, hiszen mindenki győztes, aki az 
önmagának felállított célt eléri. Összesen 1820,19 
kilométert gyűjtöttek az egy hónap alatt, ami 
nagyon szép teljesítmény. Köszönjük a lelkesedést, 
köszönjük hogy velünk tartottatok! 

Több visszajelzés is érkezett felénk a programmal 
kapcsolatban. A pozitív, dicsérő szavakon kívül 
érkeztek olyan visszajelzések is, miszerint nem 
értesültek a programról, nem olvasták a felhívást, 
nem is látták a plakátunkat. Természetesen minden 
építő jellegű kritikát szívesen fogadunk továbbra 
is, de szeretnénk felhívni a figyelmet az online tér 
adta lehetőségre. A progjamjaink ugyan élőben, az 
internet világán kívül kerülnek megrendezésre, 
viszont a kommunikáció, a programokról bővebb 
információ az Adonyi Ifjúsági Klub nevű Facebook 
oldalon történik. Kérjük, aki úgy érzi, kövesse az 
oldalt, így biztosan nem fog lemaradni a jövőben 
történő eseményekről.
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FAHÉJ –FAGYÖNGY

Ünnepek közeledtével egyre többen használjuk 
a fahéjat és a fagyöngyöt. Ezek a növények 
nemcsak díszítésre és illatanyag használatra 
vannak otthonainkban, hanem mint jótékony 
gyógynövények, egészségünk védelmére is.  A 
felhasználásuk nagyon sokrétű.
A téli időszak egyik legkedveltebb fűszere és 
gyógynövénye: a FAHÉJ.
Egészségre gyakorolt hatásai:
Baktériumok és gyulladások ellen használható. 
Szájban közömbösíti a szájszagot, és ínygyulladásos 
esetben enyhíti a gyulladást. 
Baktériumok szaporodását gátolja. A fahéj 
nemcsak a szájban lévő baktériumokat tartja 
kordában, hanem a belekben élősködő e-coli 
baktérium szaporodását is gátolja, ezáltal vírusölő, 
és gombaellenes hatású is. Emiatt nagyon jó 
hatásfokkal használható náthás, influenzás 
időszakban.
Ízületi gyulladások ellen is hatásos: 2 kanál 
mézet, és 1 mokkáskanál fahéjat kikeverünk 1dl 
meleg vízzel, és naponta fogyasztjuk. Rendszeres 
fogyasztásával az idült ízületi gyulladásoktól is 
megszabadulhatunk.NFájdalmunk csillapodik.
Elősegíti a fogyást: Serkenti, gyorsítja az 
anyagcserét, az emésztőnedvek termelését. Fokozza 
a vérkeringést, ezáltal az anyagcserét is, és enyhe 
zsírégető hatása is van. Külsőleg és belsőleg 
egyaránt használhatjuk. Édeskés, csípős íze cukor 
utáni vágyunkat nagymértékben csillapíthatja.
Csökkenti a koleszterinszintet. 1-2 gramm 
fahéj naponta segíthet csökkenteni a LDL rossz 
koleszterinszintet.
Antioxidánsokban gazdag: A fahéj immunerősítő 
hatása jelentős, a 10 legerősebb antioxidáns egyike.
Szépségipar kedveltje: Krémekbe-olajokba keverik 
a fahéjat. Bőrfiatalító és szépítő hatása van.
Masszázsolajokban is remekül megállja a helyét.

Bátran használjuk a fahéjat az életünk minden 
területén, de mindig mértékkel!

FAGYÖNGY
A növény latin neve: Viscum, nemcsak fagyöngyöt 
jelent, hanem lépet is, amellyel a madarakat fogják. 
Utalás ez a ragadós bogyókra, melyek húsával 
bekenték az ágakat, hogy odacsalogassák a 
madarakat. A rigók kedvelik igazán a bogyóit. 
Magyarországon jól ismert, élősködő örökzöld 
növény. Szeret megtelepedni az akácfa, almafa, 
nyárfa, fűzfa ágain. Gömbölyű bokrokat képez a 
lombok közt. Sajnos a gazdafa fejlődését legyengíti, 
mivel vizet és tápanyagokat vesz el tőle.
Jelképértékű növény:
A fagyöngy évszázadok óta a halhatatlanság és 
az újjászületés szimbóluma volt. Sok országban a 
karácsonyi és az új évi dekorációra használják. Az 
újévet hagyományosan egy dús, sokbogyós fagyöngy 
alatt összecsókolózva köszöntik.
Gyógyhatásai:
Fehéres bogyói az emberre mérgezőek!
A levelekben és a fiatal ágakban viszont csodás 
hatóanyagok rejlenek:
- vérnyomás csökkentő
- görcsoldó
- vízhajtó
- értágító 
- Szédülés-fülzúgás ellen is hatékony

Belsőleg használjuk:
Forró teát ne készítsünk belőle, csak hideg vízben 
áztassuk! 1 evőkanál fagyöngyöt, 2,5 dl hideg vízben 
áztatunk 10-12 órán át. Majd szűrjük le. Lehetőleg 
étkezés előtt fogyasszuk!
Gyógybor is készíthető belőle: 20 gr friss fagyöngy,
0,5 liter fehérbor, 10 napig áztatjuk 
szobahőmérsékleten, majd leszűrjük. Napi 0,5 dl-t 
fogyasszunk belőle, naponta 2-szer, mindig étkezés 
előtt!  Kúraszerűen is használhatjuk, évente kétszer, 
maximum 15 napig!
Fogyasszuk mértékkel, egészségükre!
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
                                                                                                
Jókai Ildikó
                                                                                                                                         
fitoterapeuta
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Az októberi hónap a ponty intenzív telepítéséről 
szólt. Október 8-án 1000 kg, 19-én 1000 kg október 
22-én 500 kg 3 nyaras, horogérett ponty került 
vizeinkbe. Ebből az október 19-ei 10 mázsás telepítés 
tagszövetségünk a HOFESZ által támogatott halasítás 
volt. A támogatott 1000 kg-ból 500 kg ingyenesen, 
500 kg pedig piaci ár alatti kedvezményes összegért 
került hozzánk. 
Sok horgász látogatja partjainkat, ekkora 
mennyiségű halból viszonylag könnyen meg lehet 
fogni a megengedett kvótát (napi 3 darab ponty, 
hétfőtől- vasárnapig maximum heti kilenc darab). 
Kérem a tagtársakat, hogy amennyiben az otthoni 
halhús szükségleteiket kielégítették, akkor a 
megfogott halat, amire már nincs szükségük, vagy 
engedjék vissza, vagy ajándékozzák meg velük 
nem horgászó ismerősüket, rokonaikat, barátaikat. 
Felhívom horgásztársaim figyelmét arra, hogy a 
kifogott hal eladása jogszabályba ütközik, a horgász 
etikával nem összeegyeztethető és tilos! 
Október 16-án társadalmi munkanapot tartottunk. 
Szombaton reggel 7 órakor 24 fő jelentkezett 
munkára a gátnál. Cél a ,,Hegedűs kotrás” tisztítása, 
horgászhatóvá tétele volt. Szép napos időben a 
munka jól haladt, a vízügyi, területileg illetékes 
erdész útmutatásai és jelölései alapján gyérítettük 
a bozótot, és a horgászatnak útban lévő fűz és 
zöldjuhar fákat. Következő társadalmi munkanapunk 
október 30-ára lett meghirdetve, célunk folytatni 
a megkezdett munkát, minél több horgászhely 
kialakítása érdekében. Ezzel az idei évre tervezett 3 
közösségi munkanapot megtartottuk, így bepótolva a 
2020-as évről a koronavírus járvány miatt elmaradt 
alkalmat is. 
Adony Város Önkormányzata 500 000 forinttal 
támogatta egyesületünket, amit ezúton szeretnénk 
megköszönni! 
Minden támogatás jól jön, mert vízpartjaink, vízparti 
faházaink, esőbeállóink folyamatos karbantartása 
nem kis pénzt emészt fel évente. A partok fűnyírása, 
szemétmentesen tartása is folyamatosan költségként 
jelentkezik. Köszönjük a támogatást!
Személyi jövedelemadók 1%-ának felajánlásából, 
408 524 forintot kaptunk. Köszönjük minden 
felajánlónak, hogy személyi jövedelemadója 1%-
ával támogatta egyesületünket, kérjük jövőre is 
gondoljanak ránk! 
Az őszi hidegebb idő beálltával a ragadozó halra való 
horgászat időszaka is eljött. Kérem a horgásztársakat, 
hogy legyenek tekintettel egymásra, a telepítések 
miatt sok ember horgászik egyszerre, az etikus, 
egymást tisztelő, horgászhoz méltó magatartást 
próbáljuk meg vízpartjainkon betartani. Kérem, hogy 
a horgászhelyek elfoglalása és horgászat közben 
tartsák be az írott és az íratlan etikai szabályokat!
Jó horgászatot és sok halat kíván az Adony és 
Környéke Horgász Egyesület vezetősége!

Bodó István elnök

adonyi újság
helyi közéleti és információs havilap
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felelős szerkesztő:
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nyomdai előkészítés: 
KOZMÉR AMANDA

szerkesztőségi munkatársak:
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GONDOLATÉBRESZTO 
Elsősorban szeretném megköszönni kedves 
barátomnak, Varga Bencének a felkérést, hogy 
beavassam a kedves olvasókat a szőlőhegyi 
életforma sava-borsába. Ebben a kis irományban 
megpróbálom összefoglalni történetünket, miképp 
is keveredtünk mi a Szőlőhegyre és miként is élünk 
mi itt. 
Előszó révén annyit szeretnék hozzáfűzni a 
történetünkhöz, hogy a párom és én is Adonyban 
nevelkedtünk, ide jártunk iskolába, itt éltünk a 
szüleinkkel. Kapcsolatunkban eljött az a pont, 
amikor külön szerettünk volna összeköltözni, amihez 
sajnos Adonyban nem találtunk akkor albérletet, 
így nem maradt más, mentünk Dunaújvárosba. 
Nem egészen két évet laktunk a legsűrűbben 
lakott részen, de hát két falusi kertes házból jövő 
fiatalnak egy ötvenvalahány négyzetméteres panel 
maga a megfojtás.  Ebben a majdnem két évben a 
szabadidőm egy részét azzal töltöttem, hogy házakat 
kerestem, hogy mielőbb megszabadulhassunk a 
panel fogságától. Adonyi gyökereink miatt nem is 
gondolkoztunk más településben. Kedves párom 
már megismerkedésünk előtt is egy nem szokványos 
házban képzelte el jövőjét, szó mi szó bogarat ültetett 
a fülembe. Egy ház jött velem szembe az interneten. 
Szőlőhegy…, ami már nem Adony, de hát mégis az. A 
megtekintés során a dohos szagon, és régen érintett 
berendezésen túlnézve mindketten ugyanazt láttuk 
meg benne, rengeteg munkával egy igazi mesebeli 
kuckó lesz belőle. 
Megkezdődtek a felújítási munkák a bővített 
présházon. A munkálatok során volt, hogy komplett 
falat kellett tégláig leverni, ugyanis a 10 évig 
lakatlan és elhanyagolt házat az idő és az időjárás 
sem kímélte. Beázott tető, burkolat nélküli padlók, 
lapokban hulló vagy penészes falak, víz nincs. Ez 
várt ránk csak bent, és akkor a gazos, gondozatlan 
kertről még nem is beszéltünk. A legtöbb barátunk 
azt kérdezte, ennyi pénzt beleölni ebbe? Hogy 
fogtok bevásárolni? Hogy fogtok itt élni?... Ezek az 
emberek szemellenzőt viselve csak a problémákat 
és megoldandó feladatok halmazát látták, nem azt a 
kis kincset, amit ez a hely nyújtani tud az itt élőknek. 
Mivel nem egy sűrűn lakott részről beszélünk, kint 
élő szomszédunk is csak egy van, egy kedves pár 
kikkel már-már szülő-gyermek kapcsolatot ápolunk. 
Ha átköszönünk egymásnak, abból biztosan egy 
hosszabb beszélgetés lesz, egy rögtönzött bográcsos 
babgulyás és bor kíséretében. Ezek a beszélgetések 
azt gondolom, hogy hiányoznak a mai társadalomból. 
Hétköznapi ember haza megy munka után, ledől a 
kanapéra és kezdődik ugyanazon körforgás. Tévé, 
számítógép, telefon… Mind csak eszközök, melyek 
uralják felhasználóját, beszippantják egy hamis 
világba. Itt nálunk nincs se tv adás, se internet. Persze 
lehetne, de mi így akartuk, alakítottuk. Helyette 
van sok beszélgetés, spontán baráti összejövetelek, 
társasjátékok, kártyázás, és persze a bulik sem 
maradhatnak el. 

Az emberek életéből hiányzik az igazi beszélgetés, 
és ha ez még egy jó programmal is meg van kínálva… 
Hát azt bátran állíthatom, hogy bárki szívesen jön 
hozzánk, és ha itt van, sosem megy el valami „belső 
plusz” nélkül. 
A szőlőhegyi élet lemondásokkal és 
kompromisszumokkal is jár. Igen, kell két 
autó a munkába járáshoz, ki kell fűteni télen a 
cserépkályhával az egész lakást, és igen, itt kora 
tavasztól késő őszig mindig van munka a kertben. 
Szerencsére az ember mindig számíthat a segítségre 
is, ha olyan barátai vannak, mint nekünk. Persze 
a barátaink mind bent laknak Adonyban, de itt a 
Szőlőhegyen bárkivel találkozik az ember, rögtön 
meghívást kap minimum egy borkostolóra, de néha 
még egy vasárnapi bográcsozásra is. Ha az út szélén 
sétál valaki, bizonyára megállunk neki autóval és 
megkérdezzük, a Szőlőhegyen laksz te is? Hát persze. 
Akkor csak gyere, pattanj be mellém és meséld el a 
történeted.
Mindösszesen, nekünk nagyon tetszik ez az élet, 
imádunk kint lakni, és a munkára is máshogy 
tekintünk. Semmi pénzért nem cserélném el. Ahogy 
kedves szomszéd nénim mondaná, ez a béke szigete. 
Itt reggel annyi madár csiripel, hogy öröm hallgatni 
őket, és nem sajnálja az ember, ha reggel 5-kor erre 
ébred. Valóban itt megnyugvásra találunk, de ettől 
még nem leszünk elszigetelve semmitől és senkitől.

Ezúton szeretném megköszönni Varga Bence 
barátomnak a felkérést eme cikk megírására, 
és köszönöm, ha végig olvastad. A következő 
gondolatébresztéshez szeretném felkérni Alsóházi 
Rékát, hogy meséljen nekünk a közösségi életről, a 
közösségekhez tartozásról. 

Gévai Ildikó
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Sportré, avagy majd a „BELI” megmondja
Póker és a sport

Alkotói válságba kerültem, ezért a minap fellapoztam 
az ország legnagyobb online sportportálját, (nso.hu) 
hogy némi ihletet szerezzek. Imáim meghallgatásra 
kerültek, és az alábbi cikkbe futottam bele:
„a Real Madrid korábbi játékosa multimilliomos 
lett a pókerből”
Kaland! – csattantam fel és gyermeki lelkesedéssel 
vetettem magam bele a cikk olvasásába. Ebből 
kiderült, hogy az általam is kedvelt – még 
azelőtt, hogy a habfehérekhez igazolt volna – 
dán, Thomas Gravesen „a traktor” becenévre is 
hallgató játékos szedte meg magát a zöldasztalnál, 
ha kifogyóban lenne a futballpályafutása által 
megtermelt milliókból. (engedtessék meg 
nekem, hogy ez utóbbiban kételkedjek, ugyanis 
modellekkel és korábbi felnőttfilmesekkel 
randizgatott hősünk, akiket általában nem 
a másik nem személyes varázsa fog meg). 
A történet lényege, hogy a tar dán, most éppen 
több mint százmillió dollárt nyert pókeren. Az első 
gondolat, ami eszembe jutott, az nem volt éppen 
szalonképes. A második – és itt vállalom a rám 
zúduló népharagot – miszerint:
Mennyire tekinthető sportnak a póker?
Biztos vagyok benne, hogy a sportok jelentős 
részében, valamilyen mértékben – erről lehet 
vitázni – de szerepet játszik a szerencse faktor. 
A diskurzus tárgyát sokkal inkább az képezi: 
mekkora részben lehet a fortunának tulajdonítani 
a sikert vagy sikertelenséget. Vegyük például a 
labdarúgást. Ha két csapat találkozik egymással, 
lehet győzni (a másik fél szemszögéből kikapni) 
egy szerencsés/szerencsétlen góllal 1-0-ra. 
Döntetlen közeli állásnál nagyon sok sportágban 
1-1 szerencsés vagy szerencsétlen megmozdulás 
el tudja billenteni a mérleg nyelvét, egyik vagy 
másik irányba. Ugyanakkor tény, hogy a sok gólt, 
vagy pontot hozó találkozók esetében lényegesen 
kisebb mértékben lehet Fortunát hibáztatni.  
A sportágtól függetlenül (még az ökölvívásban is 
ismeretes a lucky punch – szerencsés ütés kifejezés) 
a résztvevők nyilatkozataiban gyakran fogalmaznak 
úgy: „szerencsére sikerült” vagy „szerencsére 
ez történt”. Hogy ezt mennyire gondolják 
ténylegesen úgy ahogyan kimondják, más kérdés.  
A póker esetében azonban más a helyzet. 

Igen, én is kedvelem a játékot – főleg játszani, nem 
pedig nézni – de nem feltétlenül gondolom legitim 
sportnak, hiszen itt az adott leosztás rengeteget 
számít, ahogyan az „égetett lapok” is, na meg a 
flop, a turn és a river. Persze csak a szerencse az, 
ami számít, hiszen rengeteg stratégia mentén 
lehet játszani ezt a játékot – érdemes megnézni 
a Casino Royale című James Bond filmet is.  
Véleményem szerint azonban a póker esetében 
a szerencse faktor nagyobb arányban szükséges 
ahhoz, hogy eredményesek legyünk a játékban. Ha 
számot kell mondani, 40-50%-ban fortuna kell hozzá, 
hogy mi is modellekkel és ex-felnőttfilmesekkel 
randizzunk – már ha ehhez van gusztusunk, több 
millió dollárral a zsebünkben. 

Autó karbantartási és szervizelési akció

Megújulva, változatlan helyen várjuk minden kedves régi és új ügyfeleinket
 

Márka független szervizünkben a szórólap felmutatásával a javítások 
munkadíjának 25% -át elengedjük. 

Az akció érvényes 2021. 10. 01-től 2021. 11. 30-ig. 

IM-autószerviz Adony (Ignácz szerviz) 
Keressen minket: Adony 6-os főút 52 km, vagy telefon 

06 70 210 0279, 06 25 230 078 
e-mail: info@im-autoszerviz.hu

www.im-autoszerviz.hu 
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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

november.20. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
november. 25. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
november 27. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
december 04.  Főműsor  19:00    20:30  Szombat
december 09. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
december.11. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
december. 18.Főműsor 19:00 20:30 Szombat


