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V Á R O S H Á Z A
Beszámoló Adony Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének 2022. április 28-i rendes, nyílt 

üléséről

Az ülést Ronyecz Péter polgármester nyitotta meg. 
A jegyzőkönyv hitelesítők, és a napirendi pontok 
elfogadását követően a képviselők az első napirendi 
pontban az önkormányzat 2021. évi költségvetésé-
ről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 
III. módosítását tárgyalták meg és fogadták el.
A második napirendi pontban a képviselő-testület 
egyhangúlag a 2021. évi költségvetési zárszámadás-
ról döntött.
A harmadik napirendi pontban a képviselők rende-
letet alkottak a térítési és tandíjfizetési kötelezett-
ség helyi szabályozásáról szóló 11/2005. (VIII.26.) 
számú rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
17/2013. (XI. 30.) önkormányzati rendelet techni-
kai deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről. 
Következő napirendi pontban a Polgármester Úr tá-
jékoztatta a képviselőket, hogy az Adony, Bálint Ág-
nes téren működő piac üzemeltetésének jogszerűvé 
tétele érdekében elkészült a 2022. július 15. napján 
hatályba lépő vásárokról és piacokról szóló önkor-
mányzati rendelet-tervezet, melyet a képviselők 
elfogadtak. Ötödik napirendi pontként a képviselők 
úgy döntöttek, hogy az újonnan csatornázásra kerü-
lő Duna sor és Rózsa utca ingatlantulajdonosainak 
közműfejlesztési hozzájárulást kíván megállapítani, 
a jegyzőt pedig felhatalmazták az ezzel kapcsolatos 
részletszabályok kidolgozására. Ezt követően a Kép-
viselő-testület a 2021. évi belső ellenőri 2021. éves 
összefoglaló jelentést fogadta el. A hetedik napirendi 
pontban a 2021. évi környezetvédelmi alap felhasz-
nálásról szóló tájékoztatóról hoztak egyhangú dön-
tést, majd a 2022. évi felhasználható keretösszeg 
meghatározásáról döntöttek. Az Adony, 877/12 
hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részé-
nek további bérletbe adásáról szóló előterjesztést a 
képviselők a nyolcadik napirendi pontban ismerték 
meg és fogadták el. A kilencedik napirendi pontban 
a képviselőknek Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz forrásból megvalósuló, a 
Kastélyparkba tervezett rekortán burkolatú futó-
pálya tervezőjét kellett kiválasztaniuk a beérkezett 
árajánlatokból: a legkedvezőbb ajánlatot tevő Sza-
bolcs Mérnökiroda Kft.-vel kötik meg a szerződést 
2.750.000,-Ft + ÁFA összegben. A Polgármester Úr a 
tizedik napirendi pontban Nagy Győző egyéni vállal-
kozó vállalkozói díj emelésére vonatkozó kérelméről 
számolt be. A zöldfelület karbantartás és fűnyírási 
munkák elvégzésére vonatkozó szerződés módosí-
tását a képviselők egyhangúan megszavazták. A ti-
zenegyedik napirendi pontban a 2022. évi szúnyogy-
gyérítés elvégzésére választották ki a szolgáltatót. 
A Képviselő-testület a korábbi évekhez hasonlóan a 
Szemp Air Kft.-t bízta meg a feladat elvégzésével. A 
tizenkettedik napirendi pontban a Polgármester Úr 
tájékoztatta a képviselőket, hogy az adonyi 2971/6 

hrsz-ú útról nyíló ingatlanok címkezelése rendezet-
len, szükséges az utat elnevezni, a Képviselő-testület 
döntése alapján Adonyi útnak nevezik el. A követke-
ző napirendi pontban Ronyecz Péter Adony város pá-
lyázatairól számolt be. A Bejelentések között a Kép-
viselő-testület támogatta az adonyi 0194 hrsz-ú be-
kötőút felújítását, ami a Közép-Duna Vidéke Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 100%-os 
pénzügyi finanszírozásával valósulhat meg. Ronyecz 
Péter tájékoztatta a képviselőket, hogy az egészség-
ügyi alapellátás megszervezéséről szóló feladat-el-
látási szerződés újabb módosítása szükséges a házi 
gyermekorvos rendelési idejének változása miatt. A 
képviselők megtárgyalták, és elfogadták a szerző-
dés módosítását. A kommunikációs elvárásokban 
történt változások és az azonnali információközlés 
érdekében a Képviselő-testület egy mobilapplikáció 
bevezetéséről döntött. A Képviselő-testület ülését 
Ronyecz Péter polgármester 17:10 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 Képvi-
selő-testületének 2022. májusi üléseiről

2022. május 18-i rendkívüli, nyílt ülésen a Képvise-
lő-testület elsőként az Adony és Lórév átkelőhelyen 
közlekedő komp felújításának 2022. évi pályázati 
fordulójáról döntött, majd a Duna sor, Petőfi utca és 
Bocskai utca közötti szakasz szennyvíz gerinccsa-
torna bővítésének kivitelezőjét (mely a 2427 Baracs, 
Széchenyi u. 150. szám alatti székhelyű Fejó-Therm 
Kft. lett) és műszaki ellenőrét (S+S Aqua Kft., szék-
helye: 6090 Kunszentmiklós, Kis u. 8.) választotta ki.
Ezen az ülésen a Képviselő-testület a TOP_Plusz 
1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” 
című pályázati felhíváshoz kapcsolódó megalapozó 
dokumentációs tevékenység és projektmenedzseri 
tevékenység elvégzéséről, valamint a tervdokumen-
táció elkészítéséről hozta meg következő két hatá-
rozatát.
Bejelentések között a gyereknapi sportprogramok 
lebonyolításához, az Örökmozgó Sportegyesület 
100 000 Ft, majd az Adony és Környéke HE részére 
210 000 Ft összegű támogatás nyújtásáról döntöt-
tek egyhangúlag a képviselők.
Végül a 2022/2023. tanévre vonatkozó óvoda- és 
iskolatej program keretében kötött szállítási szer-
ződés módosításáról határoztak a Pusztaszabolcsi 
Agrár Zrt. (2490 Pusztaszabolcs, Szabolcs puszta) 
kérelmére.
A 2022. május 26-án tartott rendes, nyílt ülést 
Ronyecz Péter polgármester nyitotta meg, aki a 
jegyzőkönyv hitelesítők és a napirendi pontok elfo-
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gadását követően köszöntötte a Dunaújvárosi Rend-
őrkapitányság Adony Város közbiztonságának hely-
zetéről és a 2021. évi közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről szóló beszámolója kapcsán Horváth 
István c. r. őrnagyot, mint az Adonyi Rendőrőrs ve-
zetőjét valamint A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységről 
szóló beszámolójával kapcsolatban Lóki Richárd 
tűzoltó alezredest, a Dunaújvárosi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség vezetőjét és Pásztor László tűzoltó 
századost, majd az önkormányzat 2021. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátá-
sáról szóló beszámoló kapcsán az Adonyi Szociális 
Központ vezetőjét, Supliczné Szabó Zitát, valamint 
Varga Éva szakmai egységvezetőt. 
A Képviselő-testület megköszönve az éves munkát, a 
beszámolókat egyhangúlag elfogadta.
A negyedik napirendi pontban a képviselők a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. 
(IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
döntöttek.
A következő napirendi pontban a képviselők az Ado-
nyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a Hi-
vatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
vitatták meg és fogadták el.
Ronyecz Péter Polgármester Úr a hatodik napirendi 
pontban tájékoztatta a képviselőket Ráckeve Város 
településrendezési eszközeinek módosításáról.
A hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület ar-
ról döntött, hogy a 2022. évi települési önkormány-
zatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra pályázatot kíván benyújtani.
A következő napirendi pontban a polgármester is-
mertette a központi orvosi ügyelet működési költsé-
geihez való hozzájárulás díjának 20%-os emelésére 
vonatkozó előterjesztést, melyet a képviselők támo-
gattak.
Bejelentések között a képviselők úgy döntöttek, hogy 
Ronyecz Péter Polgármester Úr javaslatára a Városi 
Sportkör Öregfiúk labdarúgó csapata szakmai kirán-
dulásához 500 000 Ft, illetve Dr. Glashütter Csaba 
alpolgármester javaslatára kültéri pingpongasztal 
vásárlásához nyújtanak pénzbeli támogatást.
A Képviselő-testület ülését Ronyecz Péter polgár-
mester 17:10 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. 

Tavaszi nagytakarítás

A tavasz beköszöntével sajnos ismét szembesülni 
kellett azzal a ténnyel, hogy a szemetelő ember nem 
alszik téli álmot. Így a feladat adottá vált számunkra. 
A közelgő testvérvárosi látogatás, az Orbán nap, csak 
fokozta az elvégzendő munka gyors megszervezését. 
Végül Zaka-Csikos Csilla megkeresésére reagálva ki-
jelöltük a legalkalmasabbnak tűnő szombati napot. 
Az elmúlt évek tapasztalatait alapul véve hat csapa-
tot terveztünk indítani. Az első csapat a központból 
indulva a Kastély park és környéke takarítását vállal-
ta. Ide azok jelentkezését vártuk, aki nem szerettek 
volna kilométereket gyakorolni. A második csapat is 
a Spar elől indult, és a Komp kikötőt vették célba. A 
harmadik és negyedik csapat szintén innen indult a 
Leányhalála és a szőlőhegyi irányba. Az ötödik és ha-
todik csapat pedig a két végpontból indult visszafelé 
utánfutós autókkal. Az önkormányzat biztosította a 
felszerelést (gumikesztyűket, szemetes zsákokat), 
és a temető parkolóba kihelyezett két nagyméretű 
konténert. A tervezett létszám természetesen csak 
az indulás pillanatában realizálódott. 50 - 60 ön-
kéntesre számítottunk, de minimum tíz-húsz fővel 
is többen voltunk a legoptimistább tervünknél is. A 
zsákok folyamatosan gyűltek az autók forogtak. Dél 
környékére megtisztult a város és környéke. Közel 
húsz köbméter hulladékot gyűjtöttünk össze úgy, 
hogy a konténereket szállító sofőr folyamatosan tö-
mörítette a hulladékot. Délutánra mindkét konténer 
a telephelyre került. 
Folytatás a 4. oldalon.
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A gyerekeken kívül mindenki kellemesen elfáradt! 
Jó volt látni ezt az összefogást, a jó hangulatot azt, 
hogy ennyi szorgalmas ember munkája milyen pozi-
tív változást hoz egy délelőtt alatt. 0-75 évesig min-
denki aktívan tett azért, hogy egy ideig ismét tiszta 
környezet fogadja az itt élőket és az ide érkezőket  
is. Köszönetet szeretnék mondani minden résztve-
vőnek és a műszaki háttér biztosítóinak is a munká-
jukért!                                                               Neichl Attila
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G Y E R E K N A P  K É P E K B E N
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A 2022. június 20-24-e között 
a VSKE a „Fogadj örökbe” 
programját minden civil 
közös összefogásában tervezi 
megvalósítani. A program az 
adonyi köztéri emlékművek, 
pihenőhelyek, szobrok 
karbantartására, környezetének rendbetételére 
irányul. 
Részvételre jelentkezni lehet a Könyvtárban 
vagy a VSKE facebook oldalán. A feladatokat és a 
helyszíneket minden jelentkezővel egyeztetni fogjuk, 
illetve a Facebook oldalon naprakészen hirdetjük.
A „Civil7” záró napján (24-e, péntek), a BÁMHK 
rendezvény terén kerül sor a Borrendi Nagytanács 
jóváhagyásával a „Nagy Koccintás 2022” eseményre 
is. 

VSKE

Szent Iván éji „parázsló”
2022. június 24. péntek

16.00: Rendezvény megnyitása
Gesztenye - pad átadása

szalonnasütés/borkorcsolya
Magyar Attila – középkori játékudvar

kb. 17.00: Kámfor zenés bábszínház

18.00: Nagy Koccintás 
Fröccsterasz

Nótaest harmónikaszóra

                 

 C I V I L „7”

SZEMÉLYES, vagy TELEFONOS  
válaszadás:  

május 26. és június 15. között

ONLINE KITÖLTÉS  
május 13–25. között,  

a  www.maja.ksh.hu  oldalon

ÖSSZEÍRÁSA

EGYÉNI
GAZDASÁGOK

2022. május 13. – június 15.

További információ: www.ksh.hu

A kérdőívet  

május 15–25. között  

online kitöltők között  

a KSH  

100 000 Ft értékű  

vásárlási utalványt  

sorsol!

NYEREMÉNYJÁTÉK!

NYEREMÉNYJÁTÉK!
A kérdőívet május 13–25. között online kitöltők között a KSH  
egy darab,  100 ezer forint értékű  vásárlási utalványt sorsol ki!

A gazdáknak a földhasználattal, és az állattenyésztéssel  
kapcsolatban kell adatokat szolgáltatniuk.

 A  H Ó N A P  K É P E

Fotó: Hatházi Anita
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F Ó K U S Z B A N
Fókuszban a közbiztonság

Horváth István 
címzetes rendőrőrnagy, őrsparancsnok

Minden település sarkalatos pontja a közbiz-
tonság, így van ez városunkban is. Fontos, hogy 
az emberek biztonságban érezzék magukat, 
nemcsak otthon, de tágabb környezetükben, 
lakóhelyükön is. Ezért kértem fel Horváth Ist-
ván címzetes őrnagyot, őrsparancsnokot, hogy 
tájékoztassa a város lakosságát Adony helyze-
téről, értékelje az eddigi munkát, és ismertesse 
jövőbeli elképzeléseit.
Kezdjük azzal, hogy bemutatkozol a város lakói-
nak, mit lehet rólad tudni?
Több mint 20 éve vagyok a Rendőrségnél, a hivatá-
sos szolgálatot a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysá-
gon kezdtem bűnügyi vonalon. Több helyen is meg-
fordultam Budapesten, és végül nagyjából 7 éve ke-
rültem őrsparancsnok-helyettesként Adony Rendőr-
őrsre, majd személyi változásokat követően 2,5 éve 
lettem az őrs vezetője. A magánéletemet tekintve 
elmondhatom, hogy Dunaújvárosban születtem 
1974-ben, és azóta is a városban élek feleségemmel, 
és három gyermekemmel.
Milyennek értékeled Adony közbiztonságát je-
lenleg?
Azt gondolom, hogy általánosságban nézve nincs 
gond a közbiztonsággal. Élhető település Adony vá-
rosa, nyugodtan ki lehet lépni az utcára éjszaka is. 
Természtesen ez nem jelenti azt, hogy nem követ-
nek el bűncselekményt, és akár egy esemény is ki-
válthat olyan érzéseket is egy-egy sértettből, amitől 
másként ítéli meg saját helyzetét. Ezért próbálunk 
minden ügyet egyediként kezelni.
Mennyire befolyásolja egy város hangulatát, a 
beruházási kedvét, ha egy városban rend van?

Erről igazából a vállalkozók tudnának nyilatkozni, 
de, annyit elmondhatok, ha rend van egy települé-
sen, és a közbiztonság is megfelelő, akkor szíveseb-
ben jön egy vállalkozó. A településen a hangulat 
pedig jobb, ha rend van, ha a gyerekek kimehetnek 
a Kastélyparkba, Duna-partra játszani. Ha pedig 
le akar telepedni itt valaki, akkor jó szívvel tudom 
ajánlani a települést.
Milyen bűncselekmények fordulnak elő a legy-
gyakrabban?
A tavalyi 2021. év statisztikája alapján a vagyon el-
leni bűncselekmények fordultak elő a leggyakrab-
ban. Önmagukban azonban a számokat nézni nem 
szabad, a hiteles kép miatt ezeket csak komplexen 
szabad szemlélni, és szerencsésebb a tendenciákat 
vizsgálni, mint csak önmagában az adatokat. Azt is 
látni kell ilyenkor, hogy mivel szerencsére kis szá-
mokról beszélünk, egy-két eseményes növekedés 
már megtévesztő százalékos adatokat mutathat. 
Van-e olyan terület, ahol erőteljesebb fellépésre 
van szükség?
Nekünk mindig van mit javulni. Ha egy bűncselek-
mény történne a városban, akkor azt kellene felderí-
teni, és annak az egy sértettnek azaz egy bűncselek-
mény meghatározhatja a napjait.  A vagyon elleni so-
rozat- bűncselekményeket azért mindig szem előtt 
tartjuk, és persze örök téma az ittas járművezetők, 
jogosítvány nélkül vezetők kiszűrése. 
Milyen hatékonysággal dolgoztok?
Ez egy nehezen értelmezhető kérdés. Egyrészt az őrs 
vonatkozásában nincs külön statisztikai mutatónk 
erről, másrészt a rendőrségi rendszerben gyakorla-
tilag csak az számít eredményesnek, ha beazonosít-
ható az elkövető. Én egy kicsit tágabban értelmez-
ném a sikeres nyomozást, mivel többször előfordult 
már, hogy egy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán 
megkerültek az eltulajdonított tárgyak, de az elköve-
tő bíróság elé állításához nem volt elég bizonyíték. 
Álláspontom szerint ez is siker, hiszen a sértett kár-
talanítása megtörtént.
Mi a jellemző az elkövetők tekintetében, helyi-
ekről vagy máshonnan érkezettekről van szó?
Erre vonatkozóan nem lehet általánosítani, ter-
mészetesen megvannak a helyi visszatérő nevek, 
de „katalizátoros”, vagy az úgynevezett „unokázós 
ügyekben” általában átutazó bűnözők kerülnek a lá-
tókörünkbe. Természetesen mindenre van kivétel is.
Hány emberrel dolgozol, kik alkotják az adonyi 
állományt?
Az őrshöz 8 település tartozik. Minden település-
nek van legalább egy körzeti megbízottja, illetve van 
egy csoportparancsnok, aki a napi szolgálati felada-
tokat látja el velük kapcsolatban, de a közterületi 
feladatokba is besegít. Adony városban 2 körzeti 
megbízott lát el szolgálatot, Vancsura Szilvia rendőr 
főtörzsőrmester és Nagy Attila rendőr törzszászlós 
Az őrs beosztottjai közül többen is itt laknak, vagy 
gyermekük ide jár, járt iskolába, így több szállal is 
kötődnek a településhez.



8

Összesen így 14+1 fő lát el közrendvédelmi fel-
adatokat közvetlenül. Ők 4 fő bűnügyes kollégával 
egészülnek ki, és 1 fő parancsnok-helyettes, és 1 
parancsnok alkotja az őrs hivatásos létszámát. Ter-
mészetesen van még egy takarítónk Erzsike néni, 
és egy titkárnőnk (rendvédelmi alkalmazott), akik 
nélkül megállna az élet az őrsön. Ez így összesen 23 
fő, de biztosan állíthatom, hogy ha az élet úgy hozza, 
mindenki csinál mindent, mint egy nagy családban.  
Városunk lakossága egyre gyarapodik, ez meny-
nyire hatott ki a bűnözésre?
Önmagában a lakosság számának növekedése nem 
ront a bűnügyi helyzeten, de elég egy problémás 
személy beköltözése, és borulhatnak a mutatók, és 
persze ez a szomszédoknak sem mindegy, ők érzik 
először, ha gond van. Arra vonatkozóan, hogy valaki 
kinek adja el, vagy adja ki a házát, lakását nincs be-
folyásunk. Ez adott esetben az itt lakóknak a felelős-
sége. Persze mindig kérdés lehet, hogy a beköltözők 
mennyire érzik maguknak a települést. 
Iváncsán egy giga beruházás épül, amely, ha be-
indul jelentős munkaerőt vesz fel, hogyan fogja 
ez a közbiztonságot befolyásolni? Vannak-e er-
ről információid, készült-e erről esetleg valami-
lyen hatástanulmány?
Hatástanulmány tudomásom szerint nem készült 
bűnügyi vonatkozásban, de az, hogy ez a beruhá-
zás milyen bűnügyi, közbiztonsági gondokat gene-
rál majd, nehéz megjósolni. A nagyobb állampolgá-
ri létszám feltételezi a több problémát is, de ez így 
nagyon általánosított kijelentés lenne. Ennél sokkal 
összetettebb ez a kérdés. A bűncselekmény számo-
kat befolyásolhatja, hogy a beruházáshoz mennyien 
fognak ingázni, milyen utakon útvonalon, saját gép-
járművel, vagy busszal érkeznek. Ha a környéken 
laknak, hol és milyen szállásokon. Ez rengeteg vál-
tozó, és én nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni. 
Mi mindent meg fogunk tenni, hogy a közbiztonság 
negatív irányba ne változzon.
Várható-e valamilyen fejlesztés az adonyi őrsön, 
akár technikai, akár személyi állomány tekin-
tetében?
Ezekben a kérdésekben sajnos nem én döntök. A 
kapitánysággal és az önkormányzatokkal közösen 
mindig vannak tervek, de ezekről korai lenne be-
szélni, ezek a kérdések még egyeztetési szakaszban 
vannak. 
Mennyire hatékony a városunkban lévő kame-
rarendszer?
Jelenleg egy településnek mindenképpen segítséget 
jelent egy kamerarendszer, egyszerűen csak azért, 
mert a jó minőségű képek egy megbízható rendsze-
ren a rendőrség meghosszabbított karjai, szemei. Mi 
nem lehetünk ott mindenhol, és egy felvétel erős bi-
zonyíték egy-egy ügyben. A legutóbb egy kerékpár 
lopás kapcsán sikerült beazonosítani az elkövetőt a 
térfigyelő kamerákkal. A bűncselekményekhez köt-
hető gépjárművek, és rendszámok visszaellenőrzése 
is sokat segítette a munkánkat.  

Mennyire bíznak az emberek a rendőrökben, 
szívesen fordulnak hozzájuk segítségért?
Remélem igen! Mindenkinek megpróbálunk segí-
teni, és bízom benne, hogy az állampolgárok ezt el-
fogadják. Azt is el kell azonban mondani, hogy mi a 
társadalmi problémákra csak a jogi válaszokat tud-
juk megadni, ebben tudunk segíteni. Sajnos az egy-
más mellett élés szabályait, vagy magukat a szemé-
lyes konfliktusokat nem tudjuk jogszabályokkal ke-
zelni. Ezt a legnehezebb elfogadtatni az emberekkel. 
A kompromisszumokat, a hangnemet, a megértést 
nem lehet kikényszeríteni másokból még akkor sem, 
ha egyenruhában vagyunk.
Mi az, amivel Adony lakosai segíteni tudják a 
rendőrség munkáját, hogy megőrizzük települé-
sük biztonságát.
Sok, akár apróságnak tűnő dolog is segíthet egy te-
lepülésen. Talán a legfontosabb, hogy figyeljenek 
egymásra az emberek, és ne legyenek közömbösek 
egymás iránt. Ezen kívül fontos, hogy a minimális 
biztonsági előírásokat tartsák be. Zárják be az ajtót, 
a gépkocsikat. A kerékpárokat is. Ha látnak olyan 
dolgot ami gyanús hívják a 112-es számot, vagy a he-
lyi polgárőrséget. Ez egyébként kiválóan működött 
a legutóbb egy kerékpár eltulajdonítása kapcsán. 
A helyi Facebook csoportban is elterjedt a bűncse-
lekmény híre, és így akkor is kaptunk jelzést, hogy 
látják az elkövetőt, amikor mi már a gyanúsítást kö-
vetően elengedtük. Ez nagyszerű visszacsatolás volt, 
hogy az adonyiak figyelnek egymásra.  
Mennyire tartod hatékonynak a rendőri jelenlé-
tet városunkban? Sokszor már az is számít, ha 
látnak benneteket.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy az őrs állomá-
nya a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság része. A 
kapitánysági feladatokból nekünk is ki kell venni a 
részünket. Ezek a feladatok nagyon sokrétűek. A 

megyei mérkőzések, belső és határmenti migrációs 
feladatok stb. Igyekszünk úgy tervezni a szolgála-
tot, hogy az egyéb feladatok ne jelentsék azt, hogy 
Adonyban ne lássanak rendőrt. Természetesen jó 
lenne egy ideális helyzet , ha csak a szűkebb felada-
tokkal kellene foglalkoznunk. A körzeti megbízottak 
sokszor foglalkoznak a szolgálati idejükön túl is a 
helyi emberekkel.   
A település önkormányzatával milyen a kapcso-
lat, az együttműködés?
Az adonyi önkormányzattal évek óta kiváló a kap-
csolatunk, kölcsönösen segítjük egymás munkáját. 
Nem emlékszem olyan problémára amit ne tudtunk 
volna megoldani, és ezt nem az udvariasság mondat-
ja velem. Ez egyébként mind a nyolc Önkormányzat-
ra igaz. Úgy gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolunk 
a helyi vezetéssel.
Az helyi önkormányzat anyagilag is segíti a rendőr-
ség munkáját. Idén a március 31-i testületi ülésen az 
önkormányzat a Fejér Megyei Rendőr-Főkapitány-
ság 2 millió forintos támogatásáról döntött. 
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Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait!
G Ó L Y A H Í R

Nikolics Larina Aisa
2022.05.18.

Anya: Pallanki Anna Luca
Apa: Nikolics Róbert

Hollentoner Levente
2022.05.13.

Anya: Hollentonerné Szalai 
Vivien

Bacsó Olívia Zsuzsanna
2022.05.08.

Anya: Zsédely Dóra 
Zsuzsanna

Apa: Bacsó Attila

Bakonyi Zoltán
2022.05.25.

Anya: Koller Anikó
Apa: Bakonyi Zoltán

Turai Endre
2022.05.22.

Anya: Szabó Fanni
Apa: Turai Árpád Márk

Mayer András
2022.05.25.

Anya: Majerné Ember Daniella Dóra
Apa: Majer Tamás

A legutóbbi testületi ülésen Polgármester Úr kü-
lön kitért a közterületeken nem megfelelő he-
lyen parkoló teherautókra, buszokra. Mit tudnál 
erről mondani, ti mit tudtok tenni az ügyben?
Felhívtam a figyelmét a helyi körzeti megbízottnak 
és az őrs dolgozóinak, hogy fokozottan figyeljenek 
a közlekedési szabályok maximális betartatására, 
különös tekintettel a Rákóczi utca és a temető kör-
nyékére.
Milyennek érzed a hétköznapokban a rendőrök 
társadalmi megítélését?
Szeretném hinni, hogy tudják az emberek, hogy az 
itt szolgálatot ellátó kollégáim nagyon sokat dolgoz-
nak, sokszor a szabadidejükből is. Úgy gondolom el-
fogadják az emberek a rendőrt, de mindig van egye-
di eset is, amikor nehézkesebb a kommunikáció. 
Mire hívnád fel a lakosság figyelmét, ha bűn-
megelőzésről van szó?
Ahogy már említettem is a minimális biztonsági sza-
bályok betartására. Az emberek védjék meg a saját 
értékeiket, és figyeljenek a másokéra. Az interneten 
körültekintőbben vásároljanak, az utánvétel mindig 
ad lehetőséget arra, hogy elálljanak a vételtől. Jön a 
nyár, vakáció, gyerekek az utakon, és melegtől talán 
fáradtabb emberek a volán mögött. Figyeljenek, fi-
gyeljünk egymásra!
Milyen terveid vannak a jövőre nézve, hogyan 
lehet az emberek biztonságérzetét növelni?
A rendőrségen belül a legfőbb cél jelenleg, hogy ez 
itt dolgozó embereket összetartsam, mert itt talán 
még nem uralkodott el egyfajta pesszimista han-

gulat. Itt „kicsiben” még tesznek egymásért a kol-
légáim, be tudják áldozni a személyes érdekeiket, 
és maguk elé engedni másokat. Ez ma rendkívüli 
érdem tőlük. Ha ezt meg tudjuk tartani itt, az szép 
eredmény!
Az emberek biztonságérzetét leginkább azzal tudjuk 
növelni, ha az intézkedések, ügyintézések alkalmá-
val az előbb említett alázatot, segítőkészséget minél 
jobban meg tudjuk jeleníteni. Akkor tovább nőhet 
a bizalom irányunkba, persze ehhez kell egy olyan 
közeg, ami elfogadja, hogy mindemellett a rendőri 
is ember, akinek lehet rossz napja, de mindig igyek-
szünk a maximumot nyújtani.
Befejezésül kérlek áruld el, milyen rendőrszak-
mai álmaid, vágyaid vannak a jövőben?
Szeretném, ha minél tovább lehetőségem lenne arra, 
hogy ezt a csapatot kormányozhassam, abban a szel-
lemben, ami most is uralkodik közöttük. A vágyam 
nem annyira személyes. Szeretném ha az itt dolgo-
zó emberek itt maradnának, és az általában jó han-
gulat megmaradna az őrsön.  Úgy gondolom, hogy 
amit az én szintemen megtehetek ezért, azt meg is 
fogom tenni. Sajnos, vannak olyan általános prob-
lémák amik túlmutatnak a lehetőségeimen, de ha 
parancsnok társaimmal mindent megteszünk akkor 
már nyugodtan aludhatunk.

Takács Orsolya
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K E R T I   T Ö R T É N E T E K
A múlt

Több mint száz évvel ezelőtt kezdődött a történet. 
Abban az időben egy nehéz sorsú nő élt négy gyer-
mekével, közvetlen az erdő ölelésében. Házikójuk 
rálátott a jól ismert Duna hosszú folyamára, ami ke-
vés séta után elérhető volt, így a gyerekek rengete-
get játszottak a Duna partján, ott tanultak meg úsz-
ni, bár nem mindegyik. A ház háta mögött pedig a 
vidékre jellemző löszös hegyoldallal megtámasztott 
erdő. Két dolog támogatta nehéz életét, az erdő és a 
virágok. Imádta a virágokat, kimondottan a dáliákat. 
Szegényes, ám precízen tiszta háza előtt varázsla-
tos dáliák sorakoztak, rózsák futottak, bokrosodtak 
gondos ágyások közepette. Amikor épp nem a virá-
gait gondozta, az áldott erdőt járta, ismerte annak 
növényeit, gombáit. Amint úgy érezte, hogy szorít-
ja az életének vasmarka, fogta magát és bement az 
erdő mélyére, leült egy kidőlt fa derekára és csak 
figyelt, hallgatott. Az erdő mindig beszélt, bölcsen 
és bizalmasan. Sok keservesen elsírt könnyét szív-
ta be a dús lombú föld, éppen ezért megígérte neki 
az erdő, hogy soha nem fogja cserben hagyni Őt ,de 
még leszármazottjait se, örökkön örökké várni fogja 
őket. Sétáik során mindvégig suttogni fog nekik, vi-
gasz szavakat, bölcs tanácsokat és minden növényét 
útjukba viszi, hogy felismerjék gyógyító tulajdonsá-
gaikat. A történetben szereplő nehéz sorsú nő szült 
egy ötödik és utolsó gyermeket. Kislány lett, akivel 
később sokat járta az erdőt, együtt szedtek vadvirá-
gokat, gyűjtöttek gombát, szűkösebb időben még tü-
zelőnek való fát is. Csendes tanítással szeretette meg 
a gyermekkel az erdőt, egy örök életre. Észrevétlen 
mutatta meg az erdőnek, hogy ki is lesz az örököse, 
kinek suttoghat bátran tovább, majd ha ő nem lesz. 
Mivel messze laktak az iskolától, a gyermek hosszú 
kilométereket tett meg az erdőn keresztül. Mélyen 
magába szívta a felette repkedő madarak, az erdőla-
kó állatok jelenlétének érzését, hamar meghallotta 
az erdő tanítását. Felnőttkoráig magában hordozta a 
gombaszedés élményét, a sok vadvirág gyűjtését és 
édesanyja néma ücsörgését egy-egy kidőlt fa dere-
kán. Egy idő után az élet úgy hozta, hogy útra keltek, 
más vidékre költöztek, de mindent vittek magukkal, 
amit az ottani erdő adott, a házikó a löszös hegyol-
dalban, ahogy a számtalan dália, rózsa öleli körbe, 
mind velük ment, benn a szívük mélyen. Csepp há-
zikójuk rövid idő alatt a löszfal mélyére húzódott, 
szinte nyomtalan eltűnt, pedig csak az erdő fogadta 
magába. Az új vidék, új leszármazottat hozott, mert 
idővel az ötödikként született gyermek is családot 
alapított, s egy januári havas napon szült egy lányt. 
A lány gyerekkorától kezdve a virágok és az apró kis 
bogarak hódolója volt, elrabolta figyelmét minden 
kicsiny élet, szín és forma. Az ötödik gyermek és a 
lány mai napig együtt járják az erdőt, érzik annak 
suttogását, értik tanítását. Az erdő sose hagyta őket 
cserben! 

Eltelt 103 év a nehéz sorsú nő születése óta és az 
ötödik gyermek lánya én vagyok. Bennem él az er-
dőjáró nagyanyám, annak erdőjáró lánya, az édes-
anyám.
Kinn ülök a kertem millió színben pompázó virágai 
közt, békés nyugalom önt el, ahogy figyelem színei-
ket, formájukat. Édesanyám kertjében lévő virágokat 
szeretném magam körül látni, és lassan azt is meg-
értem, miért is vágyom apró, vadvirágos erdőrészle-
tekre, ha a kertemet építem. Bár sok dáliám nincs, de 
ha bármi gond gyötör, az erdő az első gondolatom, 
s megfogom fonott kosárkámat, és kimegyek az er-
dőbe gombát gyűjteni, időnként leülök egy kidőlt fa 
derekára és hallgatom az erdő tanítását!

Szeretettel:
R.Hajni

I S K O L A I  H Í R E K
Versenyen jártunk
Május 21-én Veszprémbe utaztak növendékeink. 
Kortárstánc tanszakos tanulóink négy koreográfiá-
val vettek részt a Connector Nemzetközi Táncfesz-
tiválon. A fesztivál sokszínűségét mutatja, hogy a 
modern-kortárstáncon kívül színpadra álltak tár-
sastáncosok, balettos növendékek és a hip-hop tán-
cosok is képviseltették magukat. Három koreográfi-
ánk gyermek, egy pedig junior kategóriában verse-
nyezhetett az életkori besorolás szerint. Táncosaink 
amatőr szintű nevezése azt jelentette, hogy az elő-
adott táncokat a zsűri minősítette. Itt a csoportok 
nem egymás ellen, hanem saját magukért verse-
nyeznek. A bemutatott koreográfiát pontozzák, leg-
főbb szempontok a technikai tudás, az előadásmód, 
a jelmez és a koreográfia. Az összpontszám alapján 
sorolják be a látott műveket. Gyermek kategóriában 
az „Átváltozás” duettben, Bakóczy Natáliát és Var-
ga Adriennt, a ”Kint a réten” koreográfiában Fillér 
Kamillát, Horváth Adélt, Kondor-Lőrinc Gyöngyit és 
Perg Lilient, a „Kikötőben” csoportos koreográfiá-
ban, Eisenberger Rebekát, László Nórát, Lieber Ré-
kát, Mincsák Zsókát, Kard Vanesszát, és Szücs Sárát 
láthattuk a színpadon. 

Mindhárom koreográfia ARANY minősítést szerzett. 
Junior kategóriában a „Másik bolygón” címmel indí-
tott kvartett Budai Lilla, Jung Jázmin, Mincsák Janka 
és Tamon Édua szereplésével BRONZ minősítést ka-
pott. Nagyon büszkék vagyunk a táncosokra, hiszen 
a fiatalabb generáció is bebizonyította, hogy gyö-
nyörű versenyzéssel, szép minősítéseket tud elérni! 

Füsi Gyöngyi
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K  U L T Ú R A
Virág Lilla május 
14-én fuvolakon-
certet adott váro-
sunkban. Az érdek-
lődőkkel megtelt 
a művelődési ház 
Lívia terme. Fiatal 
kora ellenére Lilla 
igazán színvonalas 
előadását öröm 
volt hallgatni a ze-
nekedvelőknek. 
Lilla, azt gondo-
lom, aki ezt az 
előadást végig-
hallgatta, nemcsak 
egyszerűen a fuvo-
la hangjában gyö-

nyörködhetett, hanem kicsit a személyiségedet 
is megismerhette a játékodon keresztül.
Hogyan kezdtél a zenével foglalkozni, volt-e va-
lamilyen családi indíttatás?
Kíváncsisággal fordultam a lehetőség felé, hogy ze-
nét tanuljak. A családomban még senki sem fogott 
hangszert a kezében, így belecsöppentem egy tel-
jesen új világba. Lelkesen vártam az első fuvolaórá-
mat.
Hogyan választottad a fuvolát, mi volt, amiért azt 
érezted, ez az én utam?
Már kiskoromban is csillogó szemekkel néztem a fu-
volára, beleszerettem. Mikor pályaválasztás elé ke-
rültem, tudtam, hogy ez az én utam. Zenélés töltötte 
ki a napom nagy részét, kérdés sem volt, hogy ezzel 
szeretnék foglalkozni.
Mennyire nehéz hangszernek számít a fuvola, 
mekkora fizikai megterheléssel jár egy-egy elő-
adás?
Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt években szá-
mos koncertlehetőségem volt. Nagyon sokat készü-
lünk egy-egy előadásra, ami fizikailag is megterhelő. 
Fontosnak tartom, hogy jó felkészültséggel, állóké-
pességgel lépjünk színpadra.
Szerinted a fuvola női vagy férfi hangszer in-
kább, mert olyan könnyed, légies a hangja, hogy 
az ember inkább női hangszernek gondolná, ne-
ked mi a tapasztalatod?
Úgy gondolom bárkiből válhat kiváló fuvolaművész, 
függetlenül attól hogy nőről, vagy férfiról van szó. A 
legfontosabb ,hogy szeressük, amit csinálunk és tel-
jes odaadással forduljunk hangszerünk felé.
Vannak-e kedvenc műveid, amik nélkül elképzel-
hetetlen egy koncerted?
Mindig új darabokkal állok a közönség elé. Szerin-
tem ez jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget, iz-
galmassá téve a gyakorlási folyamatot is. 
Hogyan áll össze egy fuvola szakos napja, meny-
nyi időt kell szánni például gyakorlásra?
Jelenleg a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Ze-
neművészeti Szakkigmnáziumban tanulok. Minden 

reggel korán kelek, hogy a tanítási órák előtt gyako-
rolhassak, hangképezzek. Nehéz az időt beosztani, 
délután is sok zenei elfoglaltságunk van. Nem köny-
nyű megtalálni az egyensúlyt a gyakorlás és a tanulás 
között, nélkülözhetetlen egy jól átgondolt órarend.
Mint minden művészetet, ezt is nagyban befolyá-
solja az egyéni érzékenység, tapasztalat. Meny-
nyire befolyásolja a játékodat a hangulatod?
Véleményem szerint a legfontosabb, hogy érzésein-
ket, gondolatainkat átadjuk a zenében, így lelkiálla-
potunk kihat játékunkra. Koncert előtt mindig medi-
tálok, ez segít átszellemülni az előadásra.
Laikusként azt gondolom, hogy minden tapasz-
talás, érzet fontos egy zenész életében, hiszen, 
az beépül az előadásmódjába, játékába, te miből 
tudsz inspirálódni, új élményeket szerezni?
Szeretek a természetben lenni, hatalmas  feltöltődést 
jelent számomra egy családi kirándulás, barátokkal 
való időtöltés. Ami azt hiszem, hogy a legjobban 
inspirál az a koncertélmény. Rengetegszer jártam a 
Müpában, Zeneakadémián, hogy kiváló művészeket 
hallgassak és fantasztikus élményekkel tértem haza. 
Fuvolakurzusok lelkes résztvevőjeként megannyi 
szakmai tapasztalatot gyűjtöttem.
Az jutott eszembe az előadás alatt, hogy a hang-
szer önmagában csak egy tárgy, de ahogy meg-
szólaltatod életre kel, a részeddé válik, egyetér-
tesz-e ezzel?
Igen, hatalmas jelentősége van, hogyan viszonyu-
lunk hangszerünkhöz. Úgy érzem teljesen eggyé tu-
dok válni fuvolámmal, ami csodálatos érzés.
Mennyire vagy lámpalázas, van-e esetleg valami-
lyen babonád fellépések előtt?
Nem mondanám magam lámpalázasnak, inkább 
csak egy természetes izgulás fog el, hogy minden jól 
sikerüljön, amit elterveztem.
Aki ezen a hangszeren játszik, annak, mi a legna-
gyobb elismerés, gondolok itt például egy díjra, 
vagy egy helyszínre, ahol felléphet?
A legnagyobb öröm számomra, mikor ránézek a kö-
zönségre és mosolyt látok az emberek arcán, sze-
rintem ez a legnagyobb elismerés. Bárhol szívesen 
játszanék!
Van-e a fuvolisták között olyan, akire felnézel, 
aki inspirál, akit példaképnek tekintesz?
Volt lehetőségem kurzuson, koncerten két példaké-
pemmel is találkozni Denis Bouriakov, Emmanuel 
Pahud fuvolaművésszel. Felejthetetlen élmény volt, 
és igazán nagy hatást tett rám.
Biztos gondolkoztál már azon, hogy mitől lesz 
jó fuvolista valaki, mi, az, amitől valaki sikeres 
lesz?
Szerintem a siker megfoghatatlan, akkor válik valaki 
igazán jó művésszé valaki, ha alázattal, kitartó mun-
kával küzd az álmaiért, valósítja meg mindazt, amit 
célül tűz ki maga elé. 
Mennyire van igény manapság a komolyzenére, 
a koncertekre, hogyan látod ezt te belülről?
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Szerencsére pozitív tapasztalataim vannak, egyre 
több embert mozgat meg a komolyzene. Nincs is 
jobb érzés egy teltházas koncertnél, ahol fiatalok, 
idősek együtt hallgatják az élő zenét.
Kik a legnagyobb rajongóid, akik mindig mellet-
ted állnak?
A családomra és barátaimra mindig számíthatok, 
bátran ki merem jelenteni, hogy ők a legnagyobb ra-
jongóim, akik mindenben támogatnak.
Még előtted az egész élet, mik a terveid, elképze-
léseid, céljaid?
Szeretnék minél többet tanulni, fejlődni az egyetemi 
éveim alatt, sok koncerttel, élménnyel gazdagodni. 
Minden erőmmel azon leszek, hogy egy neves ze-
nekar tagjává váljak, mindemellett szívesen foglal-
koznék tanítással, hogy átadhassam megszerzett 
tudásomat, tapasztalataimat. Célom, hogy belőlem 
is kiváló művész váljon.

    Takács Orsolya

F Ű B E N   -  F Á B A N
Júniusi gyógynövényünk

A körömvirág

A körömvirág Észak – Afrikában és a Földközi 
– tenger partvidékén őshonos. Dísznövényként 
és gyógynövényként is egyaránt hasznosítják. 
Gyógyító hatása miatt az orvoslásban évszázadok 
óta használják, és a mai modern orvostudomány 
is elismeri jótékony hatását. Ismereteink szerint 
először Bingeni Hildegard alkalmazta 12. században 
belsőleg mérgezések, emésztési zavarok, és külsőleg 
ekcéma és bőrbajok esetén. Egyik legsokoldalúbb 
gyógynövényünk, mely igénytelen és jól tűri a 
szárazságot. Magvetéssel könnyen szaporítható, 
elhullott magjaiból tavasszal új hajtások születnek.
A teljes virágzat vagy a szirmok egyaránt 
használhatóak, de a szirom sokkal értékesebb. 
Gyógyászati szempontból a sötét narancsárnyalatú 
szirmok a legértékesebbek. Illóolajának köszönhető, 
hogy remek gyulladáscsökkentő. (Azulénos illóolajat 
tartalmaz, akárcsak a kamilla.) Hatóanyagai közé 
tartozik: flavonoidok, karotionidok, kumarin és az 
illóolajok.
Használható: visszérgyulladásra, aranyérre, 
emésztőrendszeri panaszokra, nőgyógyászati 
problémákra, szájüregi fertőzésekre, húgyúti 
gyulladásra Gyógyításra a körömvirág főzetét, 
vizes, vagy alkoholos kivonatát, illetve a kenőcsét 
alkalmazzák. Epe és májproblémáknál is jól 
alkalmazható, mivel keserű anyaga a kalendulin segíti 
az epetermelést és a kiválasztást. Gyomorhurutnál 
is jó szolgálatot tesz. Görcsoldó hatása is kiváló. 
Emésztőrendszeri fekély esetén: nyálkatartalma 
bevonja a fekélyt, mely alatt könnyebben gyógyul 
a nyálkahártya. Sebgyógyításra, fekélyek, sebek, 
rovarcsípések, bőrrepedések kezelésére külsőleg is 
jól használható. Csökkenti a seb és bőr irritációját. 
Fényvédő és bőrvédő tulajdonsággal is bír. 
Baktériumölő hatása bizonyított, és segít megelőzni 
a sebek felülfertőződését. Ételmérgezésnél is kitűnő 
gyógyír. Húgyúti fertőzésnél, gyulladásnál is jól 
alkalmazható Vérnyomáscsökkentő hatása is ismert, 
nyugtatóan hat a szívre és csökkenti a vérnyomást.
Kismamáknak nem javallott belsőleg, csak 
külsőleg.
Felhasználása:
1 teáskanálnyi virágot kell 2dl vízzel leforrázni, majd 
15 perc állás után leszűrni. 
Napi 2x3-szor 2 decilitert fogyaszthatunk belőle.
Emésztőrendszeri problémáknál  étkezés előtt  20 
perccel fogyasszunk belőle.
Külsőleg dupla mennyiségű virágszirmot használunk 
a borogatáshoz, lemosáshoz, gargalizáláshoz.
Fürdő készítésre 6-8 kanálnyi mennyiséget 
alkalmazzunk.

Kenőcs:
A virágokat befőttes üvegben fonnyasztjuk a napon, 
majd az így keletkező olajos hatóanyagot melegítjük 
fel disznózsírral vagy méhviasszal. Kihűlés után jól 
lezárva, hűvös helyen tároljuk.
Remélem sokunk kertjében megtalálható ez a 
csodálatos gyógynövény, mely nem csak a színével, 
de jótékony hatásával is gyógyítja testünket és a 
lelkünket.

Jó egészséget kívánok!
                                                                               Jókai Ildikó
                                                                                                                       fitoterapeuta
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Ú T I C É L U N K
Úticélunk Nógrád megye

Vali az indulás előtt értesített bennünket, hogy a 
sárga kendőt, és a jókedvünket ne hagyjuk otthon! A 
kendőt decemberben kaptuk tőle. Miért éppen sár-
gát választott? Talán mert ez a szín képes fokozni a 
szellemi aktivitást, gondolatébresztő, és napsugaras 
jókedvre derít. De lehet, hogy csupán csak az volt a 
szándéka, ha a rikító színt magunkra kötjük, külö-
nös ismertetőjelként, könnyebben észrevehetők a 
csoportunk tagjai. Tünde szerint - ki óvónő volt-, a 
Napsugár csoportot jelenti.
Május 17-én Nógrád megyét vettük célba. Az első 
megálló az Ipoly mentén, a magyar-szlovák határnál 
Nógrádszakál közelében levő Páris-patak völgyénél 
volt. Ezt a helyet Mikszáth Kálmán a Palóc Grand Ca-
nyon elnevezéssel ihlette. Egyszer már eljutottunk 
ide, de omlásveszély miatt nem tudtuk végigjárni az 
utat. A hosszú utazás után egy kis tornával megmoz-
gattuk izmainkat. Valamikor ezen a területen ősor-
mányosok éltek. 300-400 méter hosszan őslénytani 
leleteket lehet találni. A sziklákban levő üregek nem 
az állatok búvóhelyeit, hanem az idők során elkor-
hadt fák nyomait őrzik, éppen úgy, mint a levelek 
lenyomatát. A patak időszakos olvadáskor, és nagy 
esőzések után tölti be a feladatát. A látványos rész 
mindössze 150 méter, amit most száraz lábbal jár-
hattunk be. A vadregényes táj kihívásokkal teli, csak 
a bátraknak érdemes elindulni. A lábunk elé kell 
nézni, mert előfordul, hogy mind a négy végtagunk-
ra szükség van a talpon maradás érdekében. Kidőlt 
fák, kiálló gyökerek nehezítik a járást. A természet 
mintha sziklákat görgetett volna elénk akadálynk.
Előfordul, hogy nemcsak a kövek gurulnak… Itt-ott 

egy színes kis virág, vagy a páfrányok sokasága töri 
meg a sziklák egyhangúságát. Az apró barna békák 
szinte láthatatlanokká tudnak válni a kavicsok és az 
elszáradt levelek között. Mikor leértünk a kiinduló-
ponthoz, a férfiak a hozott fával tüzet gyújtottak. Az 
asszonyok vágták a hagymát, nyársra tűzték a sza-
lonnát. Az epeműködés támogatása érdekében Lajos 
pálinkával kínálta végig a társaságot.

Jóllakottan indultunk tovább, hogy megkeressük Ka-
záron a riolittufát. Egy kissé hosszúra sikerült túra 
után végre megláttuk fehéredni a köveket. Olyan, 
mintha egy fehér vízesés egy pillanat alatt kővé vált 
volna. Megtudtuk, hogy hogyan alakult ki. Kb. 20 
millió évvel ezelőtti vulkáni kitörésnél óriási meny-
nyiségű törmelék nyomult a magasba. A levegőben 
gomolygó anyag a földre zuhant, és lavinaként zú-
dult végig a területen. Később mocsári és tengeri 
üledékek fedték. Egy részén erdő van. A terület foko-
zatos kiemelkedésével a riolittufa ismét felszínre ke-
rült, ezt a részét jártuk be. Az erősen barázdált laza 
szerkezetű anyagot különleges látványú eróziós ár-
kok szabdalták fel. A porózus anyag finomszemcsés 
részéből agyag képződik, amit porcelángyártáshoz 
használnak. Itt nincs növényzet. Igazi kihívás volt 
néhányunknak eljutni a legnehezebben megközelít-
hető sziklákhoz. Hat ilyen hely van a világon, a legkö-
zelebbi Törökországban található. Ezért igazán sze-
rencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy hazánkban 
is látható ez a különlegesség!
Az utolsó állomásunk Nemti volt. Erre az útra már 
csak a nagyon elkötelezettek vállalkoztak, mivel el-
eredt az eső és már fáradtak is voltunk. Egy kis elté-
vedés után „újraterveztünk”, így sikerült megtalálni 
a helyes utat. Legalább megcsodálhattuk a táj érin-
tetlen erdejét az öreg tölgyfákkal. Derékig érő gaz-
ban volt egy kis csapás, amely a Morgó gödörhöz ve-
zetett. A homokkő hasadék mélysége 15-20 méter. A 
szélessége helyenként fél méterre szűkül. Igaz, hogy 
morgását nem hallottuk, mégis kissé félelmetes volt 
a fölénk magasodó kőfal. A megázásért a látvány 
kárpótolt bennünket. 
Szerencsére volt lehetőség átöltözni, jól esett a szá-
raz ruhába belebújni. Lajos, hogy mit gondolhatott a 
busz takarítása közben, azt jobb, ha meg sem tudjuk!
 
                                                                           Boldog  Istvánné
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Az olvasás szeretete

Kiskoromban Anyukám minden nap mesét olvasott 
nekem. Imádtam hallgatni a rövid, tanulságos 
történeteket, és figyelemmel követtem Anya ujját, 
hogy hol jár a sorok közt. Emellett természetesen 
minden ábrát alaposan megnéztem. Mindig a főhős 
szerepébe képzeltem magam. Nagyon vártam, 
hogy olyan szépen tudjak olvasni, mint Ő. Mikor 
végre tanulni kezdtem, itthon is sokat gyakoroltam. 
Például a húgomnak, Sárának meséltem. Ha más 
nem volt itthon, akkor kiültem a teraszra és Csoki 
kutyámat tettem közönséggé. Éveken keresztül 
csak lovas könyveket voltam hajlandó olvasni. 
Ezek megtanítottak, hogy milyen jó különböző 
történeteket megismerni, milyen izgalmas tud 
lenni egy-egy részlet, és természetesen azt is 
megtapasztaltam, hogy mennyivel jobb hobbi, mint 
a telefon nyomkodása. Később arra is rájöttem: 
nemcsak lovas, de minden témával szívesen 
ismerkedek.
Mindenki hallotta már valószínűleg a mondást 
miszerint: ne ítéljünk könyvet a borítójáról. Ennek 
ellenére alsós korom óta minden könyvvásárlásnál 
vagy kölcsönzésnél a borító alapján döntök. 
Nagyon fontos számomra az első benyomás, a 
könyv kinézete, csakúgy, mint a cím. Egy jó cím 
felkelti az érdeklődésem, és megerősít abban, hogy 
ezt el kell olvasni. Érdemes még megemlítenem, 
hogy a könyvek iránti szeretetem az iskolában is a 
javamra vált. A szókincsem egyre csak bővült, nem 
esik nehezemre a fogalmazás, és a helyesírásomon 
is nagyon sokat javít az, hogy olvasok. Irodalom 
tanáraimmal, alsóban Zsuzsa nénivel, a mai napig 
például szünetekben véleményt cserélünk különböző 
művekről. Ebben Anya, és a könyvtárosok Kati néni 
és Piroska néni is partnerek, szívesen ajánlanak 
nekem olvasmányt, hiszen ismerik az ízlésem.
Az osztálytársaimnak és barátaimnak egyáltalán 
nem a kedvenc időtöltésük az olvasás, unalmasnak 
vagy feleslegesnek tartják. Én ezzel szemben még a 
sok iskolai kötelességem mellett is szívesen bújom 
a könyveket, tanulok az izgalmas történetekből. 
Szerintem az én korosztályomnak, tehát a 13-17 
éveseknek, az olvasás kezdésére a legalkalmasabb 
Leiner Laura. Minden könyvét olvastam, és hatalmas 
kedvencekké váltak, mivel vicces, kreatív, és a 
fiatalok életét tökéletesen bemutatja. Kiemelném 
munkái közül az Iskolák Országos Versenyének 
mindkét trilógiáját. Ezekben minden megvan, amit 
egy ilyen idős lány olvasni szeretne. Hasonlóan 
szeretem Jennifer Lynn Barnes: Örökösök viadala 
című kétrészes könyvsorozatát is. Komolyabb, 
felnőttesebb könyvek is érdekelnek: Jodi Picoult 
egyik könyvét először Anyától loptam el. Azóta 
többet is olvastam. A nővérem húga című műve 
érintett meg a legjobban. Imádtam minden sorát, 
bár igaz, hogy azt idősebbeknek szánták. 

Az utóbbi évben számos Auschwitz témájú könyvet 
is a kezembe vettem. Például Lily Ebert története 
nagyon a szívemhez nőtt. (Lily fogadalma)
Nem szívesen írnék rosszakat az egyik kedvenc 
hobbimról, ha nevezhetem annak az olvasást, hiszen 
minden korosztálynak tiszta szívemből javaslom 
ezt az időtöltést. Ámde sajnos, mint mindennek, 
ennek is van néhány hátulütője. Az egyik számomra 
az, hogy hajlamos vagyok túlzásba vinni. Egész 
napokat képes vagyok végigolvasni úgy, hogy csak 
enni állok fel, vagy éppen éjszakába nyúlóan húzni 
az időt mondván : „már csak a következő fejezetig”. 
Nem is lenne ezzel baj, ha nem létezne olyan szó 
hogy iskola. Mivel még tanuló vagyok figyelnem kell, 
hogy ne essek át a ló túloldalára, és szánjak időt a 
tanulásra is.
A következő lehetőséget szeretném átadni 
Pletserné Neichl Diánának, hogy a sportról és 
az egészséges étkezésről írjon nekünk.

                                                 
Vida Petra

G O N D O L A T É B R E S Z T Ő
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A  H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T   H í R E I
A májusi hónap békés halaink (keszegfélék, ponty, 
kárász) fő ívási időszaka. Idén májusban a vízállás 
nem kedvezett a halak szaporodásának, középső 
területünkön, a gát alatti részen viszont folyamatos 
volt az ívás. Május legvégén alakult úgy a vízállás, 
hogy a középső részre be tudott törni az élő Dunáról 
a víz és az elárasztott növényekre a dévérek, 
karikakeszegek és a pontyok ikráinak lerakása 
elkezdődhetett. Sajnos, ahogy az évek során már 
megszokhattuk, egyik napról a másikra mintegy 40 
cm-t apadt a víz, így rengeteg lerakott ikra került 
szárazra. Örömteli hír, hogy az egyesületünknél 
bojlis módszerrel horgászók május végén jó 
eredményeket tudtak elérni pontyfogásban. Két 
20 kg feletti ponty is horogra akadt, egyikük 21,30 
kg-os, másikuk 29,24 kg-os súlyú volt, ami új 
egyesületi rekord! Érdekesség, hogy ez a hatalmas 
hal ugyanaz, mint amit egyszer vizünkről elloptak, 
és a NÉBIH visszatelepített hozzánk. Ezen kívül több 
darab 10 és 20 kg közötti egyed is kifogásra került. 
Gratulálunk horgászainknak a szép fogáshoz! Június 
első napjaiban az elvitt és kikeltetett süllőfészkeink 
,,termését”, előnevelt süllőket fogunk vizeinkbe 
kihelyezni. Rétimajorból 30000 darab kis ragadozó 
fog szülőhelyére visszaérkezni és lehetőséget 
kapnak arra, hogy később nagyra nőve horgászainkat 
megörvendeztethessék. Egyesületünk idén is 
szervez a gyerekek részére nyári horgásztábort. 
Müller Sanyi bácsi évről évre lelkesen vállalja 
az ezzel járó feladatokat, minél több gyereket a 
horgászat, a természet szeretet felé terelve. Idén 
is, mint minden évben két turnusban rendezzük 
meg a táborokat. Az első turnus július 4-től július 
8-ig, a második turnus július 11-től július 15-ig 
kerül lebonyolítása. Turnusonként 30-30 főt várunk 
táborainkba. Jelentkezni Müller Sanyi bácsinál 
lehet az iskolában. Engedjék meg, hogy ismét Dr. 
Facskó Tamás barátom és vezetőségi társam sorait 
osszam meg a kedves olvasókkal, aki ismét a halak 
szaporodásának, pótlásának fontosságáról ír.
Vízterületünkön május első hetében kerültek 
kihelyezésre a csuka ivadékok. A korábbi gyakorlatnak 
és halgazdálkodási tervünknek megfelelően 2,5-3 
cm-es példányokból vásároltunk 2000 db-ot, melyek 
már szerencsére elég életerősek ahhoz, hogy gyorsan 
alkalmazkodjanak új életterükhöz. Az eredményes 
telepítéshez nem szabad őket egyszerre, vagy akár 
csak kisebb csoportokban beönteni a vízbe, mert 
egyhelyben maradnak és egymást kezdik megenni. 
Ennek elkerülése miatt, csónakkal lassan haladva, 
vagy akár a parton gyalogolva kell 2-3 db ivadékot 
néhány méterenként behelyezni. Ez időigényes és 
eléggé fárasztó művelet tud lenni a szúnyogosban, 
de megéri, hisz csak így fognak a lehető legnagyobb 
mennyiségben életben maradni a halak. Ezek 
a pici csukák még planktont esznek, de a cikk 
megjelenésekor már átálltak ragadozó életmódra. 
Szerencsére táplálékból nem lesz hiány idén. Olyan 
jó dévérívás volt a holtágban, hogy kis túlzással 

minden tiszta dévérikra lett, ami a fenékre került. 
Leívtak a „lekelt” de szándékosan bent hagyott 
süllőfészkekre, a vízparti fák belógó gyökereire, de 
a kavicsosabb keményebb oxigéndúsabb részeken 
is láttuk ívás nyomait, még a legmélyebb részeken 
is! Mostanra meg is telt a holtág apró 1-2 cm-es 
ivadékokkal. Jelenleg a pontyok vannak soron, az 
ő ívásuk is elkezdődött néhány hete. A Dunáról 
több, nagy testű hal is az adonyi holtágat választja 
ívóterületül. Szerencsére, mióta nem használunk 
(használhatunk) rekesztőhálót, a gát alatti területre 
is be tudnak jönni ezek a csodálatos halak, a bojlisok 
nem kis örömére. Bár vízterületünkön pontyra nincs 
tilalom, arra kérünk minden horgásztársat, hogy a 
lehető legnagyobb körültekintéssel és óvatossággal 
bánjon ezekkel a halakkal, és ha valamelyik részen 
pontyívást tapasztal, ne zargassuk a halakat, 
hagyjuk, hadd végezzék a dolgukat! Minden kedves 
horgásztársnak jó horgászatot, kellemes időtöltést 
kívánok!

Bodó István
elnök

Idén nyáron is lesz HORGÁSZTÁBOR!

Turnusok: 
I.2022.július 4-8.
II:.2022.július 11-15.
További információért érdeklődni Müller Sándornál 
lehet a 0620552-9020-as telefonszámon!
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P O R T R É
„Szívem-lelkem benne van a termékeimben!”
Interjú Isoné Gyulaházi Hajnalkával a Gyulaházi 
levenduláskertje tulajdonosával

Gyulaházi levenduláskertje-olvasom az üvegek 
ízléses címkéjén-, miközben a hűsítő szörpöt 
kortyolgatom a kellemes árnyékban Isoné 
Gyulaházi Hajnalka kertjében. Sokan ismerik őt, 
és saját készítésű termékeit, nemcsak Adonyban, 
de a környéken is. Kedves, nyitott, barátságos 
egyénisége, kreativitása, pozitív kisugárzása 
is benne van az általa készített lekvárokban, 
szörpökben. Hajni bátran mert váltani, arra 
indult, amerre a szíve húzta, és elkezdte 
megvalósítani, azt, amiben örömét leli.
Honnan jött az ötlet, hogy levendulával 
foglalkozzatok?
A vállalkozás gondolata egy egészen hirtelen ötlet 
és elhatározás volt. A Gasztroangyal című műsorban 
láttam egy hölgyet, akinek egy kis levendula- és 
gyógynövény ültetvénye volt. Akkor, ott megéreztem 
és elhatároztam, hogy igen, én is hasonlót szeretnék. 
Férjemet felhívtam, hogy mit szól hozzá, másnap 
már a földben volt az első 100 tő levendulám 
Tihanyból. Ugyan a konkrét ötlet hirtelen jött, 
de már kiskorom óta ebben nőttem fel , hiszen 
családom mindig is kerttel, növényekkel, állatokkal 
foglalkozott. Szüleim 1983-ban költöztek Adonyba. 
Apukám nyugdíjaztatása előtt a Fejér Megyei 
Vízügynél dolgozott, de mellette őstermelő volt, és a 
mai napig is foglalkozik ezzel. Anyukám immáron 22 
éve felel az adonyi rendőrőrs tisztaságáért. Férjem 
megismerkedésünket követően budapestiként 

költözött Adonyba, végül itt állapodtunk meg, és 
alapítottunk családot.
Hogyan indult a vállalkozás, milyenek voltak a 
kezdetek?
Az ominózus Gasztroangyalos eset 2019 áprilisában 
történt. Az az első száz tő minden várakozást 
felülmúlva, már azon a nyáron lehozott 100 üveg 
szörpöt. Ismerősi körben nagy sikert aratott, aztán 
következő évben kétszer is bővítettük az ültetvényt, 
és a szörp mennyisége a következő nyáron 
megtriplázódott, és el is kelt. Ekkor döntöttünk a 
vállalkozás mellett. 2021 nyarára már 4 féle szörpöt 
készítettünk, és különféle lekvárokat. Idén ismét 
fejlesztettünk, és folyamatosan bővítjük a kínálatot, 
főleg szörpökkel, de lekvárokkal egyaránt.
Mik voltak az első sikereid?
Az első főzet után ismerősi körből érkezett pozitív 
visszajelzéseket nagy sikernek éltem meg. Ez segített 
abban, hogy eldöntsem, érdemes ezzel foglalkozni. 
Aztán későbbiekben a vásárokban tapasztalt sikerek 
mindig adtak egy új lendületet, hiszen minden 
visszatérő vásárló egy őszinte, biztosnak vehető 
visszacsatolás.
Ki mindenki segít neked, kikre számíthatsz?
Család nélkül ez nem menne, ezt biztosan 
kijelenthetem. Összetartóak vagyunk, szüleim ott 
segítenek, ahol tudnak, a gyerekek és a kert körül 
egyaránt. Férjem a beszerzésben, kivitelezésben, 
és a bátorításomban segédkezik. Apukám pedig 
gyakorlott kofaként minden piacra elkísér.
Hogyan lehet ezt két kicsi gyermek mellett 
megoldani?
Tervezés és szervezés kérdése minden. Ha 
halaszthatatlan a tennivaló, akkor anyukám vagy 
férjem felügyeli a csipet csapatot. Igyekszem akkor 
elvégezni a munkát, amikor alszanak délután, vagy 
hajnalban. Barnit, aki 4 éves, és már komoly óvodás, 
már egészen pici kora óta bevontuk a feladatokba, 
imád a kertben és a konyhában tüsténkedni. 
„Kütyüellenes” szülőként sosem ültettem le tablet 
vagy tévé elé, inkább tartson tovább a tennivaló , 
legyen nagyobb felfordulás, de érezze, tudja, hogy 
mi történik. Ezt a mintát a szülői házból hozom 
magammal.
Mit szól a családod az elhivatottságodhoz?
Maximálisan támogatnak mindenben, ha nem 
állnának mögötem, bizony jóval nehezebb dolgom 
lenne.
Mennyi időt vesz el egy ilyen vállalkozás, hiszen 
ezt nem lehet 8-4-ig letudni?
A munkaidőm kötetlen, ami számomra inkább 
előny, mint hátrány. Hullámzó, hogy mikor mennyi 
munka van éppen, de az biztos , hogy mindig van mit 
csinálni. Ha nem főzök épp szörpöt, akkor a kertben 
kell rendet vágni. Ha esik az eső, és nem lehetek 
kint, akkor pedig varrok. Úgy érzem nem elég a 24 
óra egy napban, mindig versenyt futok az idővel, de 
ezzel talán mindenki így van manapság.
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Honnan meríted a kreativitásodat, ami 
elengedhetetlen ehhez a munkához?
Munka közben, főleg mikor a kertben lehetek, mindig 
jönnek újabb gondolatok. Már tavasszal kitalálom 
milyen lesz a következő karácsonyi ajándékcsomag, 
már most tudom milyen nyuszikat szeretnék varrni 
jövő tavasszal. Rengeteg ötletem van, csak legyen 
időm megvalósítani!
Tartod-e a kapcsolatot más vállalkozókkal?
Igen, kezdenek az ilyen kapcsolatok is kialakulni. 
Budapesti cukormentes cukrászdába szállítunk 
szörpöket. Egy nagyon kedves gárdonyi kézműves 
lányt látunk el száraz virággal, illetve egy másik érdi 
dekoros lánynak szolgálunk levendulával töltött 
figurákkkal.
Milyen termékeitek vannak, milyen a kínálat?
Főként szörpöket készítünk, természetesen a 
levendula a „zászlós szörpünk”, de mellette,- immáron 
második éve - egyéb gyógynövényszörpökkel 
bővítettük kínálatunkat. Emellett lekvárokat, 
illatpárnákat, fürdőbombákat is készítünk. 
Ünnepekre (karácsony, húsvét, anyák napja ) vagy 
„csak úgy bármilyen alkalomra” ajándékcsomagokat 
is állítunk össze.
Szörpjeink az alábbi ízekben érhetők el: cukros, 
cukormentes változatban a levendula, menta, bodza, 
rozmaring. Csak cukrosan kapható az akác és a 
fenyőrügy. Nyáron meggy- és sárgabarack lekvár 
illetve málnaszörp is lesz. Ősszel pedig szilvából és 
birsből főzök lekvárt. Télen pedig a csipkebogyó-  és 
kökénylekvárt tervezem, és talán szörpöt is.
Mire van a legnagyobb kereslet?
Tavasztól őszig legfőképpen a finom, hűsítő 
szörpökre van igény, aztán karácsony tájékán nagy 
sikert aratnak az ajándékcsomagok, húsvétkor pedig 
a levendulával töltött nyuszkók viszik a prímet.
Kicsit vezess be minket a készítés rejtelmeibe, 
hogy készülnek a szörpök?
Mindegyik szörpnek más elkészítési módja van. 
A levendulának csak a morzsolt virág része kerül 
áztatásra, citromhéjával egyáltalán nem érintkezik 
a szörp. Tartósítószert kerüljük, száraz dunsztban 
hűlnek pár napig, így tartósítjuk őket.
Hol árultok, hol lehet titeket megtalálni?
Kézműves vásárokon, rendezvényeken veszünk 
részt általában. Mióta tavaly szeptemberben a pici 
babám megszületett, azóta csak a Dunai Kincses Kert 
Kézműves Vásárra járunk rendszeresen, de sosem 
tudok nemet mondani, amikor meghívnak egy-
egy rendezvényre. Ezenkívül Adony és környékén 
házhoz is szállítunk előzetes egyeztetés alapján.
Mennyire idény jellegűek a termékeitek?
Az ünnepi kínálaton kívül célom az lenne, hogy 
a paletta egész évben elérhető legyen. A picik 
miatt ezt egyelőre nem tudom megvalósítani, pár 
hónapra valót igyekszem befőzni, de a későbbiekben 
mindenképpen törekszem arra , hogy elegendő 
virágot, gyógynövényt gyűjtsek be, ami egész évre 
kiszolgál minket.

Mennyire nehéz manapság egy ilyen vállalkozást 
működtetni, és mi a lelkesedésed titka?
Nem tartom nehéznek, talán az a titkom hogy 
szívvel lélekkel végzem. Nagyon szeretem azt a 
részét, amikor egyedül vagyok, magam a kertben, 
és ugyanannyira azt is, amikor a vásárban beérik 
a munkám gyümölcse; és itt nem az anyagiakra 
gondolok, sokkal inkább az új találkozásokra, a 
visszajelzésekre, a jó szóra, az építő jellegű kritikára. 
Egyedüli nehézségnek a rendelkezésre álló idő 
beosztását tartom.
Hogy látod, van-e igény manapság a kézműves és 
bio termékekre?
Igen, azt gondolom van. A vásárokon tapasztalt 
forgalom azt mutatja, hogy az embereknek van 
igénye ilyesfajta termékekre. Kezd egyre inkább 
elterjedni az egészségtudatosság, illetve jó párszor 
találkoztam olyan vásárlóval, aki egész egyszerűen 
a hazai kistermelőket szeretné támogatni és azért 
vásárol ilyen termékeket.
Neked mik a személyes kedvenceid?
Nekem az aktuális kedvencem a rozmaring szörp, de 
a Mama sárgabaracklekvárja örök favorit,- január óta 
megvan már a címke is, alig várjuk, hogy üvegekbe 
töltsük ezt a mennyei mannát.
Mennyire kelendők a cukormentes termékek?
Meglepő módon a cukormentes termékek a 
legkelendőbbek. Amit csak tudok ízletesen 
elkészíteni, azt el is készítem cukormentes 
változatban is. Tapasztalatból tudom mennyire jól 
eső érzés, ha valakinek, annak ellenére, hogy meg 
kell vonnia a cukrot magától, mégis finom ízekkel 
találkozik.
Manapság azt szokták mondani, hogy a 
külsőségek is legalább olyan fontosak, mint 
a tartalom, Nálad a termékeknél nem csak a 
belbecs igényes, de a külcsín is tetszetős. Mi az, 
ami ebben elsődleges szempont?
A címkéket én tervezem, ez mindig az adott szörp 
jellegére utal színben, stílusban. A kis ruhácskának 
-ahogy én nevezem- ugyancsak színben passzolnia 
kell. Amikor mindez megvan, a szörp is kihűlt akkor 
szépen felöltöztetem, és egy számomra kedves 
helyen, dekorációkkal -melyek általában népi 
kellékek - lefotózom. Ezekkel a képekkel illusztrálni 
szeretnénk életfelfogásunkat, a természet 
iránti szeretetet, tiszteletet, a hagyományőrzés 
fontosságát.
Milyen az a fenyőrügy szirup, amit nemrég 
olvastam, újdonságként, a közösségi oldaladon?
A fenyőrügy szirup egy erdélyi különlegesség. 
A fenyőfák május elején fellelhető, zsenge 
hajtásaiból készül. 2 hónapig érlelődik a napon, 
cukor társaságában. A végére egy gyógyhatású, 
immunerősítő , köhögéscsillapitó sziruppá válik. 
Minden értékes vitamin benne rejlik, hiszen nem éri 
közvetlen hőbehatás.
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H I T É L E T
Szerkezeti javítás a 
templom orgonáján

Az orgona kezdet-
leges formájáról és 
szerkezetéről már a 
Biblia is említést tesz. 
Olyan fúvóhangsze-
rekről olvashatunk 
benne, amelyeknek 
sípkészülékét a levegő 
mesterséges befúvá-
sa hozta hangzásba. 
Ilyen hangszert a tör-
ténelem szerint már a 
jeruzsálemi Salamon-
templomban is hasz-
náltak. Kezdetben a 
szórakoztatást, repre-
zentációt szolgálta előkelő udvarokban, majd szín-
házakban és arénákban is megszólaltatták. A keresz-
tény liturgiában való alkalmazását valószínűleg Vita-
lianus pápa engedélyezte a VII. században. Büszkék 
lehetünk, hogy hazánkban található a világ egyetlen, 
viszonylag épen maradt antik orgonája. Az Aquincu-
mi Múzeumban ma is őrzött híres hangszerleletet, a 
világ legrégibb orgonájaként tartják számon. Az or-
gona a templomban van otthon, akusztikai okok mi-
att csak itt bontakozik ki hangjának minden szépsé-
ge. Az adonyi templom is sivár lenne nélküle. Hangja 
éppúgy a hitélet része, mint a hívogató harangszó 
vagy az oltáron égő gyertya. Megszoktuk, hogy szól. 
Természetesnek vesszük, hogy orgona kíséri, vezeti 
az éneklést. De, ahhoz, hogy mindez még sokáig így 
maradjon, a hangszert is ápolni, karbantartani kell. 
A minap Adonyban járt Kárpáti Levente, vagy, ahogy 
sokan ismerik Zongorakészítő Levi, hogy felújításo-
kat végezzen a templomunk orgonáján. Ebből az al-
kalomból kérdeztem mestersége titkairól.
Hogyan kezdtél zongorákkal, illetve orgonákkal 
foglalkozni? Miért választottad ezt az utat?
Édesapám orgonaművész volt, így ebbe a szent ze-
nébe, zenei életbe születtem bele, majd a nyomdoka-
iba léptem.1996-tól nála, majd később Baróti István 
orgonaművésznél végeztem tanulmányaimat, aztán 
a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban Elekes 
Zsuzsa orgonaművésznél folytattam. Közben mindig 
is vonzottak az öreg zongorák, és mindig is érdekelt, 
hogy hogyan is működnek ezek a hangszerek.
Hol tanultad meg a szakma csínját-bínját? 
A zongorakészítő szakmát választottam továbbta-
nulásként a konzervatórium után. A Zeneakadémia 
Hangszerészképző Szakközépiskolájában tanultam. 
Ez adott egy biztos alapot, majd egy kedves, idős 
mesternél tanultam, és tanulok a mai napig is, aki 
egyben atyai jó barátom is. Az orgonajavítást szintén 
egy idős mestertől tanultam, de azt hobbiból, elhiva-
tottságból és szolgálatból végzem.

Mi mindenre használható, hasznosítható a 
levendula, amiből illatpárnát is készítetek?
Virágzáskor a friss virágcsokornak nincs párja, 
aztán szárított változatban, a későbbiekben 
dekorációnak. A morzsolt szárított virágot a 
kézműves kollégák használják termékeikhez. 
Teának a 100%-os tisztaságú szárított virág való. 
Szörpfőzésre, lekvárok, ,sütemények ízesítésére 
is alkalmas. Fürdőbomba, szappan is készül 
belőle. Újdonság, hogy levendulás tematikájú 
esküvőkhöz levendula szörppel teli csapolókat 
adunk bérbe, köszönőajándékokat készítünk, 
illetve dekorosokat is ellátunk el virággal. A 
levágott szárakat aratáskor vagy metszéskor a 
kert mulcsozására visszaforgatom. 
Júniusban nyitott kert napot terveztek, mi is 
ez, mit kell erről tudni?
Igen, június 25-én 13:00-18:00 óráig nyílt napot 
tartunk a Gyulaházi Levendulás Kert ”21-ben. 
(Adony, Hóvirág utca és Damjanich utca véget 
összekötő murvás köz) Ahogy a nevéből is kiderül, 
ezt az ültetvényt 2021-ben telepítettük, így a 
tövek még fiatalok. Célunk, hogy személyesen 
megismerkedhessünk hozzánk hasonló 
természetbarát emberekkel, megismertetni 
magunkat, vendégszeretetünket a kedves 
érdeklődőkkel. Kis tasakot biztosítunk amelybe 
virágot lehet gyűjteni ,illetve kézműves foglalkozás 
keretein belül lehetőség lesz levendula - buzogány 
készítésének elsajátítására. 
Mik a jövőbeni terveid, elképzeléseid, hogyan 
képzeled el a folytatást?
Szeretnénk már saját magunk is levendula 
palántákat nevelni! Jövő tavasszal már biztosan 
kapható lesz! Fő terveink között szerepel egy 
úgynevezett „Szörpfőzde” építése a Levendulás 
Kert 21’ területén, ahol lehetőségünk lesz 
előállítani, raktározni termékeinket, illetve 
kialakítani egy bemutató termet, vásárlóteret, 
hogy színvonalas, ízléses körülmények között 
tudjuk fogadni a hozzánk érkezőket.
Beszélgetésünk végén Hajni még beinvitál 
szentélyébe, a konyhába, ahol a pulton már 
vásárlóikra várnak az újabb finom szörpök. 
Búcsúzáskor két dolog jutott eszembe: Az első, 
hogy milyen gyorsan elrepült az idő, a második, 
hogy milyen jó is, ilyen lelkes, és boldog 
emberrel találkozni, akiről sugárzik, hogy azt 
csinálja, amit szeret! További sok sikert, újabb 
termékeket és sok vásárlót kívánok!

              Takács Orsolya
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Hogy fér meg egymással a művészet és a mes-
teremberség?
Nagyon izgalmas a kérdés! Amikor a konzervatóri-
umba jártam sokan mondogatták, hogy választani, 
és dönteni kell: vagy mesterség, vagy zenei pálya...
Én mindig azt válaszoltam, hogy mindkettő egy-
szerre! És ezt be is bizonyítottam! Rendszeres gya-
korlás, és elszántság a titka. 
Hogy kerültél Adonyba, hogyan vállaltad el ezt 
a munkát ?
Az itteni kántor, hitoktató Sudár Zoli barátom kere-
sett meg, és boldogan segítettem neki kicsit meg-
hangolni, rendbe tenni az itteni orgonát.
Kérlek, mondj pár szót az adonyi orgonáról, mit 
lehet róla tudni?
Először is tudni kell, hogy minden orgona önálló 
egyéniség, méreteiben, felépítésében, hangzásában 
egyedi. Az adonyi egy 2 manuálos, (a kézzel játsz-
ható billentyűsorokat nevezzük manuáloknak-a 
szerk.) kúpládás orgona, amit eredetileg pneuma-
tikus vezérléssel láttak el, majd a felújítas során 
elektromos vezérlést kapott. Eredetileg 16 regisz-
teresre tervezték, (regiszter:az egyforma jellegű, 
formájú, de különböző méretű, azonos hangszínű 
sípokból álló sípsor-a szerk.), amelyből 13 került 
beépítésre.
Milyen munkálatokat kellett a hangszeren vé-
gezni?
Az orgonát hangolni kellett, valamint szerkezeti ja-
vítást kapott, így bizonyos kellemetlen zörejek el-
hárításra kerültek.
Mi a szakmai véleményed az orgona jelenlegi 
állapotáról, minőségéről?
Az adonyi orgona nagyon szép állapotban van, ér-
zékelhető rajta, hogy kb. 10-15 éve fel lett újítva. 
Véleményem szerint, az előbb említett 13 regisz-
tert bővíteni kellene, így egy arányosabb hangzás-
világ jönne létre.
Melyik munkádra vagy a legbüszkébb?
Általában a nagy, generál zongorajavításaimra va-
gyok a legbüszkébb, főleg, amikor egy nagyon el-
használódott hangszert újítok fel, és szólaltatok 
meg.
Az orgonamuzsikának melyik stílusát kedveled 
jobban? A klasszikust vagy a modernet?
A barokk, főleg Bach áll közel hozzám, illetve a ro-
mantikus stílusú műveket szeretem.
Mik a jövőbeli terveid, milyen új kihívások vár-
nak?
A közeljövőben tervezem a mestervizsgát letenni. 
Az orgonaépítés csínját-bínját teljesen és átfogóan 
szeretném kitanulni. Tervezem a saját műhelyemet 
továbbfejleszteni, valamint egy házi orgonát építe-
ni. De mindenekelőtt, az egyik legkedvencebb orgo-
námnak, ami a Szent Lőrinc templomban, Siófokon 
található, a kétmanuálos klaviatúráját szeretném 
felújítani. 

Takács Orsolya

„Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet, mennyből fényességedet...”

SzVU. 259. 1. versszak

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sok szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat! Mi-
vel idén Húsvét ünnepe kicsit későn volt, így június 
hónapra is jut még bőven az ünnepes félév alkalma-
iból. A hónap elején Pünkösd ünnepe, mely a Szent-
lélek kiáradásának ünnepe, ekkor szállt le a lélek a 
tanítványokra a Mennybemenetel után, ez a Húsvét 
utáni ötvenedik nap. Eltöltötte a tanítványokat a lé-
lek, s különböző nyelveken kezdtek el beszélni. Kü-
lönböző adományokat kaptak tehát Istentől, ahogy 
bizony mi is különböző adományokat kapunk tőle. 
A tanítványok éltek a lehetőséggel, tanítottak, s vit-
ték Isten üzenetét szerte a világban. És velünk mi a 
helyzet? Tudunk-e helyesen élni az Istentől kapott 
kegyelmekkel? Ilyenkor mindig méltó és üdvös 
dolog imádkozni, hogy mi is megfelelően tudjuk 
felhasználni az Isten által nekünk adatott ajándé-
kokat, képességeinket, talentumainkat, s mások 
javára lehessünk szeretetben, békességben. A kö-
vetkező vasárnapon Szentháromság vasárnapját 
üli a katolikus egyház. Ez a háromságos. egy Isten 
hittitkának megünneplése. 3 személy, mégis egy, 
a Szent egységben. Majd pedig Krisztus teste és 
vére, Úrnapja ünnepe következik. Ilyenkor szokás 
szép körmenetben kivinni a világba az Oltáriszent-
séget, ezzel tanúságot téve a világ előtt keresztény 
hitünkről. A tanúságtétel, a hit átadása nagyon fon-
tos, hiszen ez által tud az Egyház fennmaradni. Ha 
nem marad, aki elbeszélje, továbbadja, megélje hi-
tünk titkait, egyházunk sem marad. Ezzel zárul az 
ünnepes félév, e vasárnapot évközi vasárnapok so-
kasága követi. Június hónapban jelentős esemény 
lesz egyházközségünk életében az elsőáldozás, és 
a bérmálás, melyre a gyermekek szorgalmasan ké-
szülnek. 
Az elsőáldozás templomunkban Úrnapján, azaz 
június 19.-én, vasárnap 11 órától lesz, a bérmá-
lás pedig június 11.-én 11 órától. 
Városunkba új plébános is érkezik Bódai József 
atya személyében 2022. június elsejével. Az atya itt 
Adonyban fog lakni, s ő fogja ellátni Százhalombat-
tát is. Imádkozzunk érte, hogy Isten sok kegyelmet 
és erőt adjon neki a Szent szolgálatok végzéséhez. 
Templomunk felszentelésének 300. évfordulójá-
ra is készülünk, ennek apropóján megalakult egy 
szervezőbizottság, mely előkészíti az évforduló 
méltó megünneplését. Sok szeretettel várjuk az 
ünnep kapcsán a kedves testvérek visszaemlékezé-
seit, fotóit, melyekről úgy gondolják, megosztásra 
érdemesek a plébánia e-mail címére (adonypleb@
gmail.com), vagy személyesen a plébánián. 

Sudár Zoltán
            kántor, hitoktató
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K R E A T Í V   H Á Z I A S S Z O N Y

K R E A T Í V  K Á V É 

Hagyományos  gyümölcstorta

Hozzávalók: 
3 db tojás 
3 evőkanál cukor,
3 evőkanál liszt 
fél csomag sütőpor
csipet só 
A hozzávalókból sütünk egy piskóta alapot, 28 
cm sütőformában 20 perc alatt. 1 csomag vaníliás 
pudingot felfőzünk 3 dl tejben, ízlés szerint 
cukrozzuk. A kihűtött pudingot rákanalazzuk a 
piskótára, és kirakjuk eperszeletekkel. Tálaljuk a 
család örömére!

Jó étvágyat! Kató

S P O R T

Nagy megtiszteltetés érte Auer-Németh Ildikót, 
az Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI 
testnevelőjét. A Magyar Diáksport Szövetség által 
adományozott- a 2022. évi Diáksportért- kitüntetést 
vehette át május 26-án Budapesten. Az ünnepélyes 
díjátadón a Magyar Diáksport Szövetség elnöke 
Balogh Gábor Magyarország 42 testnevelőjének 
adta át a köszönő oklevelet, melyet a pedagógusok 
a diáksportban mutatott kiemelkedő munkájukért 
kaptak. Ildikó már 16 éve tanít Adonyban, ez idő 
alatt számtalan sportoló került ki kezei közül. Egyik 
tanítványa Mészáros Balázs jelenleg már magyar 
utánpótlás válogatott atlétának vallhatja magát. 
Az Adonyban eltöltött évek alatt Ildi rengeteg 
programot szervezett, akár szabadidejében is. 
Állandó résztvevője csapataival a Magyar Kézilabda 
Szövetség szivacskézilabda tornáinak, számtalan 
diákolimpiának, valamint többnek fő szervezője 
is. Célja, hogy minél több gyermek megszeresse 
a mozgást, és a mindennapi sport váljon életük 
részévé. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk, 
itt, Adonyban!

Takács Orsolya

A nyár frissítője: 
Espresso tonik

A recept északról származik, a skandinávok ötlete 
nyomán terjedt el. Az espresso tonichoz világos pör-
kölésű kávét érdemes használni, ez a fajta rendelke-
zik inkább citrusos jegyekkel, amely jól illik ehhez 
az italhoz.
Hozzávalók 4 adaghoz:
4 csésze espresso
5 dl tonic, lehetőleg mediterrán
ízlés szerint jégkocka
ízlés szerint citrom vagy lime leve
Elkészítés:
A kávét mindig frissen főzzük le. Tegyünk a poha-
rakba jégkockákat, majd öntsük rá a tonicot. Aztán 
csorgassuk rá a kávét, majd ízlés szerint díszítsük 
mentalevéllel. Ha még fanyarabb ízt szeretnénk, 
egy-két csepp lime- vagy citromlevet is öntsünk 
bele. Kép:gettyimages.hu
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Borbírálat, csúcsra járatva

„Végre újra!” Halkan, kiabálva vagy épp leírva de 
mindig ugyanazt jelentve: végre, újra vannak bor-
versenyek! A megszokott ritmusban, elvárásokkal, 
nagy presztízsekkel, kistermelő a nagy pincészet 
ellen, csúcsra járatva minden cseppje borainknak. 
Az idei évben borrendünk mind bírálási, mind ered-
ményességi szempontból is komoly rekordokat dön-
tött meg. Tizenegy borversenyre kaptunk borbírá-
lói meghívást, hogy szakmai tudásunkkal segítsük 
munkájukat és büszkén jelentjük, mindet teljesítet-
tük. Ezen borversenyek nagy részén a bírálat mel-
lett saját borainkkal is indultunk, és erre bíztattunk 
minden, a kistérséghez tartozó boros gazdát. De ha-
ladjunk sorban. Mikor is kezdődik egy borverseny 
szezon? Adott szüreti év Márton napján, november 
elején a fehér és rosé borok már igen tiszta állapotot 
mutatnak, sokan ilyenkor már bátorkodnak újbor 
versenyeket tartani, mint példá-
ul az országos nagy rendezvény, 
az Újbor és Sajt Fesztivál, de a 
borok igazi arcukat még nem tel-
jesen mutatják. Azonban az első 
komoly és meghatározó borver-
seny egy hónap múlva már a rosé 
kategória nagyágyúival robban 
be. Szerencsére egy nagyágyunk 
idén nekünk is volt, Steinmann 
Lászlóval és az ő cabernet sau-
vignon roséjával. Az igen nagy 
hagyományokkal rendelkező 
Miklós-napi borversenyen Laci a 
14. legmagasabb pontszámot kapta holtversenyben, 
több mint 284 rosé közül. És mi mikor csaptunk iga-
zán a lecsóba? Az igazi versenyszezon január végén, 
február elején kezdődik és május végén ér körülbe-
lül véget. A borokban télen bizonyos folyamatok még 
végbemennek és minden bor februártól van igazán 
csúcson. Első meghívásunk január 25-én volt, zász-
lósbor kiválasztásban segédkezett Schmidt Attila 
nagymester Agárdon, a Székesfehérvári Szent István 
Borlovagrend meghívására. Egy kisebb családias 
versennyel zártuk a februárt Mogyorósbányán, majd 
következő két túránk a határon túlra ért, pontosab-
ban Balavásárra és Dicsőszentmártonba. Balavá-
sári túránk kiemelkedő teljesítménye Pletser Lajos 
borlovagtársunkhoz kapcsolódik, aki egy nap 100 
bort bírált, a verseny 401 bora közül.  Valószínűleg 
ez egyéni és borrendi rekord is egy nap alatt. Ennyi 
bort bírálni egy nap nagyon is összetett és fárasztó 
munka egyben, de a szervezők kiemelték Lajos bá-
csi szakmai tudását is. Dicsőszentmártonban Májer 
Béla és Schmidt Attila tett 3 napos szakmai kitérőt. 
Adonytól több mint 6 órányi autóútra, és néhány ha-
vas heggyel odébb is vitték a borrend hírnevét. Igaz, 
a borversenyre szánt rosé minta a borverseny előtt 
elfogyott, de bánja a kánya, a többi már történelem. 
Március 12-én 2 csapatunk bírált néhány kilométer-
re egymástól. 

Örömünkre szolgál új debütálót is üdvözölni csapa-
tunkban Enyedi Norbert személyében, aki jó érzék-
kel bírál és ezúton is gratulálunk neki! Lábatlanon 
Norbi és jómagam teljesítettük borrendi kötelezett-
ségeinket, míg a határ túloldalán, a Felvidéken Má-
jer Béla, Nedves Tibor és Schmidt Attila bírált 236 
tételt kiváló bírák társaságában.  Attila már több 10 
éve jár erre a versenyre, ahol idén sem maradt el a 
siker, hiszen kékfrankos roséja a borverseny 3. leg-
magasabb pontszámú bora lett, nagyarany éremmel. 
Áprilisban a sárszentmiklósi borbarátok első saját 
versenyüket szervezték, ahol a jó baráti viszonyt 
mélyítve 3 bírálóval vettünk részt. Egy aranyérem itt 
is jutott, mégpedig a Boldog pince olaszrizlingjének. 
A következő verseny a Velencei-tó környéki gazdák 
versenye volt április 22-én. 90 nevezett mintával, 
és 3 borbírálónkkal. A tavalyi versenyen magas-
ra tettük a mércét, hiszen a Boldog pince cserszegi 
fűszeres borának abszolút 3. helye és legmagasabb 
aranyérem díja mindenki számára megtisztelő volt. 

Idén 2 borunk is bekerült a top 
10-be, méghozzá legjobb adonyi 
borként 7. helyezett lett és arany-
érmes a Boldog pince barrique 
merlot bora. Schmidt Attila kék-
frankos roséja szintén aranyér-
mes, egyben a borverseny legjobb 
rosé bora lett.  Eddig 2 verseny, 2 
legjobb rosé díj és ezt még tudjuk 
fokozni. Másnap a Duna-menti te-
lepülések borversenyén bíráltunk 
megint csak hárman, ahol eddigi 
legnagyobb eredményét érte el 
Attila, hiszen a Duna-menti tele-

pülések legjobb rosé bora díjat hozta el. Három a 
magyar igazság. De mint tudjuk, volt ráadás is. Má-
jus első szombatján Szerbia felé vettük az irányt és 
Horgoson jártunk társult Szent Orbán borrendünk-
nél, ahol a legjobb adonyi bor szintén a már sokat 
emlegetett rosé lett. Szezonzáró versenyünk újra 
a határon túlra szólított minket, a XI. Nemzetkö-
zi Olaszrizling Fesztiválra, ahol 2 fővel képviseltük 
borrendünket. 226 minta olaszrizling bor. Ezüstnél 
rosszabb helyen egyik adonyi bor sem végzett és 
Schmidt Attila megnyerte az édes újbor kategóriát 
2020-as késői szüretelésű olaszrizlingjével. A négy 
nevezett tételéből három is arany érem díjazásban 
részesült. Ahol részt vettünk versenyeken, összesen 
1991 bort kínáltak fel bírálatra. Ezeknek több mint 
fele, tehát ezer bor biztos megfordult a borrendünk 
bírái kezében, szájában és poharában. Attila 8 ver-
senyen bírált 322 bort, jómagam 6 versenyen 222 
tételt, Nedves Tibor borlovagtársam 4 versenyen 
bőven 150 bor felett bírált. Köszönjük a szervezők 
belénk vetett hitét, hogy bíztak szakmai tudásunk-
ban, melyet mindig legjobb tudásunk szerint kama-
toztatunk is az adott versenyen. Egy szó, mint száz: 
„Éljen a bor”!

Boldog Tamás ceremóniamester

B O R R E N D I  H Í R E K
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29. Kistérségi Borverseny

A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony, két 
év kényszerszünet után, ismét megrendezte 
hagyományos kistérségi borversenyét, április 
30-án, ezúttal Iváncsán. Szinte a verseny kezdete 
óta él az a hagyomány, hogy a borversenynek 
rotációban ad helyszínt Adony, Iváncsa és Perkáta, 
az a három település, amely az egyesület tagságának 
zömét is adja. A mostani versenyt már 2020-ban 
meg kívánta szervezni a borrend, de sajnos az 
előkészületi munkák közben meghozták a Covid-19 
világjárvány miatti első korlátozó intézkedéseket. 
Így, megvárva a teljes enyhítést, az idei évre 
tolódott el az esemény.A versenykiírásban több 
ponton is változtatott a borrend nagytanácsa. A 
megmérettetés presztízsét emelendő, csökkentette 
a kategóriák (ezáltal díjazásra kerülő borok) számát. 
Az eddig megszokott és sok vitát kiváltó „idegen 
termőhelyű borok” kategória megszűntetésre került. 
Így a versenyre három kategóriában: fehér-, rozé-
, valamint siller- és vörösborral lehetett nevezni. A 
verseny eredményeit böngészve ez a döntés utólag 
helyesnek és megalapozottnak minősült, hiszen 
valamennyi kategória első három helyezett bora 
a kistérségünkben termelt szőlőből készült. Nem 
bizonyult tehát igaznak az az előítélet, hogy ha 
valaki messziről, neves borvidékről hozza hozzánk 
a bor alapanyagául szolgáló szőlőt, akkor biztosan 
jó eredményt fog elérni. A megmérettetésen 
száz-százhúsz mintát szoktak a gazdák indítani, 
sajnálatunkra, most csak nyolcvannyolc bor jött 
össze. Habár a 2021-es évjárat alapvetően kedvezett 
a szőlőnek, a gondos gazdák kivétel nélkül szép, 
egészséges szőlőt szüretelhettek, mégis olyan ritka 
jelenség lépett fel, ami tízévente legfeljebb egyszer 
szokott: egyszerre volt magas a sav és a cukor is a 
termésben. Nehéz volt az ideális szüreti időpontot 
eltalálni, amely sok borversenyen az ezüstérmek 
magas számában mutatkozott meg országos szinten 
is az idényben, kevés volt a legkiválóbb, aranyérmes 
borból. Ez az idei kistérségi borversenyre is igaznak 
bizonyult. A nevezett mintákat három asztalnál, 
öt-öt fős bizottság bírálta el, akik az ország több 

szegletéből (Mádtól Soltvadkertig) érkeztek, és 
elismert szaktekintélyek. A borverseny elnöki 
tisztét Szűcs Zoltán, a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetségének alelnöke látta el. Összesen 
tizenhat arany-, negyvenkilenc ezüst- és húsz 
bronzérmes bor volt a verseny termése. Három 
minta kapott a részvételért oklevelet, ami annyit 
jelent, hogy ezeknek vagy borbetegségük, vagy 
borhibájuk volt, javításra szorulnak. Szintén fontos 
változás az idei évben a versenykiírást illetően, hogy 
kizárólag az érmes minősítést elért borok kapnak 
az eredményről oklevelet. Ezzel is szeretnénk a 
minőségre való törekvést még inkább elősegíteni. A 
részletes végeredmény:

Fehér kategória
1. Nedves Tibor -  Fehér cuvée - 2021 - Arany
2. Tischner János - Irsai Olivér - 2021 - Arany
3. Boldog Pince - Vegyes fehér - 2021 - Arany

Rozé kategória
1. Schmidt Attila - Kékfrankos rozé - 2021 - 

Arany
2. Fónad-Pálfai Pince - Blaub.-Zw. rozé - 2021 

Arany
3. Fogarasi István  - Rozé - 2021- Ezüst

Vörös és siller kategória
1. Májer Béla - Kékfrankos - 2021 - Arany
2. Steinmann László - Othello - 2021 - Arany
3. Schmidt Attila - Kékfrankos - 2021 - Arany

Iváncsa és a Trezor Bisztró remek házigazdái voltak 
a versenynek, ahol minden feltétel adott volt a 
borbírálathoz, a megjelent szakértők és szervezők 
mintegy harmincfős csapatának kiszolgálásához. 
Köszönjük a Trezor csapatának az ellátást és 
legfőképpen Molnár Tibor polgármester úrnak és 
Iváncsa Község Önkormányzatának a versenyünk 
megrendezéséhez nyújtott jelentős támogatást!
A borverseny ünnepélyes eredményhirdetésére 
május 28-án, az adonyi Szent Orbán-napon került 
sor.

Schmidt Attila nagymester
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Szent Orbán Ünnep, újra szabadon

Két év kihagyás után újra szabadon élvezhettük 
és ünnepelhettük Szent Orbán napját szeretett 
szőlőhegyünkön. A koronavírus-járvány 
következtében meghozott korlátozó intézkedések 
miatt, az elmúlt két ünnepet csendben, baráti körben, 
hivatalos program nélkül voltunk kénytelenek 
megtartani. Idén azonban visszatért az élet, és 
borrendünk újra megszervezhette legfőbb ünnepét. 
Május 28-án az égiek is velünk voltak. Szelíd, 
napos-felhős időben telt meg óráról órára egyre 
jobban szőlőhegyünk, azon belül is az új burkolatot 
kapott Kápolna sor. A programot 13 órakor a 
Bandy Band térzenéje nyitotta meg. Ezt követte 
13:45-től a körmenet, amelynek során a közös 
sétára felsorakozott - többek között - 12 borrend 
képviselője is, akik meghívásunkat elfogadva velünk 
ünnepeltek ezen a napon. A 14 órás harangozást 
követően Schmidt Attila nagymester köszönte meg 
a kápolna és környezetének díszítését a Kozmér- 
lányoknak, Anitának és Amandának. Ezután méltatta 
a közösség összefogását, amellyel az idei két 
társadalmi munka során sikerült a kápolna dombot 
szebbé tenni, azáltal, hogy mindkét alkalommal 
mintegy 25 fő gyűlt össze. Megköszönte Varga Péter 
munkáját, aki a kápolna ajtaja körüli fa díszítést 
felajánlásból lecsiszolta, újrafestette, hogy továbbra 
is dísze lehessen az épületnek. A hagyományos 
litániát ezúttal Illéssy Mátyás plébános mutatta be. 
A színpadi műsor egyperces néma tiszteletadással 
kezdődött, a közelmúltban elhunyt Fülöp Ferenc 
emlékére, aki hosszú ideig meghatározó alakja 
volt a szőlőhegyi közösségnek és a borrendnek 
is. A nagymesteri bevezető után Ronyecz Péter 
polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, 
aki színpadra szólította dr. Dorkota Lajost is, 
hogy együtt mutassák be és adják át a település 
lakóinak, valamint az itteni gazdáknak a Kápolna 
sorban elkészült beruházást, fejlesztést. Komoly 
pályázati forrásból macskakő burkolatot kapott a 
szőlőhegy központi része, amely a tereprendezés 
és megszélesítés által teljesen kinyílt, mintegy 
rendezvényteret, sétányt képezve. Ezt követően 
Boldog Tamás ceremóniamester köszöntötte név 
szerint a megjelent borlovagrendek képviselőit. A 
Magyarországi Borrendek Országos Szövetségét 
(MBOSZ) Szűcs Zoltán alelnök képviselte, aki 
elmondta, nagyon komoly minőségi javulást lát 
az itteni borok minőségében, amióta Adonyba jár, 
azaz immár 12 éve. Ennek a fejlődésnek alapja, 
hogy a gazdák gondolkodásban is sokat változtak, 
a minőségi szemlélet érvényesül egyre jobban 
a bortermelésben. A folytatásban a borverseny 
eredményhirdetése következett, amelyet külön 
cikkben foglaltunk össze. A borrend a 2006-os 
megalakulása óta minden évben ún. zászlósbort 
választ. Ennek definíciója a következő: “A legnagyobb 
pontszámot elért, borrendünk borlovagja által 
az Adonyi Kistérségben termelt szőlőből készült 
fehérbor, jogosult a 2022–2023. évben a „Borrend 
Zászlósbora” cím viselésére, melyet külön is 

díjazunk. A zászlósbor cím elnyerésére csak borrendi 
tagok jogosultak, és csak az a gazda, aki a díjnyertes 
borából éves viszonylatban a Borrend számára - 
térítés ellenében - 40-50 palack bort biztosít.” A 
borversenyen elért eredmény alapján a megtisztelő 
címet a Boldog Pince, Boldog József és Tamás által 
termelt Olaszrizling 2021. évjáratú bora nyerte el. A 
Szent Orbán Emlékérem idei díjazottja Solti Ferenc 
lett, aki a mandátuma lejártával februárban köszönt 
el a vezetőségi munkától. A jelenlegi vezetőség ezzel 
ismerte el kiemelkedő tevékenységét a borrend 
munkájának segítésében, a szőlőhegy kulturális-, 
építészeti- és természeti értékeinek megóvásában. 
Ronyecz Péter polgármester által 2009-ben 
alapított “Kistérség Legjobb Borásza Vándordíj” 
is ezen a napon került átadásra. Hagyományosan 
olyan magas szintű elismerés ez, amit évente egy 
gazda kaphat meg, szakmai- és közösségi munkája 
elismeréseként. Polgármester úr és a borrendi 
nagytanács közös döntésének értelmében a díjazott 
Steinmann László lett, aki habár csak négy éve 
vette át a családi pince kulcsait édesapjától, mégis 
komoly eredményeket ért már el boraival, és ami 
fontosabb, megalkuvást nem ismer, ha a minőség 
maximalizálásáról van szó. A borrendi programot 
egy meglepetés bejelentés zárta. Mikrofonhoz 
lépett Szűcs Zoltán MBOSZ alelnök és bejelentette, 
hogy az országos szövetség elnökségének döntése 
értelmében PRO VINO Érdemérem megtisztelő 
díjat adományoz Schmidt Attila nagymesternek, 
a borrendjében végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként. A hivatalos megfogalmazás az 
alábbi: azok kaphatják meg, akik a borrendi 
mozgalomban, a borrendek és a magyar borkultúra, 
a kulturált borfogyasztás népszerűsítése érdekében 
több éven, évtizeden át kiemelkedő tevékenységet 
végeztek. Felszólalásában a kitüntetett elmondta, 
hogy ezt a díjat nem személyes sikereként éli 
meg, sokkal inkább a borrend tagságának közös 
eredményeként, amellyel együtt népszerűsítik a 
borkultúrát, az Adony környékén termelt borokat, 
az itteni építészeti-, kulturális és gasztronómiai 
értékekkel egyetemben. A Szent Orbán-napi Ünnep 
a Salina Táncegyüttes műsorával, a Bandy Band 
további játékával, majd pincelátogatással zárult. A 
borrend vezetése köszönetét fejezi ki Ronyecz Péter 
polgármester úrnak, Adony Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének, valamint Kozmér 
Amandának BÁMHK igazgatójának a program 
lebonyolításához nyújtott jelentős támogatásért!

Schmidt Attila nagymester
(Fotó: Rácz Lambada József)
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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

H  I R D E T É S

Elérhetőségeink : 
06/30-680 5298;
 06/25-504 550

vtvadony@gmail.com
www.adony.hu/adonytv/

Horváth Krisztián
kőfaragó-kőszobrász

síremlék készítő
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

Adonyi Újság
helyi közéleti és információs havilap

alapította:
Adony Város Önkormányzata 2016.

Kiadó: BAMHK
2457 Adony, Rákóczi u. 28.

Felelős szerkesztő: Takács Orsolya
Nyomdai előkészítés: Kozmér Amanda

Elérhetőség:
+36 70 673 1566

adonyi.ujsag@bamhk.hu
www.bamhk.hu/kiadoi-tevekenyseg/

adonyi-ujsag/

Nyomdai munkák:
EFO Kiadó és Nyomda Kft

2440 Százhalombatta, Nyomdász u.4.
készült 1400 példányban

Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 
adunk vissza, azok szerkesztésének 

jogát fenntartjuk!

ADONY TV ADÁSAI

A vetítési időpont minden alkalommal
19:00 és 20:30

június  18.  szombat
június 23 csütörtök
június 25.  szombat

július 2. szombat
július 7. csütörtök
július 9.  szombat
július 16. szombat

Az Adonyi Rendőrőrs 
elérhetőségei

Központ: 
06 - 25 - 504 - 510 

Vancsura Szilvia 
rendőr főtörzsőrmester

06 - 30 - 234 - 2137

Nagy Attila 
rendőr törzszászlós

06 - 20 - 528- 2080

Adonyi Polgárőr 
Egyesület

06 - 30 - 621 - 0336


