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ADONYI
UJSÁG/

 2021.december - 2022. január 
„Harang csendül,

 Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”

(Ady Endre)

Kedves Adonyiak!
Elérkezett az advent, ami a karácsonyra való 
lelki felkészülés, a várakozás, a reménység ideje. 
A szeretet ünnepének közeledtével ünneplőbe 
öltöztetjük nemcsak a szívünket, de házainkat, 
utcáinkat is. Ebben a meghitt időszakban 
többet gondolunk szeretteinkre, barátainkra, 
és figyelünk arra, hogy mit nyújthatunk 
azoknak, akik fontosak számunkra. 
Az advent a karácsonyhoz vezeti el az embert, 
a karácsony pedig a szeretet által egymáshoz 
vezet el bennünket. A Megváltó Jézus Krisztus 
születését ünnepeljük, aki azt hagyta ránk, 
hogy úgy szeressük egymást, amint Ő szeretett 
bennünket. 
Ahogy egyre több gyertya lobban lángra az 
adventi koszorún, úgy tölti el szívünket a 
melegség, a szeretet. 
Az ünnepek közeledtével egy-egy pillanatra 
megállunk, számvetést készítünk az elmúlt 
év történéseiről. Megpróbálunk erőt meríteni 
az ünnep fényéből az elkövetkező év napjaira. 
Tiszta szívvel gondolunk szeretteinkre, és 
boldog izgalommal készülünk arra, hogy ezt az 
érzést kifejezve, lelkünket fénybe öltöztetve, új 
értelmet, örömöt vigyünk egymás életébe.
 

Ez az önzetlen, őszinte, szívből jövő érzés az, 
amely megsokszorozza ajándékaink értékét.
A karácsony kiemelt helyet foglal el a naptár 
piros betűs napjainak sorában, és nemcsak az 
izgalommal teli készülődés, a szépen díszített 
fenyő, a heteken keresztül dugdosott és arany 
szalaggal átkötött ajándékok és az asztalra 
kerülő sok finomság miatt, amik mind-mind az 
ünnep velejárói.
Azért más ez az ünnep, mert a karácsony 
szelleme összehoz bennünket: kicsit és 
nagyot, időset és fiatalt, hívőt és nem hívőt, 
a családtagokat, barátokat, még akkor is, ha 
esetleg a távolság miatt csak lélekben tudunk 
együtt lenni. A mai, széthúzó világunkban 
ennek az összetartó erőnek van a legnagyobb 
szerepe, és ebben áll karácsony ünnepének 
nagysága.
Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, 
bensőséges kapcsolatokra épülő családot, 
közösséget lehet építeni akár kicsiben, akár 
nagyban. 
Figyeljünk arra, hogy a karácsonyi gyertya 
lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején 
égjen szívünkben, hanem a hétköznapokon is 
maradjon izzásban.
Hamarosan megszólalnak a karácsonyi 
csengők, amelyeknek hangjai a család, a 
békesség és a szeretet melegét hirdetik. 
Kívánom mindenkinek, hogy hozzák el 
ezeket az Önök otthonába is, és tegye széppé 
ünnepüket a csengők örök érvényű üzenete.
 Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és 
boldog új évet kívánok mindenkinek!

                                                       Ronyecz Péter
                                                      polgármester

Tisztelt Olvasó!

Felhívjuk figyelmét, hogy jelenleg az Adonyi Újság 2021. december  -  2022. január, összevont 
lapszámot tartja a kezében! Így az újság következő megjelenése 2022. február elején esedékes.
Ezt követően az év további részében a megszokott módon, havi rendszerességgel jelentkezünk.

Az Adonyi Újság szerkesztősége ezúton kíván áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben,
bőségben, sikerekben gazdag új esztendőt!
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VÁROSHÁZA
FELHÍVÁS

kutyaSétÁLtatÁS SzabÁLyaiVaL 
kapcSoLatban

tisztelt Lakosság!

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet előírja, hogy belterület közterületén ebet 
csak pórázon lehet vezetni. 
Szabálysértést követ el az az ebtulajdonos is, aki 
a felügyelete alatt álló kutyát természeti és védett 
természeti területen vagy játszótérre - segítő 
kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi.
FELHÍVom a FigyELmükEt, Hogy az adonyi 

kaStéLyparkban tiLoS kutya, iLLEtVE 
egyéb állat (pl. ló) sétáltatása!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény értelmében a kedvtelésből tartott 
állat ürülékét az állattartó a közterületről 
köteles eltávolítani.
Kérem a fenti előírások, követelmények betartását, 
mert azok elmulasztása, illetve megsértése 
szabálysértési felelősség megállapításával és 
pénzbírsággal jár.
dr. Földi Ilona
jegyző  

beszámoló adony Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2021. október 21-i 

rendkívüli, nyílt üléséről

A rendkívüli ülést Ronyecz Péter polgármester 
16:30-kor nyitotta meg. A jegyzőkönyv hitelesítők 
és a napirendi pontok elfogadását követően az első 
napirendi pontban a „Petőfi utca járdafelújítása” 
közbeszerzési eljárásáról tárgyaltak a képviselők. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Magyar 
Falu Program keretében Önkormányzati 
járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021 
című MFŐ-BJA/2021 kódszámú kiírás alapján az 
Adony, Petőfi utca 12-14. szám előtti járdaszakasz 

burkolatfelújításának kivitelezésére induló 
közbeszerzési eljárásra az Adony-Bau Kft.-vel 
(2457 Adony, Hunyadi u. 26.) köt vállalkozási 
szerződést 4.983.650,- Ft + ÁFA összegben, melyhez 
- a bruttó 4.999.970,- Ft kapott támogatáson felül - 
bruttó 1.329.266,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 
2021. évi költségvetésének tartalék kerete terhére. 

A második napirendi pontban Kozmér Amanda, 
a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatója tájékoztatta a képviselőket, hogy az 
intézmény több helyiségében javítási munkák 
elvégzésére és tisztasági festésre van szükség. 
Mivel a pandémia időszakában (január 1-től 
június 30-ig) nem tudtak rendezvényeket tartani, 
ezért az intézmény éves költségvetését képző 
rendezvénykeretben jelentős összeg maradt, ezért 
azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 
hogy a kivitelezési munkák megvalósulásához 
a fedezetet csoportosítsa át. Ehhez a képviselő-
testület egyhangúlag hozzájárult.

Az ülésen bejelentés nem hangzott el. Ronyecz 
Péter polgármester a képviselő-testület ülését 
16:50 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.

beszámoló adony Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2021. október 28-i rendes, nyílt üléséről

Az ülést Ronyecz Péter polgármester 16:30-
kor nyitotta meg. A jegyzőkönyv hitelesítők és a 
napirendi pontok elfogadását követően az első 
napirendi pontban, miután a képviselő-testület 
a településkép védelméről szóló 13/2018. (V.7.) 
önkormányzati rendelet módosítására irányult 
partnerségi egyeztetés keretében beérkezett 
véleményeket megismerte, azzal egyetértett és az 
eljárást lezárta, majd megalkotta a 13/2021. (XI. 
02.) számú rendeletét.

A második napirendi pontban a Városközpont 
Rákóczi, Bajcsy-Zsilinszky és részben a Petőfi 
utcát érintő rehabilitációjának kivitelezésével 
kapcsolatos döntéseket hozott meg a képviselő-
testület. A kivitelezés közbeszerzési eljárásának 
lebonyolításával Csősz-Horváth Alexandra egyéni 
vállalkozó lett megbízva bruttó 300.000,- Ft díjon. 
A közbeszerzési eljáráshoz szükséges 3 fős bíráló 
bizottság tagjai Csősz-Horváth Alexandra egyéni 
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vállalkozó, Sági Péter egyéni vállalkozó, illetve 
Székely Krisztina pénzügyi ügyintéző lettek a 
képviselő-testület döntései alapján.
A Városközpont rehabilitációjának kivitelezésére 
vonatkozó ajánlattételre a Renalpin Kft., a Szegletkő 
Generál Kft., az Innobuild Kft., a Brivi-szer Kft. és a 
Kine Bau Kft. került meghívásra.
A harmadik napirendi pontban a képviselők a 
Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 2020. 
évi közművelődési szakmai tevékenységéről szóló 
szakmai beszámolóját tárgyalták meg és fogadták el.
Negyedik napirendi pontban a 2022/2023-as tanév 
felvételi körzethatárainak szóló vélemény alapján 
az adonyi általános iskolások számára a felvételi 
körzet megállapításához az Adonyi Szent István 
Általános Iskola és AMI-t (2457 Adony, Rákóczi u. 
39.) javasolta a képviselő-testület kijelölni.
A Belügyminisztérium támogató okirata alapján 
Adony Város Önkormányzata 1.028.700,- Ft, 54 erdei 
m3 keménylombos tűzifa vásárlására fordítható 
vissza nem térítendő támogatást nyert. A következő, 
ötödik napirendi pontban a pályázati kiírásnak 
megfelelően előkészített, a szociális célú tűzifa helyi 
szabályairól szóló rendelet-tervezetet fogadta el a 
képviselő-testület.
A hatodik napirendi pontban az Adony Városi 
Televízió működtetésével kapcsolatos előterjesztést 
tárgyalták a képviselők. A határozat alapján a 
Képviselő-testület a 2022. január 1-től a 2023. 
december 31-ig tartó időszakra Filotás Mihály 
vállalkozót bízza meg a szolgáltatás ellátásával 
250.000,- Ft/hó áfamentes + 25.400,- Ft/hó 
áfamentes műsorsugárzási díj áron.
Ronyecz Péter polgármester beszámolt, hogy a 
Magyar Falu Program keretében megnyert „Felelős 
állattartás elősegítése” című pályázat útján elnyert 
500.000,- Ft támogatáshoz az igényfelmérés 
szerint többletforrás biztosítására van szükség. 
A Képviselő-testület a hetedik napirendi pontban 
ezt tárgyalta, és támogatta az előterjesztést és 
felhatalmazta a polgármestert, hogy megbízási 
szerződést kössön Dr. Nemes László állatorvossal 
(2490 Pusztaszabolcs, Béke u. 53., praxis engedély 
szám: 0986-PE/MÁOK) maximum bruttó 350.000,- 
Ft összegben a Magyar Falu Program „Felelős 
állattartás elősegítése” pályázati támogatáson 
felül megvalósítandó ivartalanítási tevékenységek 
elvégzésére. Ezen összeget az Önkormányzat a 
2021. évi költségvetésének tartalék kerete terhére 
biztosítja.
A Bejelentések között a Polgármester Úr ismertette, 
hogy a Vetus Salina Kulturális Egyesület kérelmet 
nyújtott be egy pihenőpad létesítéséhez a Bálint 
Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár mögötti nagy 
gesztenyefa köré. Kozmér Amanda intézményvezető 
ehhez előzetesen hozzájárult, a képviselők örömmel 
fogadták a kérelmet, amit egyhangúlag elfogadtak.

Ronyecz Péter polgármester beszámolt, hogy a 
szőlőhegyi utakkal kapcsolatosan folyamatosan 
érkeznek bejelentések, a végleges megoldás 
kivitelezése előtt javasolta, hogy a szőlőhegyi utak 
sürgős javítására, kátyúzására 2.500.000,- Ft + ÁFA 
összegű hozzájárulást nyújtson az önkormányzat 
2021. évi költségvetésének tartalék kerete terhére. 
Ezzel a képviselők egyhangúan egyetértettek.
A következő bejelentésnél Ignácz Ildikó képviselő 
javaslatára, 50.000.- Ft támogatást nyújtott a 
képviselő-testület az Adonyi Gyermekekért 
Közalapítvány részére, pályaorientációs kirándulás 
útiköltségéhez.
A Polgármester Úr tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy 2021. október 27-én hajnalban 
betörtek a hivatal épülete mögötti szerszámtárolóba 
és az iskolakonyha élelmiszer raktárába. Elvittek 
több munkaeszközt, két darab láncfűrészt, két 
kaszát, három lombfúvót és kettő sövényvágót, de az 
elkövetőket elfogták, és az eszközök is előkerültek. A 
nyomozás gyors és sikeres eredménye is azt mutatja, 
hogy a közterületi kamerák hasznosak. 
Felhívta a figyelmet, hogy ennek következményeként 
más rendszert kell kidolgozni, akik közérdekű 
munkát végeznek, vagy valamilyen büntetést 
dolgoznak le, azoknak a munkába való engedését, 
hogyan oldja meg az önkormányzat.
Ronyecz Péter polgármester a képviselő-testületi 
ülését 17:25 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.

A hónap képe                                            Fotó: Bodó Luca

Kedves Luca!

Az Adonyi Újság szerkesztősége és minden kedves 
olvasó nevében ezúton mondunk köszönetet neked, 
hogy a 2021-es évben megosztottad velünk fotóidat. 
Minden jót és további sikereket kívánunk számodra!
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ÚTICÉLUNK
Úticélunk kalocsa

  Aggodalommal figyeltük a vírusról szóló 
híreket. Tartottunk a betegségtől, a szigorítások 
bevezetésétől, mert ez a program tavaly már 
elmaradt. Nem szerettünk volna megint úgy járni, 
hogy ülünk az ablaknál, és várunk egy szebb világra. 
  Végre elérkezett a november 16-a. Az első utunk 
Kalocsára vezetett, mely Árpád fejedelem szállása 
volt. Az első fejedelmi székhely, amit Szent István 
alapított 1009-ben. Utána költözött az uralkodói 
központ Fehérvárra és Esztergomba. Az első 
egyházfő Asztrik volt. Szent László, a harcias 
lovagkirály hozta létre a Kalocsa-Bácsi érsekséget. 
Ezért is látható a székesegyházban a szentély előtt 
Szent István és Szent László szobra. Az érsekek 
sorában találkozhatunk többek között Tomori Pál 
híres törökverő nevével, ki a mohácsi csatában esett 
el. Liszt Ferenc többször játszott a kastély falai között, 
szobrát a téren állították fel. A barokk könyvtár 16 
szobát és 2 termet foglal magába. Az olvasóteremben 
a fal mentén faragott polcokon, középen könyvtartó 
oszlopokon és olvasó asztalokon helyezték el a 
Werner Wencel által átkötött könyveket. Az egységes 
aranyozott bőrkötéshez általában marhabőrt, de 
előfordult kecske-, illetve birkabőr használata is. A 
termeket óvják a természetes fénytől, és ellenőrzik a 
hőmérsékletet és a páratartalmat. Figyelemreméltó 
az elhelyezés, az alsó polcon a több kilós nagy 
könyvek, és ahogy haladunk feljebb, úgy mindig a 
kisebbek láthatók. Érthető okokból nem lehetett 
fotózni, de sajnálom, mert a kép visszaadja azt, 
amit nem lehet szavakban kifejezni. Megtudtuk 
azt is, hogy merített papíron is dolgoztak. Azok 
a lapok nem sárgulnak be. Nekem is van egy 
merített papírból készült könyvjelzőm, másmilyen 
a vastagsága és a tapintása. (és persze XX.sz) 
Sok ritkaságot, tudományos munkákat őriznek, 
láthattunk kéziratokat, kódexeket, a vizsolyi Biblia 
első kiadását. Én leginkább az üveg alatt levő József 
főherceg, vagy Teleki Sámuel könyvét lapoztam 
volna fel. A falakat Maulbertsch festmények díszítik, 
mint már jó néhány városban láthattuk a munkáit.
  Fokozva érdeklődésünket mentünk az érseki 
kincstárba, az egyházművészeti emlékek 
megtekintésére. A liturgikus ruhák gyűjteményét 
néztük meg, többek között az aranyszállal átszőtt 
palástot, és azt, ami a király koronázásánál volt 
jelen utoljára 1916-ban. A kiállítási tárgyak között 
van a Szent korona másolata, a Szent István herma, 
pásztorbotok és liturgikus eszközök számos darabja. 
Az ereklyetartók közül a Szent Anna hajszálait 
őrző maradt meg legjobban az emlékezetemben. 
A vitrinekben kiállított gyűrűket, láncokat, 
kereszteket, gyakran ékesítik ametiszt kővel. Az 
érsekek képei között található dr gróf Zichy Gyuláról 
készült festmény. Különleges technikát alkalmazott 
a művész, úgy alkotta meg a szemet, ha a terem 
bármely pontján állunk, mindig minket néz. Különös 
hatással bír.

  A barokk főszékesegyház 1735-1774 között 
készült, egy többször is újjáépített középkori 
templom helyén. Félköríves timpanonját dombormű 
díszíti: Szűz Mária a magyar szentekkel. A tornyok 
között az oromzat tetején Szűz Mária, két oldalán 
Szent Péter és Szent Pál apostolok szobrai állnak. 
Az egyhajós csarnoktemplom két oldalán négy-
négy oldalkápolna található egy-egy oltárképpel. 
Boltozatait barokk stukkók díszítik, melyeket olasz 
mesterek készítettek. A főoltár képe Szűz Mária 
mennybevételét ábrázolja, mely osztrák festő műve. 
Lehetőségünk volt megnézni a kriptákat is, bár 
folynak a munkálatok. Egy feltárt sírnál vezetőnk 
elmondta, hogy most már bebizonyosodott, hogy 
Asztrik, az első kalocsai érsek csontmaradványai 
láthatóak, aki Szent István megbízásából II. 
Szilveszter pápától áldást és koronát kért, és hozott 
is.
Következett a Bács- Kiskun megye legrégebbi 
barokk kastélyának a látogatása. Hajós hallatán 
a pincék jutottak az eszembe. A település a török 
időben elnéptelenedett, németeket telepítettek be, 
kik hozták magukkal a pinceépítészeti tudásukat. Az 
alföldi szőlőtelepítés Mária Terézia rendelete alapján 
történt. Azt mondják, hogy a tájvidék specialitása 
a jégbor, mivel a hosszú napos ősz és a fagyos 
december kedvező az előállításához. A kacskaringós 
utcák présházainak egy része műemlék jellegű. Az 
ismertetőből tudjuk, hogy a kastély 1740-ben 
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épült nyári lakként a kalocsai érsek megbízásából. 
Később bővítették, átépítették. 1820-ban felújították, 
ekkor alakult ki a termek egységes klasszicista 
díszítőfestése. Ékességét a négy saroktorony adja. 
Körülötte látványos parkban sétálhattunk. Mint 
minden kastélyhoz, ehhez is fűztek legendát. A 
kalocsai érsek Mária Terézia részére építtette a 
rezidenciát, mert ígéretet tett, hogy meglátogatja 
a kalocsai egyházmegyét, amit nyárra tervezett. 
Az volt a kérése, hogy szánon tehesse meg az utat 
Hajós és Kalocsa között. Az érsek sóval szóratta be 
a két település között az utat. Persze a látogatás 
elmaradt. Az ottani emberek máig emlegetik, hogy 
a kapun levő díszítő nőalak Mária Teréziát ábrázolja. 
A felújítások során, előkerült egy „titkos alagút”, 
amely barokk kori melléképület alá vezet. A 4 méter 
hosszú járatról a feltárás után kiderült, hogy egy 
kútban végződik. Valószínű a konyha vízszükségletét 
fedezték belőle. 
Az emeleti előcsarnokot barokk faliképek díszítik. 
Az egyik felén Mária Terézia és férje Lotharingiai 
Ferenc látható, a másik oldalon a királynő szüleinek 
a képe van, Erzsébet Krisztina és férje III. Károly 
magyar király. A tárlatvezető elmondta, hogy az a 
különlegessége, hogy ezek a hatalmas képek egy 
ponton vannak felfüggesztve, ráadásul az eredeti 
szögön és láncon. Láthattuk a szobákat, az intarziás 
bútorokat, festményeket, és egy vadászati kiállítást 
is, ami mindig nagy élményt jelent számunkra. 
A kastély szobáit nagy fehér kályhákkal fűtötték, 
melyeken elől nincs ajtó. Hogy hogyan, azt is 
megtudtuk. A 18. sz. cserépkályhák füstjáratokkal 
kapcsolódtak a kéménybe. Ezeken a járatokon 
közelítette meg a személyzet a cserépkályhákat, 
hogy tűzifát tehessenek bele.
 Az egyik saroktoronyban látható az érseki kápolna, 
a padlózata még szintén eredeti. Az öltöztethető 
Szűz Máriát Németországból hozták, de már 
hazánkban restaurálták. A pincesorok megtekintése 
után indultunk a következő állomásunkra.
 Hazánkban Baján a legmagasabb a napsütéses órák 
száma. Piacára a környék termelői hozzák az áruikat. 
Mi a Tóth Kálmán téren sétáltunk, ki a városnak 
egyik híressége volt. 1865-ben megválasztották 
országgyűlési képviselőnek, amit négy ciklus erejéig 
megőrzött. Sokat tett a városért.
Az adventi készülődés hangulatát már lehetett 
érezni. 

Éhségünket egy kis sült gesztenyével enyhítettük. 
Kisvonattal jártuk körbe a várost és ismerkedtünk 
a nevezetességekkel. A Duna és a Sugovica 
összefolyásánál épült fel a Türr István - kilátó. 
Névadója Garibaldi tábornoka volt, és a Korinthosi-
csatorna egyik építője. 
  Egy idős úr, aki már a kisvonat vezetőjétől is 
kérdezte, hogy honnan jött a csoport, most tőlünk 
is érdeklődött. Látszott rajta, hogy magányos és 
alig várja, hogy beszélgetőtársra találjon. Elmesélte 
nekünk, hogy a két folyó találkozásánál levő 
emlékmű, melyre egy vasmacska van elhelyezve, 
miért is van tele mécsessel és virággal. Ezen a helyen 
szórták a hamvakat a hullámsírba. A hozzátartozók 
itt emlékeznek meg szeretteikről. A felvilágosítást 
megköszönve búcsúztunk tőle.

 Egy kicsit még sétáltunk a városban, megcsodáltuk 
a hajdani Grassalkovich palotát, amely napjainkban 
a Városházának ad otthont. Hazafelé a buszon 
ismertette Vali a következő programot. Mivel 
decemberben mindenki készülődik az ünnepekre, 
nem utazunk, hanem egy évet lezáró összejövetelt 
fogunk tartani, és tervezünk a jövőre vonatkozóan. 
Valinak a csoport és a magam nevében köszönöm 
az egész éves munkáját, és kívánok mindenkinek 
békés, boldog ünnepeket!

Boldog Istvánné
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b.Ú.é.k! – bennünk újra él krisztus!

Nem véletlenül kezdtem ezzel a „felütéssel” írásom, 
hiszen Advent van, az Úr eljövetelére várakozunk. 
Advent 1. vasárnapja az új egyházi esztendő kezdete 
egyben, új reményekkel, új lehetőségekkel. Azonban 
előbb engedjenek meg egy kis visszatekintést, mi is 
történt egyházközségünkben november-december 
hónapban! November hó mindig egy kis ünnepléssel-
megemlékezéssel kezdődik a hívő katolikus ember 
számára, hiszen a hónap első napján Isten minden 
Szentjeit ünnepeltük, az ő közbenjárásukat kértük, 
hogy imádkozzanak érettünk. De: kik is azok a 
Szentek? Röviden és tömören: olyan emberek, 
akikről biztosan tudjuk, hogy már a Mennyországban 
vannak, a Megdicsőült Egyház tagjai, a keresztény 
ember példaképei. Élettörténetüket olvasva nem 
egy vértanúval is találkozhatunk, akik a szó fizikai 
értelmében életüket adták a hitükért. Amikor ezen a 
napon felcsendülnek a Mindenszentek litániájában 
neveik, elgondolkodhatunk: mennyi barátja is volt 
Istennek a történelem során, akik megtartották az 
Ő törvényeit, parancsait. Mit is kér tőlünk Isten? 
Aligha többet, azt hiszem. Ebben lehetnek társak, 
példaképek a Szentek. November hónap második 
napján már az ünneplés helyett a megemlékezés 
töltötte el szívünket, együtt imádkozhattunk 
a temetőkápolnában, hiszen ez a nap halottak 
napja. Ilyenkor az egyház elhunytjaiért imádkozik, 
különösen azokért a lelkekért, akik a megtisztulás 
állapotában várakoznak a tisztítótűzben. Egy 
imádság nem sok idő, egy-két, maximum öt-tíz 
perc, de ha ezzel megmenthetjük valaki lelkét, 
akkor elgondolkodhatunk: érdemes-e rászánnom 
azt az öt-tíz percet az imádságra? November 
ötödikén, a péntek esti Szentmisében Szent Imre 
hercegről emlékezhettünk meg, aki a magyar ifjúság 
védőszentje, különösképp fontos imádkoznunk 
fiataljainkért, hogy a mai zűrzavaros világban is 
a helyes úton járjanak! November 19-én, szintén 
az esti Szentmisében pedig Árpád-házi Szent 
Erzsébet közbenjárását kértük szegény, elesett 
testvéreinkért, hiszen ő a jótékonyság, és a karitász 
védőszentje. Az évközi vasárnapokon pedig a tanító 
Jézusról, s az egyházi év vége fele közeledve pedig 
a végidőkről szólt az Evangélium, hiszen Krisztus, a 
mindenség királyának főünnepével, az utolsó évközi 
vasárnappal lezárult az elmúlt egyházi esztendő. 
Most, november végén, mint azt említettem, Advent 
van. Adventus Domini, azaz „Úrjövet”. Krisztus első 
eljövetelének megünneplésére, azaz karácsonyra 
várakozunk, készülünk fel lélekben. Ezt a célt 
szolgálják az adventi „rorate” Szentmisék (melyek 
idén templomunkban hétfőn és kedden reggel 6 
órakor tartatnak meg), valamint a Szentmisék előtti, 
és utáni Szentgyónásra való lehetőségek. Karácsony 
Krisztus eljövetelének ünnepe. Hogyan is készülünk 
arra, ha valaki vendégségbe érkezik hozzánk? 

Kitakarítjuk, ünnepi díszbe öltöztetjük otthonainkat, 
finom ételeket készítünk, sütünk-főzünk, egész 
kis ünnepi illat tölti be a meleg hajlékot. Ugyanígy 
kell Krisztus eljövetelére készülnünk. Vizsgáljuk 
meg: vajon a mi lelkünk „igaz keresztény illatú-e”? 
Amennyiben nem, úgy érdemes egy alapos 
Szentgyónással, lelki beszélgetéssel „takarítanunk”, 
hogy szívünkben-lelkünkben is meghitt hajlékra 
leljen a Megváltó. Így készüljünk hát karácsony 
fényességes ünnepére, Urunk születésnapjára!  
Szülessen meg a mi lelkünkben is a Kis Jézus!

ÜNNEPI MISEREND

December 24.
14:30 Jézuska-várás, majd élő Betlehem

0:00 Éjféli Szentmise

December 25.
10:00: Ünnepi Szentmise

December 26.
 10:00 Szent Család vasárnapja

 és János - napi boráldás

HITÉLET
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Áldás, békesség! 

bódás János: minden javunkra van
(Róma 8,28)

Új esztendő… Nem tudja senki sem, 
hogy mi vár reá, merre, hova lép. 
Az ismeretlenség ködébe rejtve 

mi van: örvény, orom, vagy szakadék?
Nincs kikövezett út, egyenes pálya, 

biztos cél felé vezető sínek. 
Hogy a holnap titkát kitalálja, 

nem adatott meg soha senkinek.
Úgy megyünk a jövő felé, akárha 

sötétbe lépnénk… De örvény, verem 
felett, – jó tudni – , védőn alánk tárja 

hűséges karjait a kegyelem.
Öröm, bánat, élet, halál, akármi 

jöhet, a szívem mégse nyugtalan, 
tudom: „Kik Istent szeretik, azoknak 

minden javukra van!“

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

aZ ÜNNepI alKalMaK ReNDJéRŐl 
FacEbook oLdaLunkon adunk 
tÁJékoztatÁSt.
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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KERTI TÖRTÉNETEK
Áldás

Az alábbi írás különlegessége, hogy pontosan 22 évvel 
ezelőtt íródott. A sorokat gyerekkorom karácsonyi 
emlékei határozzák meg, akkor már nem Adonyban 
éltem, onnan épp eltávolodva emlékezem. S ahogy a 
sorokat újra írom, a jelenben itt ülök felnőttkorom 
közepén az adonyi házunkban.
Úgy döntöttem, nem írom át, átadom abban az 
állapotban, ahogy 22 éve íródott. Fogadjátok 
szeretettel e szent nap múltbéli hangulatát!...

karácsonyi látomás
   Újra, immár 23. éve meghatottan álltam az illatos, 
agyondíszített karácsonyfa előtt. Arra gondoltam, 
miközben elcsúfítunk egy természetes növényt, a 
célunk naivan mégis a szépítés. Sikerült mindent 
megvennem az utolsó pillanatban és örültem, hogy 
még mindig családom nyugalmat árasztó légkörében 
ünnepelhetek.
Egy kicsit bódult voltam a nap varázsától. Álltam, és 
elkezdtem bámulni egy gyerekkorom óta szeretett 
fényesen szikrázó, bágyadtan forgó üveggömböt.
Hirtelen szappanbuborék lett belőle, színes, 
hatalmas és áttetsző. Értetlenül hajoltam közelebb 
hozzá, megcsapta az orromat a gyanta illata, 
de hisz ebben mozog valami! Megpillantottam 
benne gyerekkoromat. Ott is illatozott a pompás 
karácsonyfa, de mennyire másképp.  Akkori 
érzéseim, gyermek szívem kedves pillanatai most 
hirtelen felnőtt világomba költöztek. Imádtam a 
készülődést, izgalommal vártam a Jézuskát. Kinn a 
házunk előtt a szürke égbolt friss hópehely réteget 
borított a csontra fagyott fekete földre. 

Akkor hittem, hogy ez a fagyos réteg melegíti 
a jeges földet. Ugattak a kutyák, türelmetlenül 
vártam az este hátralévő részét. Mintha odabenn, a 
szobában is hullott volna a hatalmas, csillag alakú 
hópehely. Hittem, hogy Ő hozza az ajándékot. Izzadt 
tenyeremben szorongattam a hónapokig javítgatott, 
magam által készített rajzot, s izgultam, hátha tesóm 
jobbat rajzolt. Egy óvatlan pillanatban aláraktam a fa 
alá, s az cinkosan a fejemre ütött az alsó ágacskáival. 
Nevettem ezen egyet, hiszen csak ő tudta az én 
titkomat, rákacsintottam és megrészegülve a finom 
kalács, s sült husi illatától, kacagva rohantam az 
illatok színhelyére.
  -Mi lesz már, hol a Jézuska?- kérdeztem.
Édesanyám mint mindig, most is türelemre intett. 
Végig gondoltuk a családdal az elmúlt évet, vajon jók 
voltunk-e.
Megérdemeltük az ajándékot!
Közben korgott a gyomrom szegény töltött pipi 
láttán, amit művészi ügyességgel körbe díszített 
egy gondos kéz. Meghallottam a jól ismert csengő 
hangját. Egymásra néztünk, s a két gyermekszem 
ugyanazt mondta. Ó, de hiszen már megint 
elmulasztottuk kilesni a Jézuskát, gyorsabb volt 
nálunk... Aztán pislantok egyet, újra az üveggömböt 
látom, a szappanbuborék szétpukkant. Mindenkinek 
lehet egy szappanbuboréka, van akinek százszor 
színesebb, van akinek sokkal fakóbb, mint az enyém, 
de egy közös bennük, előbb -utóbb mind szétpukkan. 
A felnőttkor karácsonya teljesen más. Bennem van 
remény, ha majd gyermekeim lesznek, ő általuk 
újra átélhetem gyermekként a szeretet ünnepét. 
Ma az idő gonosz szorítása, s a pénz őrült hatalma, 
rabszolgasága mindent megfertőz. De azért, olyan 
gyönyörű ez a karácsonyfa, s ez az üveggömb! 
Milyen szépen forog, s most látom, hogy a külsején 
is van valami! Hiszen ez a jelent tükrözi, és ezt látva, 
hallva az ismert csengő hangját, megnyugszom, mert 
felnőtten is szép ez az ünnep!

    Boldog és békés karácsonyt!

.....az írás óta eltelt 22 év, gyermekeim születtek, 
ahogy anno vágytam rá. Lassan unokáim is születnek, 
újra adonyi lakosként. Ahogy gyermeki önmagam itt 
született, hiába vitt máshová az élet, visszatértem, 
hoztam gyermekeimet, várom unokáimat. Mindvégig 
visszavágytam Adonyba, meleg szívvel emlékezve az 
itteni házak kéményének füstjére téli estéken, ahogy 
szüleimmel sétálva minden ház ablakán át láthattuk 
más karácsonyfáját színekben pompázni.
Kívánok mindenkinek csodás gyerekkort, színes 
szappanbuborékot, s lehetőséget arra, hogy mindezt 
átadhassuk, megőrizve ezzel a múlt értékeit!
Isten áldjon minden embert, áldás legyen a jóra, amit 
őrizzünk magunkban mindenekfelett!
Karácsony estéjén senki se legyen magányos!
Áldott, békés új évet kívánva, szeretettel osztottam 
meg múltbéli írásom!
R. Hajni
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kreatív háziasszony
gesztenyés fatörzs 

Hozzávalók:
Piskóta: 6 db tojás, 120 g cukor, 20 ml étolaj, 130 g 
liszt, 20 g kakaópor, csipet só
Krém: 400 g mascarpone, 8 g porcukor, 200 g 
gesztenyemassza, 100 g étcsoki
Elkészítés: A piskótához a fehérjét 6 dkg cukorral 
kemény habbá verjük, majd a tojássárgáját 
kikeverjük 6 dkg cukorral és az étolajjal. Átszitáljuk 
a lisztet, hozzáadjuk a kakaóport és a sót, majd a 
tojássárgás részhez adagoljuk 1-2 lépésben. Végül 
összekeverjük a kemény habbal.
25x40-es, sütőpapírral kibélelt tepsibe simítjuk, 
és 180 fokon sütjük 20 percig. Még melegen 
feltekerjük. Amíg pihen, addig elkészítjük a 
krémet. A mascarponét kikeverjük a porcukorral, 
majd ha megfelelő keménységű, hozzáadagoljuk 
a gesztenyemasszát és a vízgőz fölött felolvasztott 
csokinkat.
A piskótáról levesszük a papírt, krémmel 
megkenjük, feltekerjük. Hagyunk a külső részre is a 
krémből, megkenjük, becsíkozzuk, dekoráljuk ízlés 
szerint.
Finom ízvilágú desszertet kapunk, tálaljuk 
szeretettel a család örömére.

Jó étvágyat! Kató

karácsonyi kuglóf

Hozzávalók:
40 dkg liszt, 8 dkg vaj, 8 dkg cukor, 3 db tojás sárgája, 
2 és fél dl tej, 2 dkg élesztő, mazsola, 1 citrom héja, 
csipet só

Elkészítés:
Az élesztőt fél dl langyos tejben, pici cukorral 
felfuttatjuk. A 8 dkg cukrot a vajjal és a 3 tojás 
sárgájával habosra keverjük, majd hozzáadjuk a 
felfuttatott élesztőt, a maradék tejet, citromhéjat, sót 
és mazsolát. Fakanállal jól elkeverjük, puha tésztát 
kapunk. Vajjal kikent kuglófformába öntjük és 50 
percig kelesztjük. Fontos a kelesztési időt kivárni, 
hogy szép legyen a süteményünk!
180 fokon sütjük. 
Sütés után cukormázzal vagy csokival leöntjük, így 
mutatós ünnepi finomságot kapunk.
Kívánok minden kedves olvasónak békés, áldott 
ünnepet!

Kató

GÓLYAHÍR

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.

Molcsán Natasa
2021.10.22 Budapest

A.n: Czira Cintia Fatime
Apa.n.: Molcsán Viktor

Laki Barnabás
2021.11.14 Székesfehérvár

A.n: Lakiné Vágó Eszter
Apa.n: Laki Ferenc

Gajdó Johanna
2021.11.24 Dunaújváros

A.n: Gajdó- Bagosi Debóra
Apa.n: Gajdó Csongor Gyula

Vajda Zsófia Polett
2021.11.26 Dunaújváros

A.n: Burány Krisztina
Apa.n: Vajda István
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aki a múltat faggatja – Rózsafi János

Adony múltjáról, az itt élt emberek életéről olyan sok 
információt osztott már meg velünk kutatásairól az 
Adonyi Újság cikksorozataiban, a sok-sok érdekes 
előadásában, a helytörténeti séták alkalmával, 
hogy elkerülhetetlenül találkozik nevével bárki, aki 
városunk története után érdeklődik. Országos és 
nemzetközi hírnevet szerzett harctéri kutatásaival, 
nagy szerepe van abban, hogy a két világháború hősi 
halottainak méltó emléket állítson az utókor, ismertté 
váljanak a sok éve elfeledett harctéri események. Most 
nem ő faggatja a múltat, hanem én faggatom őt, 
mégpedig egy kerek évforduló alkalmából.

Először is szeretettel köszöntelek 70. 
születésnapodon! Jó egészséget, sok örömet és 
még sok-sok munkás évet kívánok, mert, ahogy 
tapasztalom, nem unatkozol, és a jövőben sem 
fenyeget ez a veszély téged.                               
Hogy telt a kerek évforduló megünneplése?  Úgy 
tudom, nemcsak a család köszöntött, hanem a 
kutatótársaid is készültek meglepetéssel?
Igen, titokban készültek, majd váratlanul jelentek 
meg nálunk. A köszöntéshez tartozott, hogy 
készítettek egy nagyon szép albumot, amelyben az 
elmúlt húsz év közös kutatásait 70 fotóval mutatták 
be. Nagyon meglepődtem és meghatódtam. 
Ilyenkor illik a kezdetekről, az indulásról is szót 
ejteni. Mikor és mi volt az első lökés, az indíttatás, 
hogy elkezdj foglalkozni a múlt kutatásával, 
hiszen egy átlagos fiatalnak azokban az időkben 
sem „ilyenen járt az esze”?
Vissza kell térnem az alapokhoz, mert nagyon jó 
tanáraink voltak az általános iskolában. Olasz Pap 
Sándor, aki osztályfőnökünk volt, és felesége, Tilda 
néni igyekezett velünk megszerettetni a történelmet, 
a magyar irodalmat. Ma is tisztelettel gondolok 
rájuk.  
Mik voltak az első sikereid?
Még az 1970-es években, amikor a Régészeti Intézet 
vezető antropológusa vezette csoport tagjaként 
részt vehettem ásatásokon és több kutatásban. Az 
már sikernek számított, hogy amikor elérte az ember 
azt a szakmai színvonalat, önállóan dolgozhatott egy 
ásatáson. Mint mondtuk egykor: „csontozhatott”. 
Mikor fordultál a hadtörténelmi kutatások felé, 
milyen alapokra építetted? 
A katonai szolgálat alatt, mint mélységi felderítő, 
igen speciális kiképzést kaptunk, amelyre lehetett 
építkezni. A Nagy Háború történetéről már az 1980-
as évektől végeztem hadtörténelmi kutatásokat a 
budapesti Hadtörténelmi Levéltárban. A kutatási 
eredmények, az új kihívások megalapozták a 
pályamódosítást. 
Kezdetekkor volt példaképed?
2002-ben bekerültem a Hadtudományi Társaság 

Csata és Hadszíntérkutató Szakosztályába, amelyet 
nagyszerű hivatásos honvédtisztek vezettek. 
Kiemelném Négyesi Lajos őrnagyot (ma már 
ezredest) vagy Lippai Péter őrnagyot (ma már 
dandártábornok). Az ő nevükhöz fűződik a magyar 
hadszíntérkutatás kezdete. Nagyon sokat tanultunk 
tőlük, folyamatos volt az oktatásunk a levéltári 
és harcászati anyagból. Négyesi Lajossal voltunk 
először terepkutatáson, az egykori Isonzó-fronton, 
Tolmin város közelében, majd sok éven keresztül a 
Doberdó-fennsíkon. Ha példaképet említünk, akkor 
számomra, de mondhatom, hogy társaim számára 
is Ő a példakép, mert a magyar hadszíntérkutatás, 
hadirégészet kezdete és tudományos módszereinek 
kidolgozása hozzá köthető.  
Hogyan folytatódott tovább a tudományos 
harctérkutatás?
Szakosztályon belül kialakult az „olasz szekció”, 
amelybe Pintér Tamás, Stencinger Norbert 
kutatótársaimmal tartoztam.  A Doberdó-fennsíkon 
lezajlott, nagy emberveszteséggel járó harcok 
kutatása volt a fő célunk. Mivel két székesfehérvári 
ezred is harcolt a karszton, amelyben adonyi 
katonák is harcoltak, így én egy kicsit azonnal „haza 
is dolgoztam”. Stencinger Norberttel 2008-ban 
megírtuk az ezred doberdói harcainak történetét, 
amely kiadásra került. Ezt még több kötet követte 
triónk eredményeként. 2010-ben létrehoztuk a 
Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítványt, és 
a nagyhaboru.hu blogot.    
A megjelent kiadványaidból, cikkeidből, 
előadásaidból kiderült már, hogy kutatásaid 
nem egy szálon futnak. Melyek azok a területek, 
amelyekbe beleástad magad – sokszor szó szerint 
értelmezve az ásást?
A szó szerinti ásás történik egy lövészárok 
részletének vagy harcálláspontnak feltárásakor, 
dokumentálásakor, a hadirégészet módszereinek 
megfelelően. Ha kutatási irányaimról beszélünk, 
akkor kiemelném az adonyi helytörténeti 
kutatásaimat. Amikor felnövünk egy településen, 
halljuk az „öregek” elbeszéléseit a régi dolgokról, 
már az is elindíthat egy ilyen irányú érdeklődést. 
Magam is így voltam ezzel.
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A kutatási eredményeket publikáltam a helyi 
újságban, majd a Hetyei Gábor képviselő úr 
ötletéből elindított, gondozott Salinárium, Adonyi 
Kalendáriumban. Jó érzés, amikor megmozgathatóak 
az adonyiak, ugyanis több történelmi sétát vezettem 
a határban, és bent, a településen is, amelyen sokan 
részt vettek. Több közösségi program is szerepel 
a tervek között, de nem tudható, mikor lehet 
megvalósítani őket.     
Levéltári kutatás – terepkutatás? Hogyan 
kötődnek össze? 
Mindkettő izgalmas. Mit találok a kikért anyagban, 
vajon hozzájutok új ismeretekhez egy adott 
eseményről? A levéltárak csodálatos helyek, ahol 
szintén lehet ásni, mert beleássa magát az ember az 
iratokba, és repül az idő.
Mielőtt terepre megyünk, több hónapon 
keresztül kutatunk az adott frontszakaszban, 
terepszakaszban történtek után. Amikor megfelelő 
infókkal rendelkezünk, akkor megyünk terepre. A 
megszerzett ismeretekkel igyekszünk harcászati 
elemzéseket végezni. Ott szembesülünk azzal, 
hogy mi, miért történhetett. Milyen volt a védelmi 
rendszer, hogyan történhetett a támadás, miért volt 
nagy veszteség, és még sok-sok kérdésre keressük a 
választ.   
Ha az eredményekről számolsz be, az írásos 
anyagkészítést vagy az előadást preferálod, 
ahol közvetlen kapcsolatot alakíthatsz ki a 
hallgatósággal?
Az írásos anyag megjelenése előtt abban 
reménykedik az ember, hogy számosan elolvassák, 
amely írásba sok munkát fektetett. Ha előadást tart, 
akkor a végén felmerülő kérdések is jelzik, hogy 
termő talajra került a mag. Sok előadást tartottunk 
és tartunk itthon, Olaszországban, Szlovákiában 
és Romániában. Például San Martino del Carsóban 
, a Doberdó-fennsíkon a helyi olasz lakóknak arról 
tartunk előadást, hogy kertjükben vagy házuk helyén 
milyen események történtek. Akkor, az előadások 
után mozdulni sem tudunk, annyi volt a kérdés.   
Tudom, hogy az ismeretek átadása is komolyan 
foglalkoztat. Ezért vezettél három tanévben 
szakkört az adonyi Szent István Általános 
Iskolában. Hogy látod, érdekli a fiatalokat a múlt, 
annak kutatása?
Mondhatom, hogy sikeresek voltak a hadtörténeti 
szakköri foglalkozások. Igaz, eleve azok a tanulók 
vettek részt rajta, akiket érdekelt a hadtörténelem.  
Foglalkoztunk a XX. század két nagy világégésével, 
kiemelten az adonyi katonák hadiútjával, Adony 
II. világháborús eseményeivel. Sajnos, a harmadik 
szakkör félbeszakadt a vírushelyzet miatt. 2016-
ban, az akkori szakkörösökkel és érdeklődőkkel 
sikerült kiutazni Olaszországba. Több helyszínt 
is bejártunk, ahol adonyi katonák harcoltak. San 
Martino del Carsóban a résztvevők megismerhették 
olasz kutatótársainkat is, akik minden alkalommal 
nagy szeretettel fogadják az adonyiakat. Már 11 
éve, 2010-ben vezettem először adonyi csoportot az 
egykori Isonzó-front helyszínein.     

Min dolgozol jelenleg?
Kutatótársaimmal a szegedi 46-os bakák 1914-
1918-as hadiútjáról írunk egy könyvet. A felkészülési 
időszakban levéltári és terepkutatásokat végeztünk. 
Mivel nagyon jó kapcsolataink vannak olasz és 
szlovák kutatókkal, ezért ők is segítségünkre voltak 
a Doberdón, a Piavénál és a Kárpátokban. Közben 
posztokat is írunk blogunk olvasói és minden 
érdeklődő számára. Helytörténelmi vonalon az 
adonyi plébánián lassan befejezem a levéltár 
rendezését, készülve 2023-ra, amikor Sarlós 
Boldogasszony templomunk 300 éves lesz. 

Mik a terveid, terveitek az elkövezendő évekre, 
hiszen ahogy én ismerlek, téged mindig 
foglalkoztat valami új, izgalmas feladat?
A legfontosabb az egészség, különösen ebben a 
mai bizonytalan helyzetben. Ha lehetőség lesz, 
szeretnénk folytatni az olasz kutatókkal félbeszakadt 
közös projektünket, amely a 6. isonzói csata doberdói 
eseményeihez kötődik. Megjegyzem: adonyi 
katonákat is érintő eseményről van szó! Többször 
elmondtam, hogy olasz barátaink szeretettel várják 
az adonyiakat. Ha újra lehetőség lenne egy adonyi 
csoportot kísérni a Doberdón, szívesen vállalnám. 
A szlovák kutatókkal is szeretnénk folytatni a 
szintén megszakadt kutatásokat. Egy tanösvény 
létesítéséhez, amely az 1915 tavaszi harcokhoz 
kötődik, már végeztünk a levéltári kutatásokkal. 
Helytörténeti szempontból, mint említettem, 
reménykedem a Vetus Salina Kulturális 
Egyesület által tervezett közösségi programok 
megvalósításában. Ezeken örömmel osztanám 
meg ismereteimet. A templomunk 300 éves 
évfordulójának megünneplésére már 2022-ben 
elkezdődhetne a felkészülés, amelyben szívesen 
részt vennék.  

Amint látom, tervekben nincs hiány. Kívánok 
mindezek megvalósításához jó egészséget, sok 
sikert, és köszönöm a sok érdeklődő adonyi 
nevében is, hogy rendszeresen megosztod velünk 
kutatásaid eredményeit. Reméljük, ez továbbra is 
így lesz, várjuk a folytatást! 

                                                                 Takács Béláné

Kedves János!
Hálásan köszönjük a sok, Adony helytörténeti 
szempontjából kiemelkedően fontos kutatásodat, 
publikációidat és, hogy az elmúlt időszakban  
gondoztad a „Múlt idő” rovatot. Kerek évfordulód 
alkalmából szeretettel köszöntünk ezúton is, 
és jó egészséget, sok erőt kívánunk további 
munkádhoz!  Szerkesztőség
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történetek 1915 utolsó éjszakáján 

Egy éjszakának két történetére emlékezem vissza. 
Igen nagy a távolság, bő 600 kilométer a két esemény 
helyszíne között, de mégis láthatatlan és szoros 
kapcsolat tartja, fűzi össze őket. Egyik esemény 
helyszíne az adonyi templom, amely zsúfolásig 
tele volt az 1915-ös évnek utolsó éjszakáján 
megtartott szentmiséjén. A másik helyszín a Görz 
városával szembeni ún. „görzi hídfő”, annak is a 
Podgora hegy 240-es magaslatán húzódó magyar 
védőszakasz. Ezen az éjszakán is a császári és királyi 
székesfehérvári 69. gyalogezred III. zászlóalj bakái 
voltak az állásokban. Közöttük az adonyi katonák is, 
fiatal legények, családapák. Először az Ő történetüket 
ismerjük meg, még a karácsonyi napokkal kezdve.  
Az 1915. december 20-án lezajlott felváltás után 
a 69-esek 10. százada került a Podgora 240-es 
magaslatán húzódó védőállásokba. Aránylag csend 
volt a frontvonalban, nagyobb összecsapásokra 
nem került sor. Ilyenkor a katona is találékonyabb: 
úgy gondolták, hogy meglepik az olaszokat egy kis 
„karácsonyi ajándékkal”. Egy nagy karácsonyfát 
villanykörtékkel díszítettek fel. Szenteste éjszakáján 
felvitték a 240-es magaslatra, és egy adott pillanatban 
felállították a fát, és felkapcsolták az izzókat. A 
következő pillanatokról így emlékezett vissza az 
ezredalbum: „És amint a villanykörték hirtelen 
kigyúltak, az olaszok nem tudván mi az, egy pár 
géppuskalövést adtak arra, de amidőn észrevették, 
hogy karácsonyfa, a tüzet azonnal beszüntették 
és ezután oly csend borult az Isonzó frontra, le 
egészen a tengerig, mintha az elkeseredetten 
harcoló két ellenség katonái gondolataikkal maguk 
is hazaröppentek volna falucskájukba.”
Aránylag csendben teltek el a következő napok is. 
Ha már sikeres volt a karácsonyi „ajándék”, a 69-
es bakák úgy gondolták, hogy a beköszöntő újév 
első napján is meglepik az ellenséget. Készítettek 
egy másfél méter magas, 6-7 méter hosszú táblát, 
és ráírták „PROSIT 1916”. Szilveszter éjszakáján 
felcipelték a 240-es magaslatra, felállították a 
mellvéd elé, és várták a reggelt. Amikor kezdett 
világosodni, és láthatóvá vált a tábla, az olaszok ezt 
már sértésnek vették. Olyan pergőtüzet zúdítottak a 
táblára, hogy pár perc alatt szilánkokká lőtték. Bújt 
mindenki a kavernákba, fedezékekbe, már nem volt 
ünnepi a hangulat! 
Helyszínt váltunk, és a Duna melletti Adonyba 
jövünk vissza. A frontokon harcoló katonák 
hozzátartozói is készültek az 1915-ös év utolsó 
estéjének szentmiséjére. Nem csak a hívők, hanem 
Csöngedy Gyula plébános is várta az estét, megírta 
szentbeszédét. (A kézirat megtalálható a plébánia 
irattárában.) Azokban az órákban, amikor a 69-esek 
a szűk felvezető árkokban lapulva cipelték a nagy 
táblát (talán adonyi baka is volt közöttük), Csöngedy 
plébános a következő szentbeszédet mondta el a 
templomban: „Kedves Híveim! Isten kegyelméből 
már sokszor állottam Sz. Szilveszter estéjén e 

szent helyen, és sokszor 
szólhattam az év végén ti 
hozzátok, de megvallom 
ily nehéz viszonyok 
között, mint az 1915. év 
utolsó estéjén, a mai estén 
vagyunk, még sohasem 
szólottam hozzátok. Ha 
emberiesen érző szívemre 
akarnék hallgatni, akkor 
nem gyászbeszédet kellene tartanom, de miután 
én nem felejthetem el, minden hazafias bánatom 
mellett sem, hogy én itt Isten házában vagyok, ahol a 
szentség, Jézus figyel reám, ugyanaz a szentségi Jézus, 
aki mondotta: „Jöjjetek hozzám, mindnyájan akik 
fáradoztok és terhelve vagytok és én, megenyhítelek 
benneteket”. S aki a viharral küszködő hajón így 
pirongatta meg a kislelküsködő tanítványokat: „Mit 
féltek ti kicsinyhitűek, hiszen veletek vagyok minden 
nap a világ végéig?” Ezeket meggondolva most is 
a 18 hónapos háború borzalmaival teljes év utolsó 
estéjén nem gyászbeszédet, hanem Istent dicsőítő, 
s benneteket bizalomra keltő szent beszédet akarok 
én ma mondani. 
Kedves Híveim! Talán még gyerekkoromban láttam 
én valahol egy képet, amely azóta is sokszor 
eszembe jut. Főleg így az év utolsó estéjén. Mit 
ábrázol ez a kép? Nagy vasúti állomásra érkezik be 
egy hóval borított jégcsapokkal teljes gyorsvonat. A 
prüszkölő vonatról sokan leszállnak, de talán még 
többen felszállnak. A kalauz sípjával megadja a jelet, 
s a gyorsvonat megindul vissza a régi, részben az 
újonnan fölszállt utasaival a sűrű sötét éjszakába. 
Kedves Híveim! Ez az állomás, amelybe a gyorsvonat 
befutott és 1-2 percre megállott: ez az új esztendő 
éjféli 12 órája. A gyorsvonat: a rohanó idő az 1915 
haldokló esztendő, az állomáson kiszállt utasok 
azok, akik ebben az évben meghaltak. Az Ő vonatjuk 
már célhoz ért, már nem rohan tovább, és az újonnan 
fölszálló utasok azok, akik ez év folyamán születtek 
és indultak neki az életnek. A régi, még ki nem 
szállt utasok mi vagyunk, akik az újonnan fölszállt 
utasokkal tovább rohannak az idő gyors szárnyain 
a még ismeretlen utolsó állomás felé. Állapodjunk 
meg itt néhány percre és gondolkozzunk!
Az 1915. év gyorsvonata is robogva közeledik a 
vasútállomáshoz. Ez idén rendkívül sok volt a leszálló 
utasok száma. Ezerek és százezerek pusztultak el ez 
évben Európa harcterein, éppen azok közül, akik azt 
hitték, hogy az Ő végállomásuk még igen messze 
van! Rettenetes, de egy úttal fölségesen meggyőző 
és kijózanító példa ez mi reánk, hogy életerőnkben 
el ne bizakodjunk, mert nem akkor fogunk mi sem 
a mi életünk gyorsan rohanó vonatáról leszállani, 
amidőn gondoljuk, hanem amikor egy felsőbb 
hatalom inteni fog. A mi vonatunk is megáll majd 
egy ismeretlen állomásnál, és nekünk is majd ki kell 
szállanunk, hogy megérkezzünk az örökké valóság 
reánk várakozó boldog vagy esetleg boldogtalan 
karjai közé!”  
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Mivel 1915 végére már Adonyban is nagyon sok 
család hozzátartozója meghalt a háborúban, a 
szentmisére készülés során Csöngedy plébános 
is tisztában volt azzal, hogy emlékezni kell a hősi 
halottakra is. Mint kifejtette, nem gyászbeszédet 
akart mondani, de nem tudta kivonni magát a 
háború borzalmas emberveszteségének nyomasztó 
hatása alól. 
Két történetet olvashattunk, amelyek mégis 
összeköthetőek. A podgorai lövészárokban kuporgó 
adonyi katonákban és az adonyi templomban, a 
szentbeszédet hallgató hozzátartozóikban ott volt a 
vágy: legyen már béke, hazatérni a családhoz, újra 
együtt lenni szeretteinkkel.

                                                                             Rózsafi János  

BORRENDI HÍREK
Márton-napi újbor mustra

„Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben 
éhezik”, tartja a mondás. A Márton-nap azonban 
a borászok ünnepe is, hiszen általában ekkorra 
készül el az év első újbora. A legtöbb borvidéken 
Szent Mártont manapság az újbor védőszentjeként 
is tisztelik. A hagyomány szerint november 11-én 
kezdik meg a hordókat a gazdák, és a libalakoma 
mellé fogyasztják az év első frissítő nedűjét. 
A Duna-menti Szent Orbán Borrend idén már 
13. alkalommal rendezte meg Márton-napi 
újbor mustráját november 13-án, délután 
kettő órától a Bálint Ágnes Művelődési Ház és 
Könyvtár nagytermében. A rendezvényen közel 
50 bor került felkínálásra, melyhez párosult 
még kis vendégváró tálka is, melyen kifli, alma 
és sajt volt fellelhető. A Borrend meghívását 
Font Magdolna soltvadkerti borász-laboráns is 
elfogadta, aki szakértelmével véleményt mondott 
a gazdák borairól. Nagymesterünk, Schmidt Attila 
köszöntőjét követően megkezdődött az újborok 
kínálása, kóstolása.
Személy szerint nekem ez volt a legelső alkalmam, 
hogy részt vehettem az újbor mustrán. Nagyon jó 
ötletnek tartom, hogy a Márton napi libalakoma 
mellett a borosgazdák részt vehetnek egy ilyen 
rendezvényen. Fiatalként sok új dolgot hallottam 
a nálam már tapasztaltabb borászoktól. Szerintem 
a velem egyidősek, ijesztőnek találják a szőlővel 
való munkát, pedig csodálatos érzés látni, 
ahogy a szőlőből elkészül az újbor. Lehetőségem 
volt a családomon belül a szüretek alkalmával 
megtapasztalni és látni, mennyi munkával jár ez az 
egész folyamat. 
A gazdák felkínálták boraikat, majd véleményt 
nyilvánítottak segítő szándékkal egymásnak. 
Szerintem nagyon erős volt a felhozatal, jó borokat 
kóstolhattunk, lettek személyes kedvenceim is. 

Természetesen nem minden esetben lehet tökéletes 
a bor, de ez a mustra jó alkalom lehet arra, hogy a 
borosgazda esetleg megmentheti a nedűt, illetve 
tanulva a hibákból, megfogadva a tanácsokat, a 
következő évben újult erővel elkészíthet egy még 
jobb bort. Mindig is szerettem hallgatni a nálam 
már tapasztaltabb embereket, hiszen ők már végig 
járták a borászatban is azt az utat, megtapasztaltak 
olyan felbukkanó hibákat a boraiknál, amik rám még 
csak a jövőben várnak. A mai világban szerintem 
fontos ez az összetartás, segítő szándék, amit én a 
Borrendben tapasztaltam. Sajnos a legtöbb ember, 
mást elnyomva szeretne minél feljebb jutni. Minden 
tiszteletem a gazdáké, hogy ezen a délutánon 
bátran kiálltak a többiek elé és bemutatták 
újboraikat, meghallgatva a véleményeket. Attól 
függetlenül, hogy ez volt a legelső bormustrám, 
már sok minden „ragadt” rám a hallottakból, amit 
fejben tartok és felelevenítem, mikor majd eljön az 
idő, hogy elkészítsem első boraimat. 
A kóstolás több órán keresztül tartott, majd este 
7 órától a hagyományhoz hűen liba lakomával 
zárult, melyet Ronyecz Péter, Adony polgármestere 
felajánlásának köszönhettünk. Mondandóm végére 
érve, szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, 
hiszen az ember a hibáiból tanul, ha nem sikerül 
tökéletesre valami az életben, nem kell elkeseredni, 
mindig csak jobbak és jobbak leszünk, így van ez a 
szőlő és bor világában is…

(Kurucz Vanda borlovag)

(Fotók: Rácz Lambada József)
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KULTÚRA
„tudásunkkal kézenfogva a 

közösségekért”
A Nemzeti Művelődési Intézet a közösségi 
élet újraindításának céljából, Magyarország 
Kormányának támogatásával, a művelődő 
közösségeknek jelenléti részvétellel megvalósuló 
szakköröket hirdetett.
Adony élt a lehetőséggel, és ennek köszönhetően 
2021. november 17-én 5 fővel nemezelő 
szakkör indult a Bálint Ágnes Művelődési Ház és 
Könyvtárban.
A szakkörtámogatási programban igényelni 
lehetett a nemezeléshez szükséges anyagokat, 
eszközöket. A szakkörszervező munkáját segíti az 
online felületen található 20 alkalmas videósorozat 
és a módszertani kisokos.
Már két alkalommal találkozott lelkes kis 
közösségünk, teázással, jó hangulatú beszélgetéssel 
indítva foglalkozásainkat, végül szép alkotások 
készültek.

       

Kéz - és làbàpolàs a Mira BeautyFull Stúdióban!
Mozgàsàban korlátozott időseknek az 

otthonàban.
-Pedikűr

-Problémàs köröm kezelése (vastag, gombàs)
-Tyúkszemkezelés (tehermentesítő)

-Benőtt köröm recann módszerrel (gyerek is)
Karàcsonyra Ajàndékutalvàny vàsàrolható.

Bejelentkezés szükséges.
Németh Àgnes 06302307114

Adony centrumában 

a Bajcsy -  Zs. utca 9. szám alatt,

 utcára nyíló, felújításra szoruló üzlethelység 
hosszú távra kiadó.

Üzlet: 16 m2  + 5 m2 fürdőszoba  
Érdeklődni: 06203767612
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FUBEN, FÁBAN ORVOSSÁG
//

decemberi növényeink: 
szegfűszeg és a csillagánizs

Az ünnepek közeledtével a leggyakrabban használt 
gyógynövényeink a szegfűszeg és a csillagánizs.
Bátran használjuk őket, mert nem csak testileg, 
de lelki szinten is megfelelően támogatják 
szervezetünket.
szegfűszeget évezredek óta használják az emberek 
sütésre, főzésre és gyógyító hatóanyagai miatt.
Mirtuszfélék családjába tartozó közepes termetű 
örökzöld, forró égövi fa. A fűszert a pirosló 
virágbimbókból készítik, pálmaleveleken szárítják, 
melyek szárítás végeztével bebarnulnak.
Indonézia a világ legnagyobb szegfűszeg termelője.

Fotó: http://agraroldal.hu/
szegfűszeg gyógyhatásai:
Szabályozza a szervezet vércukorszintjét.
Megakadályozza a vérrögök kialakulását. Vértisztító 
hatású. Emésztési zavarok, puffadás, hányinger 
esetén is sikerrel alkalmazható. Fertőtlenítő 
hatásának köszönhetően, olajával a vágott 
sebeket, gombás fertőzéseket, égési sérüléseket is 
kezelhetjük. Ázsiai országokban malária és a kolera 
kezelésére is használják. Immunerősítő hatása révén, 
betegségekkel szemben ellenállóbbá válik a szervezet. 
Bőr és tüdőrák megelőzésében nagy szerepet játszik, 
mivel eugenol hatóanyaga révén csökkenti a káros 
környezeti hatásokat. Gyulladáscsökkentő hatását 
reuma és ízületi gyulladásoknál is használhatjuk. 
Illóolaját -párologtató használatával- belélegezve a 
megfázás tüneteit is enyhíti. Csillapítja a fogfájást: 
vattacsomóra helyezzünk szegfűszeg olajat, és 
tegyük rá a beteg fogra. A fájdalmat pillanatok 
alatt megszünteti. szegfűszeg olajat bőrön 
mindig hígítva használjuk, mert gyulladást 
eredményezhet! Karácsonykor elengedhetetlen 
fűszere a mézeskalácsnak, belengi otthonunkat 
finom illata.

Fotó: http://storeinsider.hu/
csillagánizs
Dél-Kínában őshonos gyógy- és fűszernövény. Ital és 
étel különlegességek neki köszönhetik különleges 
ízüket és illatukat. Sütemények, lekvárok, teák, 
forralt bor ízesítésére is bátran használhatjuk.
megfázásra:
Légúti panaszok enyhítésére kiváló, melyekre a belőle 
készült tea ajánlott. Gyógyhatású hatóanyagainak 
köszönhetően segít immunrendszerünknek 
megküzdeni a vírusokkal.
Emésztési panaszokra:
Enyhíti a puffadást, szélhajtó hatású. Elősegíti az 
emésztést. Nagy karácsonyi lakomák után igen 
hasznos lehet gyomrunknak. Enyhülést hoz, a teltség 
csökkentésével.
reumás panaszokra:
Külsőleg és belsőleg is használhatjuk. Gyógytea 
formájában, és reuma elleni krém alapanyagaként is 
jó szolgálatot tesz.
tea készítése:
2dl víz felforralva
1db csillagánizs összetörve
10 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük.
Immunerősítő hatás érdekében fogyasszuk mézzel 
és langyosan.

Áldott, békés, szeretetteljes ünnepet kívánok 
mindenkinek!
Jó egészséget!
Jókai Ildikó
fitoterapeuta
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A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
Eljött az év utolsó híradása. Ez az írás most nemcsak 
hírekről, hanem a 2021-es év számvetéséről is szól. 
Mozgalmas, eseményekkel teli éven vagyunk túl. 
Idén rekord mennyiségű, összesen 9000 kg- os 
telepítést hajtottunk végre területünkön. Ezzel a 
nagy mennyiségű hallal kívántuk biztosítani, hogy 
horgásztársaink fogási lehetőségei folyamatosan jók 
legyenek.
Tavasszal süllőfészkeket helyeztünk ki, a faj ívásához 
segítségképpen. A sikeres ívás után bízunk abban, 
hogy nagyra nőnek vizeinkben és később horogra is 
kerülnek.
Invazív halfajainkat is gyérítette egyesületünk. 
Kukucska Gyula halász Kovács István halőrünk 
segítségével az év folyamán 590 kg, mintegy 
26500 db törpeharcsát és 340 kg busát fogtak 
ki a vízterületeinkről. Sokan horgásznak már 
busára, örömmel látjuk, ha apasztják számukat! 
Törpeharcsa fertőzésünk egyik forrása az iváncsai 
kavicsbánya tó, ahol a tulajdonos jóváhagyásával a 
vízleeresztő műtárgyra halrácsot szereltünk. Ezzel 
megakadályozzuk a további fertőződést.
Elkezdődött a középső rész hínármentesítése, nagy 
területek váltak horgászhatóvá, ezt a munkát a 
jövőben is folytatni szeretnénk. Az idei év utolsó, 
november 19-i telepítését is ide tudtuk behelyezni. 
A „Hegedűs” kotrás cserjeirtása is megtörtént, az 
engedélyek hosszabbítását kértük a vízügytől, hogy 
további horgászhelyeket és a halaknak további 
ívásra alkalmas helyeket tudjunk kialakítani.
Július 10-én tisztújító közgyűlést tartottunk. Az 
egyesületnek új elnöke, új titkára és új vezetőségi, 
bizottsági tagjai lettek. Az új vezetőség célja, hogy 
az előző időszak jó elképzeléseit megtartva, de már 
új ötletekkel, a természet, a halak és a horgászok 
érdekeit szem előtt tartva, szabályoknak megfelelően 
végezze munkáját. 
Köszönjük, hogy adózó horgásztársaink támogatták 
egyesületünket személyi jövedelemadójuk 1%-ával. 
2021. évben ebből 408.524 Ft jutott a kasszánkba.  
Várjuk 2022. évben is a felajánlásokat a 19679301-
1-07 adószámra!
Adony Város Önkormányzatától összesen 800.000 
Ft támogatást kaptunk működési, karbantartási és 
állagmegóvási költségeinkre. Köszönjük!
Nyáron ismét megtartottuk mindig nagy sikerű 
horgásztáborainkat, amit A MOHOSZ 600.00 Ft-tal, a 
HOFESZ 200.000 Ft-tal, egyesületünk pedig szintén 
200.000 Ft-tal támogatott. 
Sikerrel pályáztunk a Magyar Falu program keretén 
belül eszközvásárlási támogatásra. Fűnyíró traktort 
vásárolunk a pályázati összegből, ami a forgalmazó 
tájékoztatása szerint februárban fog megérkezni.
Augusztus 20-i in memoriam horgászversenyünket 
és szeptemberben a vezetőségi versenyünket is 
nagy sikerrel meg tudtuk szervezni.
A 2020-as évben a világjárvány miatt nem tudtuk 
megtartani a kijelölt társadalmi munkanapokat. 

Így ez évben pótlólag 3 közösségi munkanapot is 
szerveztünk, lehetőséget biztosítva mindenkinek 
arra, hogy részt vehessen a munkákban. Aki ezeken az 
alkalmakon nem vett részt, az az alapszabályunkban 
rögzítetteknek megfelelően 5000 Ft-os pótdíjat 
megfizetve tud majd területi jegyet váltani a 2022-
es évre.
Egyesületünk népszerűségét jól mutatja, hogy 
taglétszámunk idén rekordot döntött, 537 aktív 
tagunk van, 89 gyermekhorgásszal. Kedvelt 
horgászhelyként vagyunk számontartva, e sorok 
írásáig 1300 db napijegyet sikerült értékesítenünk.
2022. évtől át kell térnie az ország minden horgász 
egyesületének az elektronikus jegykiadásra. Területi 
jegyünket továbbra is a szokott helyen, irodánkban 
tudják az érdeklődők kiváltani. Domak István és 
Paulusz Istvánné várja a horgászokat 2022. január 
10-től, a járványhelyzet miatt az ablakon keresztüli 
kiszolgálással, ezzel is vigyázva egymás egészségére. 
A fogási naplók leadási helye: 2457 Adony, Rákóczi 
utca 34., vagy irodánkban nyitvatartási időben.
Nyitvatartási idő: Januártól-márciusig: hétfő, kedd 
és szerdai napokon 12-15 óra között.
Vezetőségünk döntött arról, hogy területi jegyünk és 
napijegyünk esetében is árat kell emelni. Mindenki 
látja, milyen emelkedések következtek be akár az 
üzemanyag, akár a földgáz, vagy a takarmány árában. 
Ezek a folyamatok magukkal hozták a megvásárolt 
és telepített hal árának emelkedését is, továbbá a 
jegyek elektronikus rendszeren keresztüli kiadása is 
komoly terhet ró egyesületünkre, ezért kellett ezt a 
döntést meghoznunk.
2022-ben egy normál éves horgászjegy területünkre: 
36.300,- forintba fog kerülni, mely a következőket 
tartalmazza: 3.300,- az állami jegy és a fogási napló, 
3000,- a szövetségi díj, tagdíjunk változatlanul 
3000,- forint marad, a területi jegy 27.000,- forint. 
A területünkön horgászó, de nem nálunk tagok, 
külsős területi jegyet 40.000,- forintért válthatnak. 
Területünkre váltható napjegy ára 2022-től 5.000,- 
forint lesz  A napijegyért 3 darab méretkorlátozás 
alá eső hal tartható meg, amiből ponty maximum 
2 lehet. Az ifjúsági napijegy ára 2.500,- forint lesz 
2022-től, 2 darab méretkorlátozás alá eső hal 
megtartásának lehetőségével.
Területi jegyünkkel, az országos horgászrend 
szerint továbbra is 100 db méretkorlátozás alá eső 
halat lehet elvinni. A vízterületünkön sajnálatos 
módon előforduló, sokak által kritizált, etikátlan 
és jogszabályba ütköző eladási célú horgászat 
miatt, halfajonként azonban csak 60 darab 
méretkorlátozás alá eső hal tartható meg. Ponty 
halfajra lehetőségként plusz halkvóta vehető 2X 
20 darabos jeggyel, 30.000,- -30.000,- forintért. A 
plusz kvótajeggyel sem léphető át az évi 100 db-os 
összmennyiség!Egyesületünk vezetősége ezekkel a 
döntésekkel szeretne gátat szabni a szabályellenes 
halkereskedelemnek. 
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A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
Célunk a jövőben is az intenzív haltelepítés, hogy a 
fogási lehetőségek horgászaink számára a legjobbak 
legyenek.
Köszönet azoknak, akik támogatták, segítették 
egyesületünket: a Március 21 Kft ügyvezetőjének: 
Marczinka Tamás úrnak, a Helianthus Kft 
ügyvezetőjének: Csóri Csaba úrnak, Ronyecz 
Péter polgármester úrnak, Adony Város 
Önkormányzatának. 
Köszönöm továbbá vezetőségi társaimnak, bizottsági 
tagjainknak, tiszteletbeli elnök úrnak és azon 
sok-sok horgásztársnak a segítségét, akik aktívan 
tevékenykedtek rendezvényeinken, segítették 
munkánkat.
Számítok a jövőben is minden tenni akaró ember 
segítségére!
Békés boldog ünnepeket és horgászsikerekben 
gazdag boldog új évet kívánok magam és az egyesület 
vezetősége nevében!

 Bodó István 
                                                   

Adony és Környéke Horgász Egyesület 
                                                                                                                   

elnök
                             
                               

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 

Sportré, avagy majd a 
„bELi” megmondja

Kemény munka + tanulás + jó közösség = olimpiai 
aranyérem

A minap a fővárosban jártam egy 
sajtórendezvényen. Ez önmagában még nem nagy 
szó, hiszen a médiamunkások élete már csak ilyen.  
A MOM Sportban megtartott esemény azonban 
igazi kuriózumnak számított, hiszen Tokió 
olimpiai bajnokához volt szerencsém. Linoy 
Ashram első női versenyzőként nyert aranyérmet 
Izrael színeiben, ami önmagában sporttörténelmi 
tett. Mindezt azonban tovább „színezi” a tény, 
hogy ritmikus gimnasztikában a legutóbbi öt(!) 
olimpián - az ideit megelőzően – csak orosz 
nemzetiségű versenyző diadalmaskodott. Hősünk 
ezt a hegemóniát törte meg, holott távolról sem ő 
volt az esélyes. 
Az esemény után volt szerencsém vele és a magyar 
rg-sport jelenlegi állócsillagával, Pigniczki Fannival 
is beszélgetni. A furcsaság mindkét interjú alatt 
az volt, hogy semmi újdonságot nem mondtak.  
Mindketten a kemény munkát jelölték sikereik első 
számú okaként. Emellett a folyamatos tanulást, a 
fejlődés iránti vágyat és a jó közösséget említették, 
mint az olimpiai érem, Fanni esetében pedig az 
olimpiai kvótaszerzés kulcsát. 
Nagy ár ez az olimpiai részvételért?

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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Köszönöm Ildinek, hogy rám gondolt ennek a 
gondolatébresztőnek a megírásához. Amikor 
megbeszéltük, hogy miről írnék, sablonosnak 
gondoltam a közösség kifejezést. Úgy terveztem, 
letudom valami tipikus, átlagos fogalmazással, 
de ahogy telt az idő és érlelődött bennem a szó, 
rájöttem, hogy ennél aktuálisabb nem is lehetne ez 
a téma. Az elmúlt időszak megcibálta ezt a fogalmat, 
a rendszer megrágcsálta, kiköpte, újra megette, 
és sajnos nem látom ennek a folyamatnak a végét. 
Emellett közeleg a Karácsony, ami mind a mikro 
és a makro közösségekben jelen szeretne lenni – 
meglátjuk idén szabad-e neki.
Én világ életemben közösségi ember voltam, 
már egészen kicsi korom óta rengeteg közösség 
tagja voltam, vagyok. Néptánc, hittan, cserkészet, 
színjátszó, újságíró klub, kézműves klub, ifjúsági 
klub. Ezek szervezett közösségek, egy közös cél 
köré szerveződtek, a működésük viszonylag egzakt 
rendszer alapján történik. Véleményem szerint 
fontos dolgok ezek, és jóval túlmutatnak azon, hogy 
mennyire tudják a tagok a tánclépéseket vagy az 
imák szövegét. Megtartó erők, barátságok alakulnak 
egy-egy ilyen közösségben, amik nélkül nem is 
működhet olajozottan a gépezet. Nagyon hálás 
vagyok azért, mert én járhattam ilyen helyekre, és 
nem otthon kellett a gép előtt megélnem a fontos 
pillanatokat. Belegondolni is rossz, milyen lehet 
most enélkül az életszakasznak az igazi megélése 
nélkül létezni. Remélem valahogyan kárpótolni 
lehet azokat, akik emlékeket vesztettek el az elmúlt 
közel két évben.
Könnyen gondolhatnánk azt, hogy „áh én nem 
jártam semmilyen szakkörre, nem is tartozom 
egy közösségbe sem”. Ez egyszerűen nem igaz. 
Mindannyian tartozunk valahova. Jártunk iskolába, 
kollégiumba, egyetemre, van családunk, barátaink, 
szomszédaink. Ezek mind-mind olyan színterek, ahol 
kapcsolatba lépünk másokkal, akikkel közösséget 
alkotunk. 

Az elmúlt időszak sajnos nem a közösségi életről 
szólt, ami az olyan extrovertált embereknek, mint én 
is vagyok nagyon fájt. Az olyan intézkedések, amik 
logikátlanul és egymásnak ellentmondóan igyekeztek 
„vigyázni az emberekre”, egyszerű dühöt váltottak ki 
belőlem. Elfogadtam, mert nem lehetett mit tenni. De 
amikor újabb és újabb dolgokat akarnak lenyomni a 
torkunkon, akkor már nem lehet nem felháborodni. 
A szervezett közösségek széthullanak, a megszűnés 
szélére kerülnek erőforrások és a motiválatlanság 
miatt, amivel kötelességünk foglalkozni. Ezek nélkül 
csak engedelmes munkába és gyógyszertárba járó 
jófiúk leszünk. Hiszem és remélem, hogy mindenki 
szeretne több lenni ennél. Ha szervezetten nem 
lehet találkozni, akkor szervezetlenül kell. Nem 
buzdítok senkit polgárháborúra, de nem meginni 
egy fröccsöt a barátainkkal, mert csak 10 fő lehet egy 
helyen hivatalosan, az életellenes az én szememben. 
(Persze mielőtt felháborodnának kedves Olvasók, 
leszögezem, hogy a kiakadásom az észszerűtlenség 
ellen irányul, nem a fontos és hasznos védekezésről 
írok ilyen cinikusan.)  
Számomra tehát a közösségeknek hatalmas 
szerep jutott. Mind a szervezettek, és a spontán 
kialakult részei nagy hatással vannak az életemre. 
Kiemelném, hogy minden helyzetben ember 
érintkezik egy másikkal, ami nem minden esetben 
pozitív végeredményt eredményez. Ezzel semmi baj 
nincsen, akkor ők vagy nem alkotnak közösséget, 
vagy túllépnek az érzelmeken és megmaradnak 
bizonyos keretek között, a békés együttélés 
jegyében. Nem kell mindenkivel jóban lennünk, de a 
tisztelet minden közösségben fontos. Van olyan eset 
is, amikor kötelességünk közösségben lenni, akkor 
is ha nem akarunk. Ilyen helyzet például Adony 
közössége. Ha akarjuk, ha nem részesei vagyunk a 
város lakóinak közösségének. Ezért is kell figyelnünk 
egymásra. 
Mivel engem az a megtiszteltetés ért, hogy 
másodjára írhattam gondolatébresztőt, szeretnék 
új, frissebb vizekre evezni a képzeletbeli hajóval. 
Ezért választottam Vukajlovics darinkát a 
következő gondolatébresztő megírására, akit arra 
kérek, meséljen nekünk a legféltettebb értékeiről. 
Ébressz bennünk gondolatokat!

Alsóházi Réka 
 

//

GONDOLATÉBRESZTO 
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Ignácz János 52 éves munkássága

Ignácz Ildi vagyok, és nap mint nap megállítanak 
a településünkön, hogy a bátyám már nyugdíjas, 
és kihez menjenek ezután autót szereltetni. 
Megnyugtatom őket, a műhely üzemel, átadta az 
ügyfelei nagy részét Meskó Csabának, emiatt fontos 
hangsúlyozni, hogy a szerviz továbbra is várja a 
kedves ügyfeleket, Csaba irányításával. Megőrizve 
a régi értékeket, a XXI. század újdonságaival 
dolgoznak.
Iparos családba született a bátyám, Lajos nagyapánk 
kovácsműhelyében még ő is fújtatott. A kovács 
szerszámok közül az üllőt és a nagy kalapácsot még 
mindig használja Jancsi a szervizben.
Édesapánk megtanította Jancsit először a motor 
szerelésére. 10 éves korától kezdte, és 12 évesen 
szinte már egyedül szerelte a kétkerekű járműveket 
(pl.: Riga).
14 évesen már motort és autót vezetett. Javítás után 
a legfontosabb kontroll a próba. Ez volt a munka 
végeredményének a sikere, ha minden flottul 
működött a próbán.
Apukánk a munkában nagyon pontos, következetes 
és szigorú volt. Ezt az életszemléletet próbálta 
átadni gyermekeinek, unokáinak.
Nagy mérföldkő volt, mikor Budapestre ment 
a Mozaik utcában lévő Volkswagen szervizbe, 
ahol rengeteg tapasztalatot szerzett. Másfél évig 
dolgozott ott, és egy piros, karambolos bogárhátúval 
érkezett haza.
Nagyon büszkék voltunk rá, sok munkával, 
szorgalommal, apával együtt egy szép, használható 
kocsit varázsoltak a roncsból.
1978-ban házasodott össze Illés Edittel. A harmadik 
fiú születésénél nem a gyermek nemét mondta, - 
hanem hogy a műhelyt bővíteni kell.
1981-ben a Dunasoron felépült a nagy családi ház. 
Alul a műhely, és egy kis alkatrészbolt működött Edit 
közreműködésével. Nagyon jó volt ez a kis családi 
vállalkozás, munkahely és család egy légtérben.
Együtt voltak állandóan, a gyerekek is kicsik voltak, 
és ők is belenőttek ebbe a miliőbe, az olajszagba és 
az autó szeretetébe, a szerelés rejtelmeibe. Zsolt, a 
legidősebb fiú informatikusnak tanult, és jelenleg a 
banki szférában dolgozik Madridban.
Zoltán és Gábor az autószerelő szakmát tanulták ki 
az apjuk mellett, és az iskolában egyaránt.
1991-ben szükség volt egy nagyobb helyre, és 
megnyitották a ma is ismert Ignácz Szervizt. Több 
emberrel lehetett dolgozni, bővült az ügyfélkör, az 
alkatrészbolt is nagyobb helyet kapott. Edit is nagyon 
sok mindenbe beletanult, sokat járt Budapestre és a 
vidéki városokba alkatrészért, vagy felújítani vitte a 
motorokat, alkatrészeket, sorolhatnám a teendőket. 
Edit édesapja, Illés Károly volt az első éjjeliőr, 
nyugdíjas lévén, szívesen vállalta ezt a munkát.

Apukám is sok mindenben ténykedett a saját 
műhelyében. Főleg az időigényes dolgokat, a 
hegesztéseket csinálta Jancsi megbízásából. Több 
alkalommal is volt rá példa, hogy egy-egy speciális 
szerszámot kellett elkészítenie.
A kemény munka nem 8 órában, hanem napi 10-11-
ben, és a szombati napok is aktív munkával teltek. 
Természetesen rendszeresen járt továbbképzésekre 
János, Zoltán és Gábor, mivel gyorsan fejlődött a 
technika, amivel fel kellett venni a lépést.
2021-ben 52 év kemény munka után, a jól 
megérdemelt nyugdíjat szeretné élvezni felesége, 
tündéri unokái, és családja körében. Kívánom, hogy 
Edittel együtt ezt még nagyon sokáig jó egészségben, 
szeretetben, békességben éljék meg.
Minden kedves ügyfelének köszöni az 
együttműködést, és egyben nagyon kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván 
Ignácz János és családja.
Meskó Csabának sok sikert kíván a szerviz 
működéséhez, és természetesen én is.

  Ignácz Ildikó
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helyi közéleti és információs havilap
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Adony Város Önkormányzat Képviselő Testülete
2016. évben

kiadó és szerkesztőség:
bálint ágnes művelődési ház és könyvtár

2457 Adony, Rákóczi u. 28. 
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felelős szerkesztő:
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nyomdai előkészítés: 
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R. Hajni (kerti történetek)
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Bodó István (horgász hírek)
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Takács Béláné (riport)
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Alsóházi Réka(Ifi klub hírek)
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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
december 09. Ismétlés   19:00 20:30 Csütörtök
december 11. Ismétlés    19:00 20:30 Szombat
december 18. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
december 23.  Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
december 25. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
január. 01. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
január. 06. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
január. 08. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
január. 15.  Főműsor 19:00 20:30 Szombat
január. 20. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
január. 22. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
január. 29. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
február. 03. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
február. 05. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
február. 12. Főműsor 19:00 20:30 Szombat


