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A Duna-menti Szent Orbán Borrend az idei évben is megtartotta Vince - napi rendezvényét. Cikk a 11. oldalon!
Fotó: Rácz Lambada József

Meghívó

Adony Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt 

2022. 03. 11-én pénteken 17 órára

a Bálint Ágnes Művelődési Házban 
tartandó ünnepi megemlékezésre. 

Beszédet mond Ronyecz Péter 
polgármester.

Ezt követően az ünnepi műsort az 
általános iskola diákjai mutatják be.

Szeretettel várunk minden kedves 
adonyi lakost.

Emlékezzünk együtt!
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RIPORT
Adony Idény – Tischner Szilvia

Szilvi kézműves termékeivel, házi finomságaival, 
csokoládéival először a különböző rendezvények, 
vásárok látogatójaként találkoztam. Aztán a 
szörpkészítés, „csokigyártás” és a pumpedli 
készítésének rejtelmeit a 2018-as Salináriumban 
osztotta meg velünk. Néhány hónapja a 
legnépszerűbb közösségi oldalon jelentek meg 
szebbnél szebb finomságok, melyeknek már csak a 
látványa is elvarázsolja a csokiimádókat. Az Adony 
Idény nevű vállalkozás kínálta ezeket. Nem volt 
nehéz kideríteni, hogy a vállalkozás megálmodója és 
megvalósítója szintén ő. Ennek apropóján kerestem 
meg kérdéseimmel:
Mikor és miért fogalmazódott meg benned, hogy 
a katedrát elcseréled munkaasztallal?
Mindig is szerettem a konyhában tevékenykedni, 
alkotni, illetve a kertben munkálkodni. Édesapám 
keze alatt sokszor dolgoztunk a veteményesben, 
időnként eljártunk vele a piacra a fóliában termesztett 
zöldségekkel is. Volt, hogy egyedül is árultam 
virágot, szőlőt, répát a boltok előtt, amiből a bevételt 
megtarthattam. Persze, gyerekként nem volt mindig 
ínyemre a kerti munka vagy éppen a szőlőbe menetel, 
míg a többiek esetleg kint játszottak, de felnőtt fejjel 
már tudom, hogy mennyire hasznomra vált az, hogy 
megtanultam dolgozni, odafigyelni a munkára, azt 
a tőlem telhető legnagyobb alapossággal elvégezni. 
Nagyra értékelem a magam által megtermelt javakat, 
hiszen tudom, hogy sem az alapanyag, sem a belőle 
készült étel nem tartalmaz olyat, ami ártalmas 
lenne hosszabb távon a szervezetre. Több éve 
kezdett el érdekelni a csokoládéval való foglalkozás, 
és a belőle készült finomságok elkészítése. Egy 
„gyorstalpaló” hétvégi tanfolyammal a férjem 
lepett meg, amit a Corvinus Egyetemen tartottak, 
ott nyertem először bepillantást a rejtelmekbe, 
még ha ez csak kis szelete is volt a nagy egésznek. 
Aztán minden karácsonykor a családtagokat és a 
barátokat már az általam készített bonbonokkal 
leptem meg. Bár már jobban belemélyedtem, 
de tudom, hogy még mindig van mit tanulnom. 
Emellett a befőzés, eltevés továbbra is megmaradt, 
mint kedvelt elfoglaltság, arról nem is szólva, hogy 
mennyire jó érzés, amikor az ember belép a spájzba, 
s számtalan, általa megtermelt finomság sorakozik 
a polcokon. Sütni, főzni szeretek, s szeretem a 
recepteket megvariálni, illetve továbbgondolni, s 
egy új ételt kreálni. Már jó pár éve foglalkoztatott a 
gondolat, hogy szeretnék csak ezekkel foglalkozni: a 
csokoládékészítményekkel, eltevéssel, kekszekkel, 
teasüteményekkel, díszek varrásával, de még 
nem tettem le arról sem, hogy egyszer majd újra 
elkezdek festeni is. Az is benne van természetesen, 
hogy jó a magam urának lenni, hogy én rendelkezem 
az időmmel, én osztom be, magamnak tartozom 
elszámolással, bár mint minden vállalkozásnak, 
ennek is megvan a rizikója, hogy vajon lesz-e igény 
a termékeimre, ízlik-e a vásárlóknak, visszatérnek-e, 

és hogy egyáltalán hosszú távon fenn tudom-e 
tartani, tudom-e működtetni. Aztán 2020-ban 
elhatároztam, hogy lépek, de erre jött a világjárvány, 
amiben egy biztos állást vétek lett volna feladni egy 
bizonytalanra. Így még egy évet maradtam, de a 
gondolataimban végig ott volt az ezernyi elképzelés, 
pro- és kontra  érvelések és ellenvetések, a tervezés 
és persze, időnként az elbizonytalanodás, hogy 
tényleg jól döntök-e. Ez idő alatt elvégeztem egy 10 
hónapos cukrász tanfolyamot, mivel azt már tudtam, 
hogy az álmaim megvalósításához szükségem lesz 
erre a szakképesítésre, illetve még előtte szintén 
felnőttképzés keretében elvégeztem egy másik 
iskolát is, ahol angolt, informatikát és vállalkozási 
ismereteket tanultam hetente 3 este 1 éven 
keresztül. Így mondhatjuk, hogy évekig készültem 
és tanultam ahhoz, hogy eljussak a döntésig. Aztán 
jött a végleges elhatározás, 2021 augusztusában 
beadtam a felmondásomat. Úgy voltam vele, hogy 
legalább esélyt adok az álmaimnak, adok magamnak 
egy pár évet, és ha mégsem jön össze, akkor is 
megpróbáltam, nem rágódom életem végéig a „Mi 
lett volna, ha „kérdésen. Bár szeretném, ha sikerülne 
hosszú távon megvalósítani az elképzelésemet, de 
biztos, ami biztos, van B tervem is!
Mennyi idő kellett az ötlettől, elhatározástól a 
megvalósulásig?
Ha beleszámolom az iskolákat is, akkor 4 
éve készültem már arra, hogy gyökeresen 
megváltoztassam az életem, de hozzá kell tenni, 
hogy nem volt egyszerű meghozni ezt a döntést a 
benne rejlő bizonytalanság miatt. De amikor azt 
érzi az ember, hogy már szinte fizikai fájdalma van, 
és a gondolatai már csak e körül forognak minden 
áldott reggel és este, akkor lépni kell. Persze, ehhez 
szükséges egy támogató háttér is, egy olyan társ, aki 
ott van mögöttem, bárhogyan is alakul a helyzet, s ez 
nem más, mint a férjem.
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Hogy kezdődött ez a munkálkodásod? Szólnál 
néhány szót a kezdetekről?
 Először is sok utánajárással és olvasással, 
telefonálással, levelezéssel, személyes megkereséssel 
és rengeteg papír kitöltésével. Nem olyan egyszerű 
sem a kistermelői, sem az egyéni vállalkozói kezdés, 
mint ahogyan azt időnként hallani lehet. Legalábbis 
számomra nem volt az. Nagyon sok engedély, 
vizsgálat, dokumentum kitöltése, illetve feltöltése 
kell ahhoz, ha az ember mindent el akar intézni, 
bejelenteni, hivatalossá tenni, szabályszerűen eljárni. 
És persze mindig jön valami, ami nem stimmel, vagy 
ami még hiányzik. Még mai napig is nyilatkozatok 
és engedély után járok, amit persze újra és újra 
meg kell majd újítani, felülbíráltatni. Munkám 
közben is számtalan dokumentációt, táblázatot 
készítek, amit az esetleges ellenőrzéseknél majd be 
kell mutatnom, és jó pár évig megőriznem. És ami 
még elengedhetetlennek bizonyult az induláshoz, 
az a hely, aminek köszönhetően a kistermelői és a 
vállalkozói munkámat el tudom végezni. Ez a 2018-
ban megépített nyárikonyhám, ahol dolgozom. 
E nélkül nehezebben tudtam volna elkezdeni, illetve 
engedélyeztetni a tevékenységemet. 
Mik voltak az első sikereid?
 Az első elismeréseket a savanyúságaim és 
a bonbonok hozták meg. Decemberben is a legtöbb 
eladásom a csokoládé készítményekből volt, bár 
tudtam, hogy ez csak szezonális lesz, mert minden 
terméknek van felfutó, stagnáló vagy éppen teljesen 
holt szezonja. Most, januárban, sajnos az utóbbinál 
járok, de bízom benne, hogy újra felfutóban lesz 
a vásárlási kedv, és nem csak karácsonykor lesz 
érdeklődés a termékeim iránt. 
Ez a vállalkozás nemcsak sok ötletet kíván, de 
anyag-, idő- és munkaigényes is…..
 Így van, nagyon sok munkám és időm van 
benne. Decemberben naponta 15-16 órákat is 
dolgoztam, a vásárlókat pedig még este fogadtam, 
illetve hétvégeken vásárokba jártam.  A ráfordított 
munka a kistermelői árunál pedig nemcsak arra 
korlátozódik, amíg elteszem az üvegbe, hanem ezt 
már több hónapnyi tevékenység is megelőzi, hiszen 
azt a zöldséget én nevelem fel, gondozom és ápolom. 
Ezt az időt nem nagyon lehet belekalkulálni az 
árba. Nem is tudok, de nem is akarok versenyezni 
a bolti árakkal, hiszen a nagyüzemben készült 
termékekhez egyértelműen olcsóbban lehet 
hozzájutni. Ami előnyt tudok felhozni a termékeim 
mellett az az, hogy én nem használok vegyszereket, 
műtrágyát, a savanyúságokat leszámítva semmibe 
sem teszek tartósítószert. Természetes anyagokat 
használok a növények védelmére. Vannak, akik ezt 
elismerik, értékelik, s örülnek, hogy ilyen termékhez 
juthatnak. Az édességeknél egy nagyon jó minőségű 
belga csokoládé pasztillával dolgozom, így az 
ebből készült termékek ára is nyilván magasabb 
egy bolti édességnél.  De ezeket kézzel készítem, s 

ízükben is lehet érezni a jó minőségű alapanyag-
használatot. Azt még tanulnom kell, hogy miből 
mennyit rendeljek, illetve mennyit készítsek. Még 
tapasztalom a piaci helyzetet, annak alakulását, 
a vásárlói igényeket, lehetőségeket. Az sem jó, ha 
túl sokat készítek, s megmarad, mert ezeknek a 
termékeknek nem annyira hosszú a szavatossága, 
de az sem jó, ha kevés van, mert nem mondhatom 
mindig azt, hogy nincs, hiszen akkor elszoknak a 
vevőim. Még keresem az arany középutat.
Honnan meríted az ötleteket? Saját receptek vagy 
receptkönyv alapján készíted a portékáid?
 Vannak rokonoktól, nagymamától örökölt 
receptek, van, amit barátoktól, ismerősöktől kaptam 
vagy kértem egy-egy ételkóstolás után. De több olyan 
is van, amit az interneten találtam. Előfordult olyan 
is, amikor egy filmben látott jelenet miatt kutattam 
fel egy receptet, vagy próbáltam kitalálni, elképzelni, 
hogy amit esznek, az milyen összetevőkből állhat, 
hogyan készíthették el. Vannak kudarcok, csalódások, 
de vannak sikerélmények is. Már említettem, hogy 
többször változtatok egy recepten, variálok egy 
kicsit rajta, amit most már le is jegyzetelek, hogy ne 
felejtsem el. Utána a tapasztalatomat, véleményemet 
is röviden odafirkantom, hogy legközelebb tudjam, 
milyen volt így. A bonbonok töltelékének nagy részét 
én találtam ki. Még most is van, hogy változtatok 
némelyiken, próbálom tökéletesíteni, de sok múlik a 
hozzájuk használt alapanyagok aktuális minőségén 
is. Velem is előfordul, hogy valamit ezerszer 
jól megcsinálok, aztán jön egy alkalom, amikor 
borzasztó lesz, nem sikerül. Ebben csak az a rossz, 
hogy nem mindig jövök rá, hogy mit rontottam el. 
A csoki temperálása egy nagyon kényes folyamat. 
Úgy érzem, hogy mindent betartok, mindenre 
odafigyelek, amire tanítottak, és mégsem sikerül a 
végeredmény. Sajnos, nem is szoktam rájönni, miért 
nem lesz elég roppanós (nem kagylósan törik), vagy 
miért mattul ki. Ilyenkor jól jönne egy bölcs tanács 
vagy egy odafigyelő szempár, aki figyelmeztetne, 
hogy na, most ez az a pillanat, lépés, mozdulat, amit 
rosszul csináltam. Sokszor nagyon élvezem, hogy 
egyedül dolgozom, teljesen elmerülök, koncentrálok, 
semmilyen külső tényező nem zavar be, de ennek 
megvan a hátránya is, amikor meg pont hiányzik 
valaki, aki figyelne, okítana, vezetne.
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Gondolom, nem egyszerű a különleges 
alapanyagok beszerzése sem?
 Az internet nagyon sok lehetőséget feldob 
a beszerzésre, de a hátránya, hogy sok időt elvesz 
az árak és a minőség összehasonlítása. Volt olyan 
alapanyag, aminél kipróbálás után már tudtam, 
hogy soha többet nem fogok rendelni, de hát ehhez 
meg kellett tapasztalnom, ismernem. Sajnos, így 
könnyen belefut az ember a felesleges költségekbe. 
Van olyan alapanyag, amihez meg már ragaszkodom, 
de néha úgy tűnik, hogy mások is, mert égen-földön 
nem tudtam beszerezni december közepe fele, 
mással meg nem akartam pótolni, mert tudom, hogy 
azzal az összetevővel milyen ízvilágot kapok, s az 
addig nyújtott minőségtől nem akartam eltérni. Ha 
valakinek ízlik valami, akkor ugyanazt akarja érezni 
legközelebb is, amikor újra megveszi a termékemet. 
Hozzá kell tenni, van, amikor nem tudom ugyanazt 
létrehozni, de talán ez megbocsátható egy abszolút 
kézműves terméknél. Ha meg nem, akkor nálam 
nyugodtan lehet reklamálni, észrevételeket tenni. 
Ezt mindig el is mondom a vevőimnek, hogy mondják 
el bátran a véleményüket, még ha az negatív is. Én 
ezekből is tudok építkezni. Ha százból egy valakinek 
nem ízlik valami, hát ízlések és pofonok, de marad a 
termék olyan, amilyen eddig volt, mert a többségnek 
tetszett. De ha már többen ugyanazt észrevételezik, 
akkor nyilván elgondolkodom a változtatáson, s 
törekszem a többségnek, a piacnak megfelelni.
Mennyi idődet vesz igénybe, mire egy-egy 
finomság elkerül a vásárlókhoz?
Ez nagyon változó. Ha a zöldségeket nézzük, és 
tényleg az összes munkát beleszámolom, akkor 
több hónap, ami nem egyszer a palántaneveléssel 
kezdődik a saját üvegházamban. Ha a csokoládét 
nézem, akkor több óra, mire a töltelékeket elkészítem, 
majd egy délelőtt, míg letemperálom a csokit, s 
kiöntöm az úgynevezett hüvelyeket. Utána betöltöm 
a krémeket, s egyesével légtelenítem, tömörítem. 
Este lesz, mire szintén többszöri temperálás után 
talpalom a bonbonokat. És ez még csak 6 táblára 
elegendő idő, amit előző munkanapon már elkezdek, 
s csak másnap késő este érek a végére úgy, hogy csak 
10 percre állok le, mondjuk, ebédelni. De nemcsak 
az elkészítés, hanem a termékek csomagolása, 
címkézése is igen időigényes. A legtöbb címkét 
kézzel vágom ki a mai napig is, bár már elkészült az 

új logómmal a címketerv, amit majd nyomdai úton 
állítanak elő. 
Mit szól a család a váltásodhoz, az új munkádhoz?
 A kétségek és a kérdések bennük is 
megfogalmazódtak, rengeteget beszéltünk róla, 
hiszen nemcsak az én életemre van befolyással 
a változás, nagyban érinti a családi költségvetést 
is. Illetve a hétvégi vásárok, az esti, helybeni 
vásárlók jövetele az egész család időbeosztására 
és programtervére is hatással vannak. De 
teljes mellszélességgel kitartanak mellettem, 
néha vigasztalnak, vagy velem együtt örülnek, 
elismerően és büszkén néznek rám, vagy éppen 
helyre raknak, mert túlzásba viszem az aggódást 
és az önmarcangolást, és mert éppen feleslegesen 
kínlódom túl sokáig egy-egy jelentéktelen dolgon. 
Ha voltak, vannak is kétségeik, akkor is látják rajtam, 
hogy boldog vagyok, hogy a helyemen vagyok, 
hogy örömöt okoz az, amit csinálok, hogy sokkal 
nyugodtabbá váltam. 
Tartod-e a kapcsolatot más termelőkkel?
 Amikor vásárban vagyok, akkor hála 
Istennek, nincs időm körülnézni. Ezt azért mondom 
így, mert úgy értem, hogy mindig jön valaki, ha nem 
is vásárolni, de körülnézni, mustrálni a standomat. 
De aki körülöttem, mellettem szokott állni, azzal 
mindig szóba elegyedem, megnézem, megdicsérem 
a portékáját. Az adonyi kistermelők közül nem 
mindenkit ismerek személyesen, de akit ismerek, 
azoktól már vásároltam is, hiszen mindenkinél 
lehet olyat találni, amit én nem készítek, amivel nem 
foglalkozom. 
Hányféle termékkel vagy jelen a piacon? Milyen a 
kínálat?
 Kistermelői termékeim a savanyúságok, 
szörpök, lekvárok, paradicsomos készítmények, 
szárított gyógy-, fűszer- és aromanövények, 
ételízesítők. Egyéni vállalkozóként a kézzel varrt 
díszek, a csokoládékészítmények, a kekszek és 
teasütemények. Próbáltam az alapján kialakítani 
a kínálatot, hogy az év minden hónapjában tudjak 
valamit eladni. A csokit például tavasztól őszig 
nem tudom készíteni a meleg miatt. De így ebben 
az időszakban - amikor kiesik a csokoládé - az 
eltevéssel, befőzéssel tudok legalább foglalkozni, 
aminek meg a fő szezonja pont a nyár és az ősz eleje. 
A kekszek tartósak, viszonylag sokáig elállnak, ez 
jó kiegészítője vagy éppen hiánypótlója egy-egy 
holtszezonnak, amikor nem kell a csoki, vagy esetleg 
elfogyott a kistermelői áru. Innen eredeztethető 
a vállalkozásom neve is: Adony Idény, ami utal 
arra, hogy szezonálisan, idényjelleggel kaphatóak 
bizonyos termékek, vagy az aktuális évszaknak 
megfelelő növényeket kínálom feldolgozva vagy 
nyersen. A nevet egyébként unokatestvérem és 
férje találták ki. Nekik köszönhetem a fantasztikus 
logómat is, ami a Facebook oldalam egyik éke, és 
majd a címkéim alapja is lesz.
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Van-e érdeklődés a kézműves, természetes 
alapanyagokból előállított termékekre a széles 
bolti kínálat mellett?
 Ha őszinte akarok lenni, jelenleg még 
nem túl nagy, bár a decemberi időszakra nem 
panaszkodhatom. Úgy tűnik, hogy karácsonyi 
ajándéknak kifejezetten keresik az egyedi, kézműves 
termékeket, de a hétköznapokra szánt ételekhez 
inkább a boltokban veszik meg a hozzávalókat, vagy 
választanak nassolnivalót. Mint már említettem, 
nem lehet a bolti árakkal versenyezni, de ha 
megpróbálná az ember, és leszorítaná ezért az árait, 
akkor meg egyáltalán nem érné meg neki, nem jönne 
vissza a munkájának az értéke, sem a belefektetett 
alapanyag, s nem tudna talpon maradni, vagy ebből 
megélni.
Van-e valami specialitásod? Mire vagy a 
legbüszkébb?
 Egyrészt a bonbonokra, amikhez a legtöbb 
tölteléket én találtam és kísérleteztem ki. Szerintem 
finomabbak, mint a legtöbb bolti. A krémbonbonokat 
is előszeretettel vásárolták, sokszor csak egy-
egy szemet, de azokat ott rögtön, helyben el is 
fogyasztották. Ezekre meg azért voltam büszke, 
mert megtanultam egy receptet a cukrásziskolában, 
a többit pedig ebből fejlesztettem tovább. Másrészt 
nagy sikert aratott a vegyes csokifalat, amit eddig 
sehol sem láttam. Ezt nem győztem készíteni. 
Mik a terveid? Van-e, amit még szeretnél elérni, 
megvalósítani?
 Egyelőre próbálok még talpon maradni, s ha 
sikerül stabilizálni a helyzetemet, mint kistermelő 
illetve vállalkozó, kialakítani a vendégkörömet, 
megtalálni a célpiacot, majd akkor fogok tovább 
gondolkodni, további, esetleg nagyobb terveket 
szövögetni. Egyébként már több helyről is 
megkerestek, hogy csatlakozzam egy olyan 
csoporthoz, akik összefognák a térség kistermelőit, 
s segítenének nekik teríteni a piacon, megismertetni 
szélesebb körben a termékeiket, összegyűjteni a 
rendeléseket, mint a „Neked terem” vagy a „kifli.
hu”. Ehhez viszont növelnem kellene a veteményes 
területét, hogy egy-egy termékből nagyobb készletet 
tudjak előállítani. 
Kedves Szilvi! Engedd meg, hogy gratuláljak az 
eddig elértekhez, és kívánom, hogy minden terved 
valóra váljon, hiszen Bill Sullivant idézve: „Nem 
sok olyan dolog történhet velünk a nap során, 
amit egy kis csoki ne tudna megjavítani.”
                                                                                                                                 
 Takács Béláné 

VÉRADÁS

2022. FEBRUÁR 14- ÉN
13 - 17 ÓRÁIG

A BÁLINT ÁGNES 
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS 

KÖNYVTÁR

LÍVIA TERMÉBEN!
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ÚTICÉLUNK
Úticélunk Dobronak

    A virágok látványa vonzza az asszonyszemeket. 
Gondoltuk, hogy kicsit átlépve a határunkon, 
megnézzük az Európa egyedüli orchideatermesztő 
vállalkozását. Dobronak vagyis Lendvavásárhely 
többségében magyar lakta falu a Muravidék 

középső területén. Valamikor Zala vármegyéhez 
tartozott. Most ott 150 -féle orchideát nevelnek 
a szakemberek trópusi körülmények között. Az 
üvegházakat saját termálkutakkal, geotermikus 
energiával fűtik. A tető egy irányba lejt, az épületek 
mellett egy nagy tóba gyűjtik az esővizet, amit 
felhasználnak locsolásra. Különféle orchideákat 
láttunk, de a másodvirágzásnál már nem mindegyik 
tartja meg a színét. Ilyenkor ér bennünket csalódás. 
A trópusi kertben két nagy tavat találhatunk 
aranyhalakkal, és egy magasabb vízesést is 
láthatunk. Olyan gyümölcsökkel, fűszernövényekkel 
is találkozhatunk, amit csak a piacokon látni. Mindig 
megörülünk annak, ha rátalálunk olyan virágra, 
amit mi otthoni körülmények között is tudunk 
nevelgetni. Megnyugtató érzés a sok zöld között 
sétálgatni. Vásárlási lehetőség is van, választani a 
legnehezebb, hiszen szebbnél szebb különlegesség 
csábít bennünket.
A Bakonaki-tó és az azt körülölelő Energia Park 1,5 
km-re esik a településtől, gyógyító hatásáról ismert. 
A területen 26 pontot jelöltek meg a szakemberek. 
Azokra a helyekre padokat tettek, mivel állítólag 
többszöri tartózkodás után enyhülnek a pszichikai-
fizikai állapotok. A földből sugárzó rezgés kedvezően 
hat a közérzetre. Természetes, hogy az összes padon 
megpihentünk. A legerősebb energiát a Szent Vid 
kápolnánál mértek, ahol évszázadokkal ezelőtt 
is kápolna állt. A táblákon olvashattuk, hogy a 
Szent Vid forrásvize gyógyhatással van a látás-és 
hallásproblémákra, enyhíti az emésztőszervi, idegi 
és bőrbetegségeket. Az elmondások szerint, itt meg 
kell mosni a szemünket, amitől jobban fogunk látni. 
Kötelességünknek eleget tettünk. Blagodejnik törpe 

őrzi a vidéket és a forrást, hogy sose apadjon el. Ő a 
Mesepark egyik alakja.

Következő állomásunk a Vinarium kilátó-torony, 
a lendvai szőlőhegyen áll. Az acél szerkezetű, kör 
alakú építmény 293 négyzetméter alapterületű, 
53 és fél méter magas. Az üvegezett kilátóhoz 240 
lépcsőn lehet felmenni, de a látogatók választhatják 
a kényelmesebb megoldást is, mert van gyorslift. 
A körpanorámát kevésbé élveztük a szél miatt. 
Innen rálátás nyílik Szlovénia, Horvátország, 
Magyarország és Ausztria felé. Arra úgy mondják, 
hogy négy országot láthatunk, személyi igazolvány 
nélkül. Kissé ziláltan értünk le, de megérte.
Lendvahegyen, a Szentháromság dombon 
1727-1728-ban a Glubovácz család kápolnát 
épített a törökök kiűzésének emlékére. Hadik 
Mihály mumifikálódott holttestét őrzik falai egy 
üvegkoporsóban, valószínűnek tartják, hogy a 
török elleni ütközetben esett el 1603-ban. Sajnos a 
kápolna zárva volt. A mellette levő régi temetőben 
olvasgattuk a síremlékeken a különböző nyelven írt 
neveket. Látható, hogy többféle nemzetiség élt itt 
együtt.
Vali beütemezte még a vár megtekintését Lendván. 
Már messziről láttuk a nagy épületet fehér falaival. 
A tatárjárás után épült kő vár a német származású 
Hahót nemzetségé lett, akik később felvették a Bánffy 
nevet. Kihalásuk után birtokolták a Nádasdyak 
és az Eszterházyak is. A vár a 16-17. században a 
török elleni védekezésben jelentős végvár szerepet 
töltött be. Itt a pincétől a padlásig nézhettük végig 
a kiállításokat. A világ számos tájáról, közel 400 
darab lepkét gyűjtött össze Gálics István, amely 
több szobában látható. Sajnos itt fotózni nem 
lehetett. Zala György szobrászművész-ki Lendván 
született- emlékszobájában számos köztéri szobra 
megtekinthető kicsiben. A művésznek modellt ült 
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Ferenc József és Erzsébet királyné is. Láthattunk 
még vallástörténeti-, néprajzi- és fotó kiállítást, a 
fegyvergyűjtemény egy része az udvaron található. 
Talán a legérdekesebbek a padláson levő különböző 
stílusban készült szobrok voltak.

   

Nagyon jól telt a napunk a sok látnivalóval. Mindenki 
megtalálta azt, ami a legjobban közel állt az 
érdeklődéséhez, és nem utolsósorban, feltöltődött 
energiaszinttel értünk haza.  Itt Klári is velünk volt. 
Január 7-én búcsúztunk Tőle.  Hiányzol. Angyalok 
őrizzék álmaid!
                                                                                                                                                      
                                                                    Boldog Istvánné

SPORT
Sportré, avagy majd a 

„BELI” megmondja
Gyere, gyere, állj!

Mikor ezt a cikket már olvassa a kedves olvasó, 
minden bizonnyal tudni véli, kik, milyen 
kategóriákban nyerték meg az idei esztendő első 
nagy nemzetközi versenyét, az Australian Open-t.
Kis túlzással azonban ez senkit sem foglalkoztat, az 
előjáték, pontosabban a Djokovic-akta sokkal jobban 
foglalkoztatta a közvéleményt, nem is alaptalanul.  
Történt ugyanis, hogy a szerb világelső a 
„magánélete védelmére” hivatkozva, nem hozta 
nyilvánosságra rendelkezik-e a részvételhez 
szükséges Covid19 elleni védőoltással. A 
verseny szervezői ennek ellenére szabadkártyát 
biztosítottak neki és meghívták a viadalra. A 
hatályos rendelkezések alapján, a „kengurukhoz” 
azonban csak az léphet be, aki rendelkezik oltással.  
A szappanopera vége ismert: Novak Djokovic végül 
nem indulhatott el a megmérettetésen. 
Visszautalnék a meghívás tényére. Véleményem 
szerint, ugyanis itt csúszott félre minden. Fontos az, 
hogy a verseny szervezője nem az ausztrál kormány, 
ők csupán a helyszínt biztosítják a rendezvényhez. 
Azt azonban a mai napig nem sikerült megértenem, 
(és ki sem derült) hogy a szervezők miként 
gondolták azt, hogy a vonatkozó szabályokra fittyet 
hányva, meghívják a világelsőt. Nem egyeztettek a 
kormánnyal? Ha nem, miért nem tették? Ha igen, hol 
csúszhatott félre ennyire a dolog? 
Nos ezekre a kérdésekre idővel talán fény derül, 
de az egészen biztos, hogy Novak Djokovic nem 
az Ausztrál Openen szerzi meg 21. Grand Slam-
trófeáját.

GÓLYAHÍR
Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárát!

Csurka Soma
Székesfehérvár, 2022. 01. 17.
Anya: Friedrich Teréz
Apa: Csurka Roland
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KERTI TÖRTÉNETEK
A tél virága

   
 Oly régóta járta a magyar föld számtalan vidékét. A 
zord, kopár hegyeket, ahol jeges szél fúj, a csonttá 
fagyott síkságokat, kis falvakat, nagy városokat, 
bolyongott embertől emberig, s egyre fáradtabb lett, 
egyre elkeseredett, hogy talán soha többé emberi 
szem őt már nem láthatja. Nyáron rendszerint 
pihent, teret adott a mezőkön nyíló virágoknak, akik 
szabadságtól megrészegülve, a természet minden 
létező színét, formáját magukra ölthették. A sűrű 
erdők nyirkos, árnyas aljnövényzete közt megbúvó, 
harsány zöld levelei felett apró kis pompás virágjait 
növesztő rokonainak is. Ember gondozta területek, 
házak menti ágyások, parkok, erkélyek, balkonládák 
lakói mind vígan nőhettek. Tavasszal, nyáron, ősszel 
övék volt a terület. Télen viszont mindannyian 
pihentek. S mikor elszáradtak, föld alá bújtak és 
elszóródtak magvaik által ezek a szépségek, akkor 
eljött az ő ideje.
De egyre hiába várta a találkozást. Emlékeiben még 
élt önmaga virágzása. Itt-ott még felvirágozhatott, 
de ember ott már nem lakott, s így virágzása 
hiábavalónak tűnt. Az ő nyílásának értelme 
az örömszerzés volt, az emberi szem és szív 
megörvendeztetése, úgy, mint bármelyik más virágé. 
Annyira szeretett volna területet foglalni, minden 
irányban szerte futni, kreativitását formákban 
kiélni, s nagyon-nagyon vágyta az emberi szem 
felcsillanását.
Aznap végre metsző hideg volt. Kóborolva kereste 
helyét, ahol virágot bonthatna. Körbejárta a hatalmas, 
többemeletes épületeket, felszállt a legfelső ablakig, 
de sehol nem bonthatta ki pompás, különös virágait. 
Látta az embereket az ablakaik mögött, ahogy 
az életüket élték. Ott bent mindenhol meleg volt, 
szépen illeszkedő ablakaikon át kissé szomorúnak 
tűntek a vastag szőnyegeik, kényelmes bútoraik 
közt. Otthonaikat nem melegítette tűz, és ebben 
a másféle melegben sokan céltalanul mászkálva, 
időnként kinéztek ablakaikon, messzeségbe meredő 
szemük azonban fénytelennek tűnt.
Képes volt hosszú napokat bolyongani e hatalmas 
házak falai közt, szerette az embereket, de itt mindig 
szomorú lett, mert az a különös, fakó fény, ami a 
szemükből tükröződött, nem tetszett neki. Ilyenkor 
lepihent a fagyos szél ölébe és kérte, hogy vigye 
őt el a kertes házak közé, ahol nyáron színekben 
pompáznak a virágok és télen pattog a tűz a 
kályháikban. Vágyta látni az ember boldogságát. Így 
elsuhant a széllel egy pár faluba, körbejárta házaikat, 
amik idővel egyre nagyobb meleget árasztottak, 
kopogtatott volna ablakaikon, de hangtalanná vált 
koppanása, és senki meg nem hallotta őt. Hiába 
vágyta önmagát minden képzeletet felülmúlóan 
formába önteni, hisz most volt itt az ideje, mégis úgy 
érezte, hogy a virágzása ember számára tán örökre 
láthatatlan marad.

Közben jeges, cudar idő köszöntött a tájra, és 
bánatában messze szállt, azt hitte, már ember se lakik 
a környéken, mikor egy kis tanyát fedezett fel, igen 
apró házacskával. Szépen gondozott állatok, zizegő 
szalmán pihentek a ház körüli ólakban. Az apró ház 
kéménye füstölt, bent lámpa helyett gyertyafény 
világított, és odabent szerény körülmények közt 
egy elégedett család tevékenykedett. A tél virágát 
a régmúlt békéje szállta meg. Ahogy a házikó hideg 
ablakán át meglátta a boldog ember szemének 
fényét, úgy érezte, végre megnyílhat az örömet oly 
nagyon vágyó szíve az ember előtt. Szerette a hideg 
ablakokat!
Megvárta, míg az ember eloltotta gyertyáját és 
lefeküdt az ágyába, majd szorosan az ablakhoz 
tapadva magába szívta az ember közelségét, s 
recsegve, pattogva megindult szíve minden szépsége 
az ablaktábla piciny pontjáról indulva szerteszét, és 
oly cirádás mesevirágot mintázott a jégbe fagyott 
virág, amit eddig még soha.

Jégvirágos ablakok emlékére, szeretettel: R. Hajni

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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Adventi Ablakvadászat beszámoló

2021-ben is megrendeztük a nagysikerű 
ablakvadászatos rendezvényünket.  Nehéz 
önmagunk vállának megveregetése nélkül azt írni, 
hogy nagysikerű, de ha csak a puszta statisztikát 
nézzük, kiderül, hogy nem túlzás ezt a jelzőt 
alkalmaznunk. Összesen 220 résztvevő küldte el 
nekünk napról napra az ablakok képeit, közülük 167-
en legalább 20 napon keresztül velünk tartottak. Ez 
egyszerre volt nagyon megtisztelő és szívmelengető, 
de nagy felelősség is. Rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptunk, de már maga a tény, hogy ennyien játszottak 
lelkesen velünk, nagy örömmel töltött el minket.
Írhatnánk azt, hogy a készületeket novemberben 
kezdtük el, de ez csak féligazság. Ugyanis már a 
tavalyi játék után megkerestek minket többen, hogy 
szívesen díszítenének ők is ablakot legközelebb. 
Természetesen mivel minden évben új ablakokat 
szerettünk volna számmal és motívummal ellátni, 
felírtuk a jelentkezőket. Amikor a tényleges 
készületeket elkezdtük, első lépésként felhívást 
intéztünk az adonyiakhoz, hiszen volt még 
díszítésre váró ablak. Pár nap alatt viszont mind a 
24 ablaknak lett gazdája. Nem válogattunk, hanem a 
beérkező üzenetek sorrendje döntött, így volt olyan 
jelentkező is, aki sajnos idén kimaradt.  Ezután a 
motívumokat napokhoz és címekhez társítottuk, 
majd kialakítottuk a sorrendet, figyelve arra, hogy 
egymás utáni napokon ne ugyanabban az utcában 
legyenek az ablakok. 
Az előkészületekhez tartozott az idei játék 
ajándékainak leszervezése, hiszen az előző 
évhez hasonlóan, idén is sorsoltunk azok között 
az ablakvadászok között, akik legalább 20 
ablakot megtaláltak. Boldogok voltunk, hiszen 
megkeresésünkre mindenki elsőre igent mondott, és 
felajánlásukkal támogatták a programunkat. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni Nektek: Adony Idény, Evi 
cserépbabái, Fürjes Major, Gyulaházi Levendulás! 
Az idei játék során a résztvevők nem versikéket, 
hanem térképet kaptak naponta, ami elárulta az 
aznapi úticélt. Adony térképén megjelent az aznapi 
motívum, ami egy-egy olyan figura, szimbólum, tárgy 
volt, ami a karácsonyhoz, az adventi készülődéshez 
köthető. Aki megtalálta az ablakot, lefényképezte és 
elküldte nekünk, mi pedig rögzítettük egy táblázatba. 
Az ablakok egytől egyig nagyon gyönyörűek voltak, 
de idén egy „közönségszavazást” is hirdettünk, 
hogy díjazhassuk a legszebbnek ítélt díszítést. 
Úgy gondoltuk – ugyan már elmúlt a Karácsony 
-, megmutatjuk a kedves Olvasóknak is, milyen 
szépségekkel találkozhattak azok, akik naponta 
keresték az ablakokat. 
Szeretnénk megköszönni azoknak, akik bármilyen 
formában támogatták az ablakvadászatot, akár 

díszítéssel, felajánlással, azzal, hogy aktívan részt 
vettek benne! Reméljük, jövőre is velünk tartotok! 

ifi klub 
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A kápolna nevében!

Társadalmi munkára hívtuk borrendünk elhivatott 
követőit, támogatóit és barátait.  Január 15-én, 
reggel 9 órára hirdettük meg Szent Orbán kápolnánk 
körüli terep rendezését. Célunk nem az irtás volt, 
mindinkább egy olyan kis kertészeti csinosítás, 
veszélyes, kidőlt, elszáradt fák és bokrok eltávolítása, 
amelyek sajnos kárt tehetnek a kápolnában és 
esetlegesen az emberek testi épségében. Volt még 
egy szempont. Van egy emlékem körülbelül 10-
12 évvel ezelőttről, amikor az úton felfelé sétálva, 
a hegy tetején gyönyörűen látszott a kápolna. Ami 
most sajnos nem volt elmondható.
Tavalyi egyik kiemelt projektünk a kápolna 
kivilágítása volt, amelyet Ronyecz Péter polgármester 
úr és Kenesei András barátunk villanyipari cégének 
köszönhetően sikerült is kiviteleznünk. Ezek 
összessége ösztönzött minket ezen a napon.
25 fő jelent meg az említett reggelen. Sok fiatal 
és elhivatott ember, csúnyán szólva kaszákkal, 
kapákkal. Elhívtuk közénk Friedrich Róbertet is, 
akinek szakterülete a kertrendezés és a rábízott 
területek rendben tartása. Robi szívesen jött közénk, 
és a délelőtt folyamán sok hasznos tanáccsal segítette 
munkánkat. A gyors köszöntő után pálinkával 
koccintottunk egyet a nap indításaként, és el kell 
hogy mondjam: ilyen motivált és elhivatott csapattal 
ritkán találkozik az ember! Négy férfi esett neki a 
fáknak láncfűrésszel, őket segítették ágvágókkal, 
míg a többiek szépen elkezdték elhordani a tüzelésre 
váró ágakat, a nagyobb rönköket pedig egy helyre, 
további hasznos felhasználásra.
Néhány női segítőnk Schmidt Attila présházában 
meleg teával és forralt borral készült a dolgozó 
seregnek. Még néhányan az ágakat hordták el, 
kicseréltük a kápolna tetőszerkezetén a sérült 
cserepeket, egy esetleges beázást elkerülendő. 
Munka közben azért fogyott a bor is, fröccsként és 
tisztán egyaránt. Néhány óra leforgása alatt 11 óra 
után már komoly mennyiségű fát sikerült rendbe 
raknunk, megcsinosítanunk, néhányat pedig sajnos 
kivágnunk.
A tűz mellett már volt idő komolyabb ötletekről 
is beszélgetni. Épp egy fél disznó jól jött volna a 
tüzünkre, hogy szépen átsüssük, de az igazi komoly 
téma és terv az egy újabb közösségi tér kialakítása 
lenne a padok mögötti üres helyen, szalonnasütővel 
és piknikező résszel. Sok idelátogató vendég nagy 
örömét lelné benne, a helyi lakosokról már nem 
is beszélve. Dél körül elégedetten fejeztük be a 
munkát, hasznos délelőtt volt mögöttünk. Napunkat 
ebéddel zártuk a nagymester pincéjében, néhány 
megérdemelt pohár borral öblítve.
Zárásként nagyon szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, aki eljött ezen napon és segítette 
csapatunk munkáját! Hasznos és nagy lépés volt ez 
a 2022-es év elején, hiszen úgy vélekedtünk, hogy 
a fákat már leveles állapotban nem bántanánk. 

Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk egész 
nap, de újra csak a köszönet szó jut eszembe! Minden 
résztvevőnek!
(Szöveg és fotó: Boldog Tamás ceremóniamester)

BORRENDI HÍREK

Szent János-napi borszentelés

December 27-éhez, Szent János napjához 
kapcsolódóan sok helyen, így a mi templomunkban 
is bort szenteltek. Borszentelésnek mondják, 
valójában megáldják a bort ezen a napon. János 
evangélista volt a legfiatalabb az apostolok közül, 
s az egyetlen, aki nem halt vértanúhalált. Túlélte 
a kínzásokat, idős korában – egyesek szerint 
százévesen – halt meg. Ő az egyetlen a tanítványok 
közül, aki jelen volt Jézus Krisztus kereszthalálánál. A 
Szent János-napi boráldás eredetéről annyit tudunk, 
hogy a középkori legenda szerint, Aristodemus 
pogány főpap azt mondta Szent Jánosnak: akkor 
hajlandó hinni Krisztusban, ha kiürít egy mérgezett 
borral teli kelyhet és az nem árt neki. A mérget 
először megitatták két gonosztevővel, akik azonnal 
meghaltak. Szent János először imádkozott, 
megáldotta a mérgezett boros kelyhet, kiitta és 
semmi baja nem lett; köpenyét a gonosztevőkre 
terítette, akik feltámadtak. 
A pogányok a látottak alapján a főpapjukkal 
együtt megkeresztelkedtek. A Szent János-napi 
borszentelés egyházi magyarázat szerint azt jelenti, 
hogy ha a hívő buzgó imával veszi magához a nedűt, 
akkor az megóvja a testi-lelki bajoktól, az utazás 
alkalmából fenyegető veszedelmektől, az ördög 
kísértéseitől.
A Magyar Néprajzi Lexikon szerint a Szent János-
napi borszentelés a 13. században Németországból 
terjedt el, majd hazánkban főleg a Nyugat-
Dunántúlon és a német ajkú városokban lett 
népszerű. Ezen a napon hagyományosan boráldást 
tartanak. Már a régebbi időkben is, mindig egy 
férfi családtag, jellemzően az apa vagy nagyapa vitt 
magával egy üveg bort a szentmisére, melyet aztán 
a mise keretében megáldott a plébános. A szentelt 
bort ezután a hordókba öntötték a következő évi 
jó szőlőtermés reményében. Magyarországi német 
katolikus vidékeken a szokás máig él és elterjedt.
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A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony 
szervezésében és felkérésére, a karácsony második 
napján megtartott ünnepi szentmise végén Győri 
Balázs István plébános megáldotta a gazdák által 
elhozott mintegy húsz bort. Köszönet érte!

(Schmidt Attila nagymester)

Vince-napi pincejárás 

Vince napján, január 22-én havas tájra ébredhettek 
Adony város lakói. Sok gyermeknek nagy örömet 
jelent, mikor esik végre a hó, ilyenkor szánkózhatnak, 
hógolyózhatnak, hóangyalkát készíthetnek. Ez 
azonban egy jeles nap a borászok és borkedvelők 
számára is, hiszen a Vince-napi szokások közül az 
egyik legelterjedtebb az úgynevezett „vincevessző”, 
amelynek állapotából megjósolható az őszi termés 
minősége. A néphagyomány szerint január 22-
én vesszőket kell metszeni a szőlőből, majd vízbe 
állítva várni, hogy kihajtson. A szőlővesszőkön 
található rügyek mennyiségéből lehet következtetni 
arra, hogy bőséges lesz-e a termés.
A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony 
szervezésében megrendezésre került az idei évben 
is a Vince-napi pincejárás az adonyi Szőlőhegyen. 
Csodálatos látvány tárult elénk, mindent hó fedett, 
ilyenkor a Szőlőhegy még csodálatosabb látványt 
nyújt az odalátogatók számára. Reggel 9 órakor 
gyülekezett a csapat a szőlőhegyi buszmegállónál, 
hogy egy jó hangulatú, nevetéssel teli napot 
tölthessünk el együtt. A napot Schmidt Attila 
nagymesterünk köszöntővel kezdte és ismertette 
az aznapi, illetve a jövőbeli programokat is, mint 
például a február 4-én megrendezésre kerülő 
Pálinkamustrát, melyre sok szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt a Civil Házban, este 6 
órától. 
A köszöntő befejeztével elindultunk az első 
megállóhelyünkre, mely a Bagdi pince volt a 
Kápolna soron. A házigazdák először pálinkával 
kínáltak minket, aztán elkezdődött boraik 
felkínálása is. Vegyes fehéret, olaszrizlinget, rosét, 
illetve vörösborokat kóstolhattunk náluk, melyet 
egy közös reggelivel kapcsoltunk össze, majd 
megtekinthettük a szőlőültetvényeket. 

Sétánkat folytatván, utunk a Fónad pincéhez vezetett. 
Szépen megterített kis asztalka várt minket, rajta 
borokkal és házilag készített kolbászos és hagymás 
kiflivel, mely kiváló volt borkorcsolyának. Miután 
Fónad József felkínálta borait, betekintést nyerhettünk 
a szőlészet talán legfontosabb és legkomolyabb 
feladatába, a metszésbe. Azt szokták mondani, hogy 
az “ollóban van a pince kulcsa”, minden ezen múlik. 
Megismerkedhettünk a metszési technikákkal, 
minden tapasztalt borásztársunk elmondta saját 
véleményét, mit hogyan csinálna az adott szőlővel. 
Első Vince-napi pincejárásom volt nekem is, hiszen 
csak tavaly nyáron csatlakoztam a Borrendhez, mint 
azt a korábbi cikkeimben már írtam. Nagyon jó volt 
látni, hogy a metszés során is meghallgatják egymást a 
gazdák, és szívesen segítenek egymásnak, összetartva 
Borrendünk alapelveihez híven.
A Fónad pince után, nagymesterünk látott vendégül 
minket a Schmidt pincében. Az udvaron szintén egy 
megterített kis asztalka várt bennünket, rajta füstölt 
sajttal, olívabogyóval és még túrós pogácsával, 
amelyből falatozhattak a résztvevők. A házigazda 
bemutatta borait, majd megkóstolásra kerültek a 
tételek. A Kápolna sori pincék meglátogatását egy 
közös fotózkodással zártuk a Szent Orbán kápolnánál, 
majd utunkat az Öreg-hegy felé vettük. 
Első megállónk az Öreg-hegyen a Gévai pince volt, 
és mint a többi pincénél, itt is kedves kiszolgálásban 
volt részünk. Én személy szerint nagyon kedvelem 
a barrique hordós tételeket, és nagyon örültem, 
amikor felkínálásra került egy barrique hordós 
generosa. Nem kellett sokat gyalogolnunk, hiszen a 
szomszédban az Agárdy pince látott minket vendégül. 
Agárdy Csaba és neje forralt borral készültek, majd 
beinvitáltak pincéjükbe. Mindenkinek nagyon jól 
esett, hogy egy kicsit megmelegedhetett, hiszen bár 
lélekmelegítőként bor mindenhol volt bőven, azért 
csak egy téli napot töltöttünk.
Utolsó előtti megállónk a Rác-hegyen volt, a Boldog 
család kóstoltatta meg borait, elmondták miket kell 
tudnunk a bemutatott tételekről. A Boldog pince, mint 
már többször írtam, nem áll távol tőlem, a családom 
sok mindenben segít, és támogatnak a szőlészet-
borászat iránti érdeklődésemben. Jó érzés borkóstolás 
közben visszagondolni az éppen aktuális szüretre. 
Olaszrizling volt az első tétel, melyet kínáltak, majd 
ezt követte egy cserszegi fűszeres, rosé és a végén egy 
barrique hordós Merlot-val zártuk a kóstolást. 
Kirándulásunk végére érve mindenki a Pletser pince 
fele vette az irányt, ahol jó meleg fogadott minket az 
egész napos túra után. A finom ételért Faragó Anti 
bácsi volt a felelős, melyet még egyszer szeretnénk 
megköszönni neki!
Lezárásként annyit, hogy a mondás szerint „Ha 
megcsordul Vince, tele lesz a pince”, mindenkit 
biztosíthatok róla, hogy az Égiek ismét a Borrendünkkel 
vannak. Nem véletlen, hogy pont január 22-én havas 
tájra ébredtünk és kirándulásunk közben olvadni 
kezdett a hó. Hiszen, hogy mindenki értse a mondást, 
ha olvad a hó e napon, jó szőlőtermés várható....
(Kurucz Vanda borlovag)
(Fotók: Rácz Lambada József)
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GONDOLATÉBRESZTO 
Legféltettebb értékeim

Először is köszönöm szépen Alsóházi Rékának, hogy 
rám gondolt és nekem adta át a „stafétabotot”! 
Megtisztelve éreztem magamat, majd hirtelen a 
következő gondolat váltotta fel ezt a nemes érzést: 
miről is írjak?! Hiszen olyan sokan osztották 
már meg szép, felemelő gondolataikat, érdekes 
történeteiket. Az én életutam pedig még némileg 
rövid volt eddig komolyabb történések megélésére 
és azok megosztására. Aztán eszembe jutott az 
elmúlt bő másfél év, amely új értelmet adott bennem 
sok fogalomnak. 

Nem szívesen írok pandémiáról, vírusról (erről 
„elég” tájékoztatást ad a média), de a járványhelyzet 
okozta felismeréseimet, amely markánsan beleszólt 
tinédzser korom utolsó szép „napjaiba”, szeretném 
megosztani az olvasókkal. 
Teljesen természetesnek hitt világunkba 
villámcsapásként érkezett ez a megszorításokkal, 
félelemmel, lemondásokkal teli bizonytalan 
helyzet. Az utolsó gimnáziumi évemet kezdtem el, 
mikor bejelentették, hogy ismét online oktatásban 
tanulhatunk tovább. Már ez is elszomorított, hiszen 
minden volt diák tudja jól, hogy az utolsó év mindig 
a legmeghatározóbb. Ilyenkor kovácsolódik igazán 
össze az osztályközösség. 
Ehelyett laptopon, pizsamában ülve hallhattuk 
csak egymás hangját. Mégis élt bennem a remény, 
hogy idővel minden jóra fordul. Aztán lassan 
megértettük, hogy ennek az egésznek nem most lesz 
vége. Törölték a szalagavatónkat, amit négy éven át 
vártunk! Szép ruha, keringő, osztálytánc, afterparty… 
minden köddé vált. Fájt, nagyon fájt… nehezen, de 
azt is elfogadtuk. A végső kegyelemdöfés akkor ért 
minket, amikor közölték velünk, hogy a ballagásunk 
is elmarad. Nem tudtunk méltóképpen elbúcsúzni 
iskolánktól és tanárainktól sem. Ezek számomra 
érzelmileg voltak a legnagyobb veszteségek. Nekem 
nagyon fontosak az emlékek és tudtam, hogy ezeket a 
meghatározó eseményeket diáktársaim és én sosem 

fogjuk tudni felidézni szép emlékként, hiszen nem 
élhettük át, pótolhatatlan űr marad mindannyiunk 
számára. De nemcsak veszítettem, furcsa módon 
nyertem is ebben a nehéz helyzetben. Elsősorban 
időt! Kicsit újra lelassult az életem. Nem futottam 
a buszhoz, nem szólt kora reggel az ébresztőóra 
sem. Több időt tudtam fordítani a családomra, 
a gyerekkori barátaimra, és nem utolsósorban 
magamra is. 
Rájöttem, hogy ebben a rohanó, elszemélytelenedő 
világban mennyire nagy kincsek ezek az igaz 
kapcsolatok. Újra társasjátékozhattunk, mint régen 
gyerekkorunkban. Este nyolcig kutyát sétáltattunk 
boldogan. Rengeteg olyan programot csináltunk, 
amire máshogyan nem lett volna lehetőségünk. 
Felidéztük a régi emlékeket, elővettük a gyerekkori 
videókazettákat is. Próbáltuk „hasznosan” eltölteni 
azt a „kapott” időt. Elgondolkoztam azon, hogy 
ehhez nem lett volna szükség járványra sem, hiszen 
bármikor megtehettük volna, „csak nem volt rá elég 
időnk”! Meg kell tanulnunk megállni és élvezni a 
pillanatokat, örülni egymásnak, szeretteinknek, 
amíg lehet és nem késő… 
A természetesnek hitt dolgokban észre kell venni 
a csodát, és sokkal boldogabb emberek leszünk. 
Sok minden átértékelődött bennem, fontosnak 
vélt dolgok helyére az igazán fontosak kerültek. 
Ebben a státusszimbólumokat gyártó, felszínes, 
rohanó világban próbálom megőrizni a számomra 
legféltettebb értékeket: az őszinte, feltétel nélküli, 
tiszta emberi kapcsolatokat! 

A lehetőséget Barocsai Petra barátnőmnek adom 
át, aki kicsit más „vizekre evez” titeket! Betekintést 
nyerhettek az úszás világába! 
„Élet az uszodában és azon túl”.

        Vukajlovics Darinka
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Férfiak egészsége - Kisvirágú füzike

Kisvirágú füzike egy vadon termő gyógynövény, 
népies nevén: boszorkányfű vagy asszonyhaj. 
A növény vizek mentén, ligeterdőkben, nedves 
helyeken fordul elő nagy tömegekben. Gyűjtése 
nyártól őszig tart, de nagy figyelmet igényel, mivel 
sok hasonló faj is ismert. Lágyszárú, évelő, tarackoló 
növény.
A világ számos táján 40 év feletti férfiaknál a 
legjobb orvosságnak bizonyult. Legerősebb 
természetadta fegyver a prosztata problémák 
kezelésére és leküzdésére. Hozzájárul az egészséges 
prosztata működéséhez, segít kezelni, illetve 
megelőzni a prosztata megnagyobbodást. Füzike 
a prosztata jóindulatú megnagyobbodása esetén 
is javasolt. Csökkenti az éjszakai vizelések számát, 
az utócsepegést, ezáltal segíti a beteg éjszakai 
pihenését. Gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír, 
ezért hozzájárul minden olyan betegség kezeléséhez,
amely összefüggésben áll a gyulladásos 
folyamatokkal. Segít megelőzni, illetve kezelni a 
prosztata kóros szöveteinek az elburjánzását.
Ha sor kerül a műtétre, akkor is javasolt a tea 
fogyasztása, mivel elmulasztja a seb égő fájdalmait 
és mindazokat a panaszokat, melyek gyakran 
jelentkeznek műtétek után.
Segítség a nőknek is:
Kiváló gyulladáscsökkentő hatása miatt hólyag 
működési zavarok esetén, remek gyógyír. 
Alkalmazható méh és a petefészek fertőzéseire is.
Természetes úton kezeli a vese- és hólyagfertőzést. 
Segítség lehet a gennyes vesemedence-gyulladás 
esetén, illetve az altesti fájdalmak visszatérő 
gyulladásaira is.  Vizeletcsepegésben is segítségünkre 
lehet.
Kisvirágú füzike hatóanyagai: szterolok, polifenolok, 
flavonoidok. Használható minden vizeletkiválasztó-
rendszer megbetegedésére.
Számos jótékony hatással rendelkezik:
- Gyulladáscsökkentő
- Segíti a légzőszervi betegségek tüneteit
- Szövet és vértisztító
- Csökkenti az éjszakai vizelések számát
- Növeli a vizeletürítés mennyiségét
- Hólyaggyulladás, hólyagműködési zavarok esetén     
kiváló gyógyír
- Fájdalomcsillapító
- Kiváló antioxidáns
- Csillapítja a hasmenést
- Gyógyítja a szájnyálkahártya sérüléseit

Gyógynövényünket használhatjuk tea, alkoholos 
csepp, tabletta és kapszula formátumban.

Tea készítése:
1 csapott evőkanál füzikét leöntünk 2.5dl forró 
vízzel. Állni hagyjuk 15-20 percig. Leszűrés előtt a 
tea tetején levő színes hártyát kanállal leszedjük és 
megisszuk, mert sok hatóanyag van benne. Utána 
leszűrjük az egész teát. Minden esetben a legjobb 
reggel éhgyomorra meginni. Napi 1-2 csésze javasolt, 
probléma esetén.
Jó egészséget!      

Jókai Ildikó
                                                                                                            fitoterapeuta         

Kisvirágú füzike - Forrás: www.biokiskert.hu

                                                                                                                                                      
                                                                          kreatív háziasszony

Fügegolyó
(Sütés nélküli édesség)

Hozzávalók:
20 dkg aszalt füge, 15 dkg méz vagy édesítő ízlés 
szerint, 20 dkg darált dió, 10 dkg darált keksz, fél 
teáskanál fahéj, 1 db narancs, 10 dkg tejcsoki, 5 dkg 
fehér csoki

Elkészítése:
A fügét áztassuk 10 percig a narancs kifacsart levében, 
majd robotgéppel pépesítsük. Ezután adjuk hozzá 
a kekszet, a diót, a fahéjat és a mézet. (Ha esetleg 
ragadna, kekszmorzsát adagoljunk hozzá.) Tegyük 
kevés időre hűtőbe, majd készítsünk gombócokat.
Vízgőz felett olvasszuk meg a tejcsokit, majd mártsuk 
bele a gombócokat. Ha megdermedt, húzzuk át fehér 
csokival és díszítsük ehető cukorkával.
Szép mutatós édességet kapunk.

Jó étvágyat!
Kató
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A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI

Először is szeretnék Boldog Új Évet kívánni 
minden kedves horgásztársnak és minden 
olvasónak! Elkezdődött a 2022-es év egyesületünk 
életében. Január 9-én közgyűlést tartottunk, 
ahol a Székesfehérvári Törvényszék által küldött 
hiánypótlási végzésben foglaltaknak megfelelően, 
alapszabály módosításokat hajtottunk végre. 
Közgyűlésünk megszavazta és elfogadta a vezetőség 
által javasolt új jegyárakat és a 2022-es évi 
horgászrendünket is. Jegyáraink emelésére azért 
volt szükség, mert a vizeinkbe telepített-telepítendő 
halakat az egyesület halgazdaságoktól vásárolja, 
amely gazdaságokra hatással vannak a takarmány, 
üzemanyag és energiaárak emelkedései. Ez magával 
hozta azt, hogy idén a megvásárolandó ponty ára 
akár 70%-os emelkedést is mutathat. Ehhez a 
hatalmas áremelkedéshez képest szerény, mintegy 
23%-os jegyáremelést javasolt csak vezetőségünk az 
éves területi jegyek tekintetében, amit közgyűlésünk 
el is fogadott. Bízunk abban, hogy ezzel a viszonylag 
kis emeléssel is biztonságosan ki tudjuk gazdálkodni 
idei évünket. Vezetőségünk természetesen továbbra 
is törekedni fog arra, hogy a legjobb minőségű halat 
a legjobb áron tudjuk megszerezni és vizeinkbe 
telepíteni. 
Örömteli hír volt, és a tagság nagy tetszéssel fogadta, 
hogy a Topp horgásztó alhaszonbérleti jogát 
várhatóan már idén egyesületünk fogja átvenni. 
Topp Árpád sokéves munkával egy gyönyörű és 
értékes vízterületet teremtett, aminek a gondozását, 
értékmegőrzését egyesületünk, közösségünk 
örömmel vállalja. Mindent megteszünk, hogy ezt a 
szép környezetet – az elvégzett, befektetett munkát 
becsülve, el nem feledve – megőrizzük és fejleszteni 
tudjuk a horgászok és természetszerető emberek 
örömére.
Horgászrendünk legnagyobb változása, hogy 
bár továbbra is 100 darab méretkorlátozással 
védett hal vihető haza a 2022. évben, de fajonként 
maximum csak 60 darabot lehet elvinni. Erre a 
lépésre azért volt szükség, mert elszaporodott 
a szabályokkal ellentétes és etikátlan haleladás. 

Néhány horgásztársunk a kifogott halakat árulta, 
pénzért értékesítette, ezáltal szabályt sértett. A 60 
darabos megfogható ponty mennyiséget ki lehet 
egészíteni kétszer húsz darabos külön váltandó 
ponty kvóta jeggyel, de a kvótajegyek birtokában 
sem lehet átlépni a 100 db-os összesen elvihető hal 
mennyiséget az évben. Idei évünkben fokozottan 
fogjuk ellenőrizni horgászrendünk betartását és 
a szabálysértőkkel szemben szigorúan fogunk 
fellépni!
Halgazdálkodási tervünkben foglaltaknak 
megfelelően 7000 kg pontyot és 2000 db előnevelt 
csuka ivadékot mindenképpen telepíteni fogunk. 
Amennyiben ki tudjuk gazdálkodni a plusz 
telepítéseket, úgy szeretnénk idén is 80-90 
mázsa pontyot vásárolni és vizünkbe telepíteni. 
Kérjük horgásztársainkat, hogy idén is figyeljék a 
honlapunkat, facebook oldalunkat telepítésekkel, 
közösségi munkákkal kapcsolatos információkért.  
Néhány közérdekű információ:
Irodánk nyitvatartási ideje:
2022. január 10-től március 31-ig:
Hétfő, kedd, szerda: 12:00-15:00
2022. április 1-től április 30-ig:
hétfő: 12:00-15:00
Időpont egyeztetésért hívható: Domak István 
helyettes gazdasági felelős a 06-20/777-7254 
telefonszámon.
A 2021. évi fogási naplók leadási határideje 
2022. február 28. Kérjük horgásztársainkat, hogy 
amennyiben lehetséges, okmányukat február 25-
ig adják le, a leadás után ránk háruló adatrögzítési, 
összesítési és adminisztrációs feladatok miatt. A 
fogási napló két módon is leadható:
- A megszokott gyűjtőládánkban a Rákóczi út 34. 
alatt, (Rózsikánál) de kérjük, ide csak a biztosan jól 
kitöltött és összesített okmányok kerüljenek, mert 
itt nincs lehetőség a javításra.
- Az új engedély váltásakor, vagy ügyfélfogadási 
időben irodánkban leadva, hiszen ott még kitöltése 
átnézésre kerül, javítható, így elkerülhető a hibás 
kitöltés miatti 2000 Ft-os pótdíj kifizetése. 

Jegyáraink a következőek:
   Teljes árú    70 év feletti              ifi/sérült                   Gyermek
Állami Jegy:     3.000,-   0                3.000,-/0                0
Szövetségi tagság    3.000,-                 0                3.000/0                             0
Tagdíj      3.000,-           3.000,-                  1.500,-/3.000,-                0
Területi jegy                     27.000,-                     27.000,-             13.500,-/27.000,-      1.500,-
Fogási napló         300,-  300,-            300,-           300,- 
Összesen:                            36.300,-                   30.300,-                  21.300,-/30.300,-      1.800,-
Éves általános külsős területi jegy: 40.000,- 
Társadalmi munka megváltás: 5.000,- forint        
        
Új belépő                            20.000,-                 20.000,-                10.000,- 
24 órás napi jegy              5.000,-      2.500,- 
72 órás területi jegy        13.500,-      4.500,- 
7 napos területi jegy        30.000,-                 12.500,-  
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A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
2022.évi horgászrendünk: 

1. Országos horgászrenden túli 
méretkorlátozások: 
- Alsó méretkorlátok: kősüllő 30 cm, ponty 35 
cm, süllő 40 cm. 
- Felső méretkorlátok: 75 cm-nél nagyobb 
süllőt, 75 cm-nél nagyobb csukát és 65 cm-nél 
nagyobb pontyot azonnal vissza kell helyezni. A 
halak fényképezés miatt sem tárolhatók.
2. Felnőtt horgász 2 bottal, botonként 3 
horoggal horgászhat. Ifi horgász 1 bottal és azon 
legfeljebb 3 horoggal horgászhat. Gyermek horgász 
1 bottal és 1 horoggal horgászhat. Ezek mellett 1 db 
1 nm-es csalihalfogó háló használható.
3. Méretkorlátozás alá eső halfajokból felnőtt 
horgász naponta összesen 5 db-ot (fajonként 
maximum 3 db-ot), ifi horgász 2 db-ot tarthat meg.  
Gyermek horgász heti 1 db méretkorlátozás alá eső 
halat tarthat meg. A compó elvitele tilos.
4. Felnőtt napijeggyel 3 db nemes hal (ebből 
2db ponty), ifi jeggyel 2 db nemes hal (ebből 1db 
ponty) tartható meg. Sportjeggyel hal nem tartható 
meg, kivéve busa, törpeharcsa.
5. Horgászat közben két bot között legfeljebb 3 
m távolság lehet. 
6. Tartalék botot vízzel ellentétes irányban 
szabad tartani. 
7. Egész évben hetente /hétfőtől – vasárnapig/ 
maximum 9 darab ponty tartható meg, maximum 
napi 10 kg össztömegben. A telepítéseket követő 1 
hétben 9 db ponty fogható és tilos visszaengedni 
35 cm feletti pontyot (kivételt képeznek a 65 cm 
feletti egyedek). A kizárólag sport célú horgászat 
engedélyezett, de ebben az esetben egyetlen hal sem 
vihető el. A telepítések utáni egy hétben a megtartott 
és beírt 3. ponty kifogása után a vízterületet 
haladéktalanul el kell hagyni! Telepítési időn kívül, 
a megtartott 3. ponty után a horgászhelyet kell 
elhagyni.
8. Méretkorlátozás alá eső halból évenként 
100 db, halfajonként maximum 60 db tartható 
meg. Lehetőség van évente kétszer 20 db-os ponty 
kvótát tartalmazó kiegészítő jegy vásárlására. (Az 
Országos Horgászrendben rögzített évi 100 db 
méretkorlátozás alá eső hal a kvóta jegyekkel sem 
léphető át!)
9. Az elvitelre szánt békéshal kizárólag haltartó 
szákban tárolható (merítőszákban nem). 
10. Ragadozó halra horgászni és ragadozó halat 
megtartani március 1-től április 30-ig tilos.
11. Halradar használata október 15-től március 
15-ig tilos. Ezen időszak alatt működőképes halradar 
és horgászfelszerelés nem tartható egyidejűleg a 
csónakban.
12. Horgászni csak szemétmentes helyen 
szabad.
13. A telepítést követően a telepített vízterületen 
egy hétig az éjszakai horgászat tilos. Aktuális 
időpontok a honlapon és a gátnál lévő hirdetőtáblán 
minden esetben közzétéve.

14. Területünkön nincs foglalt hely, a 
horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben 
történik. Ez a parti és a csónakos horgászokra 
egyaránt érvényes. 
15. Csónakból történő horgászat esetén a 
csónakrögzítő karókat a horgászat befejeztével a 
vízből el kell távolítani. 
16. Horgászvizünk a „Natura 2000” területen 
helyezkedik el, kérünk mindenkit ennek megfelelően 
viselkedni. A kirándulókat, horgászokat és a 
területen élő állatokat tilos hangoskodással zavarni. 
Vízen, vízparton rádiót csak fülhallgatóval szabad 
hallgatni. 
17. A középső részen műcsali használata tilos. 
(A kotrás végétől a gátig terjedő szakasz).
18. A területi jegy el nem idegeníthető és nem 
ruházható át. Elveszett, megsemmisült területi 
jegyet nem áll módunkban pótolni.
19. A horgászat megkezdése előtt kérjük a parton 
elhelyezett hirdetőtáblákat és/vagy a honlapon 
közzétett információkat figyelmesen elolvasni!
 Kérjük adózó horgásztársainkat, hogy 
2022-es évben is segítsék Egyesületünk működését 
adójuk 1 %-ának felajánlásával, melyről az alábbi 
adószámon rendelkezhetnek: 19679301-1-07.
 Még egyszer szeretnék sikerekben és fogásokban 
gazdag Boldog Új Évet Kívánni mindenkinek!

            Bodó István 
Adony és Környéke HE elnök

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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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

CÍM: 2175 KÁPOLNÁSNYÉK, FŐ U. 19/36.
TELEPHELY: 2457 ADONY, DÓZSA GY. ÚT 60.

ELÉRHETŐSÉGEK: 
+36 25 231 944

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.

ANYAKÖNYVVEZETÉS
TEMETKEZÉSI KELLÉKEK

HALOTT SZÁLLÍTÁS
(KÜLFÖLDRŐL IS, KÜLFÖLDRE IS)

HAMVASZTÁS
URNASZÁLLÍTÁS

SÍRÁSÁS
RAVATALOZÁS

TEMETÉS
KOSZORÚRENDELÉS

SÍRKŐBONTÁS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS

ELÉRHETŐSÉG
2457 ADONY, ZRÍNYI U. 80.

TEL.: +36 25 271 080
+36 30 607 1310

SZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
+ 36 25 271 080
+36 30 607 1310

ADONY TV - VETÍTÉSI IDŐPONTOK
február 12. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
február 17. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
február 26. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
február 29. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
március 03. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
március 05. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
március 12. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
március 17. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
március 29. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat

adonyi újság
helyi közéleti és információs havilap

alapította:
Adony Város Önkormányzat Képviselő Testülete

2016. évben

kiadó és szerkesztőség:
bálint ágnes művelődési ház és könyvtár

2457 Adony, Rákóczi u. 28. 

elérhetőségek:
adonyiujsag@bamhk.hu

+36 25 504 530
+36 70 673 15 66

felelős szerkesztő:
STANCZELNÉ NAGY PIROSKA

nyomdai előkészítés: 
KOZMÉR AMANDA

szerkesztőségi munkatársak:
R. Hajni (kerti történetek)

Varga Katalin (kreatív háziasszony)
Beli (sport)

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

Győri Balázs,Tavasz Kristóf (hitélet)
Hatháziné Anita (a hónap képe)

Rózsafi János (múlt idő)
Takács Béláné (riport)

Jókai Ildikó (fűben, fában..)
Alsóházi Réka(Ifi klub hírek)
Boldog Istvánné (úticélunk)

nyomdai munkák:
EFO Kiadó és Nyomda Kft

2440 Százhalombatta, Nyomdász u.4.
készült 300 példányban

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket szeretnénk kifejezni 
mindazoknak, akik 

Holfeldné Fazekas Márta
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágok helyeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Anyukánk, 
Gyermekünk, Testvérünk, 

Mészárosné Herczeg Klára 
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család


