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V Á R O S H Á Z A
Ballagók köszöntése a Városházán

A 8. osztályos, ballagó tanulókat köszöntötte 
Ronyecz Péter polgármester 2022.06.16-án a 
Városházán. Immár több évtizedes múltra tekint 
vissza a ballagók vendégül látása az önkormányzat 
részéről. Ronyecz Péter beszédében elmondta, 
hogy egészséget, kitartást és legfőképp boldogságot 
kíván a gyerekeknek, mert ha mindezek megvannak, 
akkor sikeresek is lesznek az életben. Arra biztatott 
minden fiatalt, hogy iskoláik elvégzése után térjenek 
vissza Adonyba. Külön megköszönte a pedagógusok 
áldozatos munkáját, mellyel a gyerekeket 
segítették az évek alatt. Zárásként minden tanuló 
ajándékcsomagot kapott emlékül. 

Takács Orsolya
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 Ó V O D A I  H Í R E K
Az óvodából jelentjük…

Nagyon gyorsan elrepült ez a nevelési év is. Egész 
évben sok színes program várta a gyerekeket, mégis 
talán a május volt a legeseménydúsabb. A hónap ele-
jén az összes óvodai csoport /a nagycsoportosokat 
kivéve/ az édesanyákat nagymamákat és a dédima-
mákat köszöntötte sok szeretettel anyák napi műso-
rukkal.
2022. 05. 11-én a Madarak és Fák Napja alkalmából 
a Süni csoport szervezésében az egész óvoda kisétált 
a Parkba, ahol hagyományunkhoz hűen a legidősebb 
tölgyfát „körülölelve” tisztelegtünk a csodálatos ter-
mészeti kincseink előtt, felhívva ezzel is óvodásaink 
figyelmét a természetvédelem fontosságára.
2022. 05. 13-án a Pillangó - és Süni csoport tartot-
ta anyák napi és ballagási műsorát. Az ünnepélyt az 
intézményvezető nyitotta meg a ballagó óvodások-
hoz szóló kedves, iskolára biztató szavaival, búcsú-
gondolataival. Megköszönte Müller Anikónak a több 
éves Sz. M. K. elnöki munkáját és az óvodával való 
szoros együttműködését is. A műsorok után mind-
két csoport vendégül látta a kis ballagó óvodásait, 
ahol a szülők köszönetet mondtak a gyermekeiket 
éveken át nevelő pedagógusoknak, dajka néniknek. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedves ajándé-
kokat, amit a pedagógusok és a dajka nénik kaptak 
a szülőktől.
2022.05.16-án a nagycsoportosok ellátogattak a 
Szent István Általános Iskola képzőművészeti tan-
szakára, ahol Timi néni nagy szeretettel fogadta a 
gyerekeket.
2022.05.16 -án a Micimackó csoport a Szűz Mária 
Gondozóházban adta elő anyák napi műsorát a bent-
lakók legnagyobb örömére.
2022. 05.19- én a Pillangó csoport műsorát tekint-
hették meg a nyugdíjasok a Szociális Központban.
2022.05.23- 05.27-ig tartottuk óvodánkban a nagy-
csoportosok hetét. 
2022.05 .23 -án a Süni-és Pillangó csoport ellátoga-
tott a Budakeszi Vadasparkba. A gyerekek nagyon 
élvezték a kirándulást, sok élménnyel gazdagodtak. 
Óvodásaink utaztatását és a belépőjegyek árát az 
Adonyi Gyermekekért Közalapítvány adományából 
finanszíroztuk, amit ezúton is szeretnénk megkö-
szönni.
2022.05.24- én nagycsoportosaink kincskereső 
kalandra indultak a Kastélyparkba. A különböző 
ügyességi feladatokat nagyon élvezték a gyerekek.
2022.05.25-én az egész óvoda meghívást kapott a 
Bárka Vendégházhoz a Révbe, ahol Müller Márton /
Dudu/látta vendégül a gyerekeket. Köszönjük szé-
pen a kedves invitálást és a finomságokat is.
2022.05.25-én a Pillangó - és Süni csoport a T. Sz. - 
be látogatott el, ahol betekintést nyerhettek annak 
érdekes világába. Láthatták, hogy a szarvasmarhá-
kat hogyan terelik fel az autókra, hogy a nyári lakhe-

lyükre szállítsák őket. Meglátogatták a boci óvodát 
is. Végezetül felülhettek a hatalmas munkagépek 
kabinjába. Nagyon élvezték a gyerekek az egész dél-
előttöt. Köszönjük szépen Csoóri Csabának, Kenyér 
Ildikónak és Szakács Attilának az idegenvezetést.
2022. 05. 27- én tartottuk családi napunkat, ahová 
mindenkit nagy szeretettel vártuk.
A következő programok közül válogathattak vendé-
geink :
-Kiállítás az Apró kezek műhelyének éves munkái-
ból.
-Madarak német néptánccsoport bemutatója   Mor-
váné Payer Judit vezetésével.
- Táncház Mersics László vezetésével - Csillámte-
toválás -Gyöngyfűzés, barkácsolás - Ugrálóvár/ az 
Adonyi Gyermekekért Közalapítvány finanszírozá-
sával/
-Büfé
-Kacatvásár
 Itt szeretnénk külön megköszönni mindenkinek, aki 
támogatta és segítette rendezvényünket és annak si-
keres lebonyolítását.
 2022. 06.02-án a Süni csoport meghívást kapott 
Németh László” lovardájába”, ahol a gyerekek meg-
ismerkedhettek a három gyönyörű pacival: Babá-
val, Matyival és Lunával, a pónilóval. A gyerekek 
felülhettek a hátukra és egy- két kör sétát tehettek 
is rajtuk. Nagyon nagy élmény volt mindenki számá-
ra. Köszönjük szépen a családnak a lehetőséget és a 
kedves vendéglátást. 
2022. 06.03-án az intézményvezető pedagógusnap 
alkalmából köszöntötte az egész nevelőtestületet. 
Mindenkinek megköszönte az egész éves fáradtsá-
gos munkáját.
2022.06. 20 -án nyílt napot tartottunk az újonnan 
érkező kis óvodásaink és szüleik számára , ahol a 
pindúrkák megismerkedhettek a leendő óvó néni-
ükkel és az óvoda udvarával is.
Minden kedves kollégámnak, a gyerekeknek és a 
minket olvasóknak is élményekben gazdag, pihenés-
sel teli szép nyarat kívánok!

Kirinovics Edit
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I S K O L A I   H Í R E K
Búcsú az iskolámtól

Úgy emlékszem rá, mintha csak tegnap lett volna, 
amikor 8 évvel ezelőtt társaimmal kézen fogva, 
hangos énekszóval hagytuk el kedves óvodánkat 
és megilletődve, de kíváncsian, várakozással telve 
léptük át az Adonyi Általános Iskola küszöbét. 
Most itt ülök a számítógép előtt, hatalmas űrrel a 
lelkemben, a csodaszép június 18-i ballagásunk 
után. Sosem hittem volna, amikor hétfőnként 
megcsörrent az ébresztőórám, és nem volt kedvem 
iskolába menni, hogy a kedves adonyi iskolám majd 
egyszer ennyire fog hiányozni.
Mert már most rettenetesen hiányzik! Hiányzik, 
hogy a suli kapuban összetalálkozzunk az 
iskolatársaimmal, hogy a Patyó hangosan 
üdvözöljön, „Jó reggelt Hannika!”, hogy Istvánbá 
kiabálja az udvaron „8. Bubi sorakozó!”, hogy Sanyibá 
megjegyezze, „milyen vadító kabátba jöttél ma kis 
Kiri!” és, hogy megszólaljon a 8.00 órai csengőszó. 
Üresség van a lelkemben és kavarognak bennem a 
gondolatok, próbálom sorba fűzni a csodaszép, soha 
el nem múló emlékeimet. Megszeppenve ültünk le az 
1.b. osztályban, ahol Stanczelné Mincsák Anikó néni, 
osztályfőnökünk kedves, bátorító szavakkal üdvözölt 
bennünket. Anikó néni egyben a pótanyukánk is lett, 
és négy évig fogta a kezünket, vigyázta, irányította 
lépteinket, megtanított bennünket az írás-olvasás 
tudományára. De persze nem csak a tanulásról 
szóltak a napjaink, szuper közösségi élményekkel 
is gazdagabbak lehettünk. Elbuszoztunk 
Dunaújvárosba, ahol a Bartók Színházban közösen 
megnéztünk egy vidám színdarabot, együtt 
mókáztunk a farsangi bulikon, izgatottan készültünk 
a suli gálákra és remek osztálykirándulásokban volt 
részünk. Piknikeztünk a Duna-parton, ellátogattunk 
a Veszprémi Állatkertbe, Budapestre Lego-kiállításra 
és a Visegrádi várba. Hamar elszaladtak Anikó 
nénivel töltött éveink és búcsúznunk kellett, az alsó 
tagozattól és tőle is. De az a búcsú nem volt annyira 
végleges, mint a mostani, hiszen ott maradtunk 
együtt az iskolában, csak más tanterembe kerültünk 
és új tanáraink lettek. Izgultunk, hiszen szüleink 
és idősebb társaink is azt mondogatták, hogy 
sokkal nehezebb lesz a felső tagozat, és nem 
lesz már olyan jó sorunk, mint kisiskolásként. 
Baglyos Szilvi néni lett az új osztályfőnökünk, az új 
pótanyukánk, aki minden mozdulatunkat vigyázva, 
különös gonddal egyengette utunkat, kezelte 
kamaszos problémáinkat. Mindig volt idő arra, 
hogy a minket leginkább foglalkoztató kérdéseket, 
témaköröket átbeszéljük, odafigyelt ránk, jól ismert 
valamennyiünket, ismerte örömünket, bánatunkat, 
örült a sikereinknek, segített megoldani ügyes-bajos 
gondjainkat. Öröm volt számunkra az együtt töltött 
idő, a bulizós-felsős farsangok, a keringő, a gála 
műsorokra való lelkes felkészülés, és a próbák, majd 
a tapsvihar bezsebelése a szülőktől, rokonoktól, 
tanárainktól és társainktól az előadásokon. Szuper 
osztálykirándulásaink voltak, bicikliztünk a Velencei 
tó körül, sárkányhajóztunk a tavon, bújócskáztunk, 

számháborúztunk, közösen pizzáztunk, fagyiztunk, 
fennhangon énekeltünk, nagyokat beszélgettünk. 
Próbáltunk helytállni a Covid sújtotta időszakban 
az online oktatás alatt, betartva a szigorú 
szabályokat, hogy nem hagyhattuk el otthonunkat, 
nem találkozhattunk társainkkal, de a közösségi 
csatornákon tartottuk a kapcsolatot és a lelket 
egymásban, hogy egyszer csak vége lesz ennek 
az egésznek és újból bandázhatunk a suliban. A 
leges-legszebb és legjobb időszak a nyolcadik 
osztály második féléve volt számunkra. Mindenki 
megkönnyebbült, hogy felvették a középiskolába, a 
suliban ritkultak a számonkérések, egyre több időt 
töltöttünk iskolán kívül is együtt, kevesebb volt 
az osztályon belüli konfliktus, egyre mélyebbek 
és erősebbek lettek a barátságok, és egyre jobban 
kezdtük érezni azt, hogy nem akarjuk, hogy ennek 
vége legyen. A legcsodásabb az utolsó hetünk volt: 
vicces bolondballagás, sírós-nevetős szerenád 
tanáraink otthonában, illetve az iskola udvarában, 
bankett, s majd a ballagás. Gyönyörű idő volt 2022. 
június 18-án, a ballagás napján, csinosan, hatalmas 
virágcsokrokkal a kezünkben vonultunk végig 
kedves iskolánkon, a rokonok, barátok, tanáraink 
és társaink, mindenki minket ünnepelt, a mi 
lelkünk azonban nagyon nehézzé vált. Tudtuk, hogy 
valaminek véglegesen vége szakad, egy nagyszerű 
korszak lezárul, és bár azt mondják, ha egy ajtó 
bezárul, egy másik kinyílik, bennünket ez sem 
vígasztalt. 
Kedves tanáraim, osztálytársaim, barátaim, 
iskolatársaim, kedves iskolai dolgozók, és nem utolsó 
sorban kedves iskolám! Köszönök Nektek mindent! 
Mindig hálás szívvel, túlcsorduló szeretettel fogok 
visszaemlékezni az itt töltött időkre… és nem 
búcsúzok örökre, még találkozunk! Kedves ballagó 
diáktársaim, mögöttünk szép emlékek, előttünk 
a kitárulkozó nagyvilág, a nagybetűs ÉLET! Új 
feladatok, célok, új barátságok, új élmények várnak 
bennünket. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, 
és sose feledjétek: Még találkozunk!

Geleta Hanna Gréta
(volt) 8.b. osztályos tanuló
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 C I V I L „7”
 „Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”/ Henry Ford/

Az idei évben megvalósult, amire évek óta vágyunk, 
hogy együtt, közösen tegyünk városunkért, 
településünkön levő értékeink megmentéséért. 2022. 
június 20-24-e között civil szervezetek és személyek 
összefogása eredményeképpen megszépültek 
városunk emlékművei, emlékhelyei, szobrai. „Örökbe 
fogadtuk” ezeket, ami azt jelenti, hogy mostantól 
gondoskodunk róluk, időről-időre rendben tartjuk 
őket. Városunkban több mint 30 emlékhely van, ezért 
szükség van az összefogásra! Nem is munka, nem 
is feladat ez, hanem egy jó cselekedet. Köszönjük 
mindazok munkáját, akik újjávarázsolták ezeket a 
helyeket és nem utolsósorban köszönjük a Művelődési 
ház és az Önkormányzat támogatását a feladatok 
megvalósításában. Az Önkormányzat több köztéri 
szobrot és emlékhelyet tart folyamatosan karban 
és ügyel környezetük rendezettségére. Az Adony 
és környéke Horgász Egyesület a Vörös Körösztöt, 
az Adonyért Alapítvány a Szentmiháypusztai 
emlékművet, az adonyi hívek az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc emlékművét és a 
templomkertet, a Vetus Salina Kulturális Egyesület 
a testvérvárosi útjelző táblát újította fel. Nagy Győző 
a Dajai keresztet, az Angus Kft. a Lívia keresztet, 
Nepomuki Szent János szobrát Boldog Istvánné 
és Pataki Lászlóné, a Leány-halála emlékművet 
Majer Zsolt vette védőszárnyai alá. A Duna-menti 
Szent Orbán Borrend Adony pedig évek óta gazdája 
a szőlőhegyi kápolnának és környékének. Külön 
köszönet azoknak, akik évek óta „örökbefogadó szülők, 
és friss virággal látják el az emlékhelyeket. Tartalmas 
hét volt ez!. Akinek van kedve és ideje, látogasson el a 
templomkertbe, a Mol-kútnál levő Vörös Köröszthöz, 
tegyen egy kirándulást a Szőlőhegyre, nézze meg a 
testvérvárosi településtáblát: milyen volt és milyen 
lett! A munkálkodóknak is nagy örömére szolgált 
az eredmény! A hetet június 24-én a BÁMHK 
udvarán a Duna-menti Szent Orbán Borrenddel 
együttműködve zártuk, csatlakozva a Koccintás 2022 
rendezvényhez. Volt szalonnasütés, borkorcsolya, 
fröccsterasz, középkori játékudvar Magyar Attila 
közreműködésével, Kámfor zenés bábszínház, 
nótaest harmonikaszóval és játszott a Bandy Band. 
A koccintásra 246 ember emelte magasba a poharát. 
Kitűnő hangulatban telt a délután és az este.

VSKE

Koccintás 2022.

A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony 2018-ban 
egy új rendezvényt vezetett be éves programjainak 
sorába, Koccintás néven. Ezzel a borrend egy országos 
kezdeményezéshez csatlakozott, melynek az a célja, 
hogy a Magyar Bor és Pezsgő Napjához (június 26.) 
közelebbi hétvégén az ország borvidéki, borbarát 
településein, egy-egy, hasonló okból összegyűlt, 
ünneplő közösség együtt koccintson a magyar 
szőlő- és bortermelők tiszteletére, azon belül is 
természetesen szűkebb pátriájuk, az adott településen 
munkálkodó termelőket előtérbe helyezve. Az első 
két évi rendezvényt autentikus környezetben, a 
Szőlőhegyen rendezte a borrend. 2018-ban 193 fő, 
míg 2019-ben 212 fő részvételét regisztrálták, ezzel 
nevezve az országos versenybe. A járványhelyzet két 
év kényszerű szünetet hozott a rendezvény életében.
Az idei évre is önálló megmozdulást tervezett 
a borrend vezetősége, azonban a Vetus Salina 
Kulturális Egyesülettől (VSKE) felkérés érkezett, 
hogy a rendezvénnyel csatlakozzon be a szervezet 
a Civil7 nevű esemény záró napi programjába. A 
borrend vezetése megfontolta a kérést és el is fogadta 
azt, hiszen a településen egymás utáni napokon 
megtartott nagyrendezvények nemcsak a közönség 
létszámát gyengítették volna egymás kárára, hanem 
a rendezők létszámára is befolyással lett volna, 
hiszen a borrend és a VSKE hagyományosan közös 
programmal örvendeztették meg az érdeklődőket a 
korábbi években. Június 24-én, pénteken, Szent Iván 
napján a művelődési ház udvarán állította fel standját 
a borrend, ahol bort és fröccsöt, a gyerekeknek pedig 
szörpöt kínált. Valamennyi vendég a Koccintás és 
a borrend logójával ellátott üvegpoharat kapta. A 
regisztráció során összesen 243 fő vendég vihette 
így magával emlékül az egyedi poharat. Arról, 
hogy az italok mellé étel is jusson mindenkinek, 
szintén a borrend gondoskodott. Meghívásukra 
településünkre érkeztek a “Nagytótfaluért” Egyesület 
és a siklósi Gasztro- és Borbarátnők Egyesületének 
képviselői, akik bőséges és színes gasztronómiai 
kínálattal lepték meg a koccintás résztvevőit. Az 
italokhoz finom, házias ízű kóstoló falatkákat 
kínáltak, mely bőségesen elégnek bizonyult, senki 
nem maradt éhen. Az este során előkerült több 
harmonika is, kiváló hangulatot teremtve, szinte 
gasztrofesztivál kerekedett a rendezvényből. A 
borrendi tagoknak az előzetesen elkészített borokat 
még pótolni is kellett, összességében közel 100 
liter bor fogyott el az eseményen. Külön köszönet 
a bort felajánlásból biztosító gazdák önzetlen 
hozzájárulásának. Borrendünk nevében köszönöm 
Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a rendezvényhez nyújtott jelentős anyagi támogatást! 
Ezúttal is köszönjük a Pálfai Szóda folyamatos és 
önzetlen támogatását! Továbbá köszönet illeti 
Tischnerné Tóth Szilviát, az általa felajánlott 
finomabbnál finomabb házi szörpökért!

(Schmidt Attila nagymester)

Fotó: Rácz Lambada József
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B O R R E N D I  H Í R E K
A borász, a vadász és a halász 

találkozója

2022. június 4-én a Dunaföldvári Szent Rókus 
Borlovagrend invitálására a solti horgász 
paradicsomban volt jelenésük a borrendből az 

adonyi borászoknak és az általunk választott 
vadász és halász társaknak. Sajnos az elmúlt évek 
a halásztársaságok teljes lemorzsolódását hozták 
a szervezeti összetételből, így a megjelentek 
legfőképp borászokból és vadászokból álltak. 
A helyszín néhány horgásza azért megtisztelt 
minket. Vadásztársunk képviselőinek fő gerince 
egy kiváló adonyi csapat volt, kiegészülve a kulcsi 
vadásztársaság tagjaival. 
Reggeli érkezésünkkor elég komor idő várt minket, 
ám annál barátságosabb fogadtatás volt a helyiektől. 
Finom pálinkákkal köszöntöttek minket helyünk 
elfoglalása után, közben a Szent Rókus Borrendből 
Csányi Tamás barátunk és barátnője töretlenül 
sütötték a friss lángost mindannyiunk részére. 
Elfoglalva helyeinket a Leicht család vette kezébe 
az étel felszolgálását, általuk készített termékekből. 
Vietnámi csüngőhasú malacból készült kolbásszal 
és szalonnával kápráztattak el minket.
Közben megérkeztek más társborrendek és 
vadászok Perkátáról, Enyingről, Fehérvárról és 
Csókakőről. Egymás üdvözlése és néhány gyors 
szakmai megbeszélés után a megnyitó következett. 
Dukai István nagymester örömét fejezte ki, hogy újra 
megrendezhették ezt a rendezvényt. Az esemény 
főtámogatója, a Pannonia Bio Zrt. képviselője tartott 
rövid előadást, majd kultúrműsor és a megjelent 
borrendek bemutatása következett. 
Közben rotyogtak a bográcsok, sültek a kolbászok, 
néhányan a Duna-part szépségében vesztek el, vagy 
esetleg hajókáztak egy kisebb karikát. Kisütött a 
nap és előkerültek a jobbnál jobb hozott borok is, 
a helyi nedűk mellé. Pálinkák és borok sokasága 
közben elkészült néhány étek is. A perkátai kolbász 
kisebb bemelegítés volt, hiszen az adonyi sátorban 
is készült a sült vaddisznó a tárcsán, gombával és 
sült burgonyával. Máshol őzpörkölt és vaddisznó 
pörkölt készült. Tapasztalatcserére is sor került, 
hisz mindenki fejlődni szeretne, egymással 
egymásért és egy ilyen alkalom jó lehetőség erre. 
A hosszú nap után jó hangulatú hazaút következett 
és megállapítottuk, megint csak érdemes volt ez a 
kis utazás. Köszönjük a Szent Rókus Borlovagrend 
szervezését!

(Boldog Tamás ceremóniamester)

Szent Orbán nevű borrendek 
találkoztak Adonyban

Még 2014-ben, Adonyban kötött szövetséget 
egymással a történelmi Magyarország területén 
működő, öt Szent Orbán nevét viselő borrend, 
hogy együttműködjenek kulturális, természeti 
és építészeti értékeik megóvásában, szakmai 
fejlődésük és tapasztalataik kölcsönös átadásában. 
Ennek keretében az elmúlt években rotációs 
rendszerben mindig egy-egy borrend volt az éves 
találkozó házigazdája, vendégül látva a másik négy 
társborrendet.
Az idei évben újra a Duna-menti Szent Orbán Borrend 
Adony vállalta el a vendéglátó szerepét. Június 10-én, 
pénteken meghívásunkra településünkre érkezett 
több küldöttség is, nevezetesen a délvidéki Horgosról, 
a felvidéki Ógyallai Borászati Körzetből, a partiumi 
Nagykárolyból és Hajósról. A program a Bárka 
Vendégház területén vendégvárással kezdődött, 
majd 18 órakor hivatalos köszöntők és kölcsönös 
ajándékozás következett a sorban. A megjelent 20 fő 
vendéget, valamint a helyi borrend képviseletében 
további 20 főt, mint rendezőt elsőként Schmidt Attila 
nagymester üdvözölte, aki felkérte a jelenlévők 
köszöntésére Ronyecz Péter polgármester urat is, aki 
elfogadta a találkozóra szóló meghívást. Jelen volt és 
köszöntőt mondott többek között a Magyarországi 
Borrendek Országos Szövetségének alelnöke, Kovács 
Róbert is, aki egyben a hajósi borrend nagymestere. 
Az első koccintások után közös vacsora, baráti-
szakmai eszmecserék, majd Pósch József Jozsef  
harmonikajátéka mellett késő estébe nyúló közös 
nótázás következett.

Szombaton a reggeli után buszra szállt a csapat, 
hogy Agárd felé vegye az irányt. Elsőként az 
Agárdi Pálinkafőzdében vettünk rész vezetett 
főzdelátogatáson, ahol a program 8 különféle pálinka 
kóstolását is tartalmazta. Ebédünket, egy kiváló 
gulyáslevest, hozzá pogácsát szintén itt fogyaszthattuk 
el. Levezetésként egy kilométer gyaloglás várt ránk, 
hiszen a Csóbor Pincészetnél folytattuk a délutánt. 
Itt végigjártuk a hordós érlelőteret, a feldolgozó- és 
tartályos üzemrészt is. 
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 A  H Ó N A P  K É P E
A kínálatban összesen 8 mintát, fehér-, rozé és 
vörösborokat kóstolhattunk a Velencei-tó környékének 
egyik legkiválóbb borászatánál, amelynek borai 
rendeszeresen kerülnek be az utóbbi években 
Magyarország TOP 100 legjobb bora közé. 
Kora délután utunkat az adonyi szőlőhegy felé vettük, 
ahol a negyven fős csapatot először a Boldog Pince 
fogadta. Itt a hétvége talán legmeghatóbb pillanata 
volt, amikor Boldog József felhúzta a magyar lobogót 
és a 4 különböző országból származó, mégis egy 
nyelven, magyarul beszélő és gondolkodó baráti 
csapat közösen elénekelte a magyar himnusz. A Rác-
hegyen még Eisenbergerné Margit pincéjét eljette útba 
a vendégsereg, hogy aztán a Kápolna sor felé vegye az 
irányt. A Szent Orbán kápolna előtt Králl István mondta 
el a vendégeknek az adonyi szőlőművelés és borkészítés, 
valamint a Szent Orbán kultusz történelmi hátterét. Ezt 
követően a Králl-Klein pincében, majd Schmidt Attila 
nagymesternél folytatódott a borkóstolás. A feszes, 
de tartalmas szombati program a Pletser Pincében 
közösen elfogyasztott kemencés csülök és húzott 
rétes vacsorával, valamint borkóstolóval zárult. A 
busz este tíz órakor érkezett vissza a vendégházhoz 
a teljes csapattal, ahol még ezen az estén is lehetőség 
adódott a további szakmai eszmecserére, kölcsönös 
barátkozásra.
Vasárnap reggeli után már a búcsúzkodás következett, 
amelynek során a vendégek köszönetüket fejezték ki 
az adonyi vendégszeretetért, a tartalmas programért, 
szíves vendéglátásért. A hétvége során elhangzott 
felajánlás szerint 2023-ban a felvidéki Ógyallai 
Borászati Körzetben tevékenykedő Szent Orbán 
Borrend lesz a vendéglátó. 
Borrendünk vezetősége köszönetét fejezi ki 
mindenkinek, aki a hétvégi program színvonalas 
lebonyolításához bármilyen formában hozzájárult!
A rendezvény megvalósításához a Duna-menti 
Szent Orbán Borrend Adony az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Előadó-művészeti szervezetek 
többlettámogatása programon 3.000.000 ft összegű 
vissza nem térítendő támogatásban részesült.

(Schmidt Attila nagymester)
(Fotók: Rácz Lambada József)

Fotó: Hatházi Anita

K R E A T Í V   H Á Z I A S S Z O N Y

Szedres süti

Hozzávalók :
20 dkg liszt
fél csomag sütőpor
csipet só
15 dkg vaj
12 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
3 db tojás szétválasztva
25 dl joghurt
10 dkg szeder

A vajat kikeverjük a cukorral, hozzáadjuk egyen-
ként a tojássárgákat, joghurtot, vaníliás cukrot 
majd a sütőporos lisztet. A tojásfehérjét amit hab-
bá vertünk szépen összekeverjük, tepsibe simít-
juk, és rászórjuk a szedret. 170 fokon sütjük 30 
percig . 
Jó étvágyat! Kató

Nyomdai előkészítő - digitális 
nyomógép operátor ÁLLÁS

- munkavégzés: Százhalombatta, www.efonyomda.hu
- munkaidő: 7-15,30, túlóra nincs
- érettségi: feltétel, elvégzett DTP tanfolyam előnyt 
jelent
- korhatár: pályakezdő - nyugdíjas
- betanítást vállaljuk, kérjük a tanulásra való 
hajlamot, kezdőnek várhatóan 2 év a betanítás
- fizetés és támogatások személyesen
- efonyomda@efonyomda.hu vagy 30/7387710
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S P O R T
A VSK öregfiúk csapata 

június 24-26-ig
 szezonzáró kiránduláson vett részt

A pénteken reggeli indulás után először egy 
szekszárdi húselosztó hűtóházat látogattunk 
meg, majd borkostólással egybekötött ebéd 
következett a híres szekszárdi Bodri Pincészetben. 
Ezt követően végső úticélunk, a Somogy megyei 
Zselicvölgy felé vettük az irányt. Útközben még 
egyik csapattársunk szülőfalujába a Baranya 
megyei Sásdra is ellátogattunk , megtekintettük a 
helyi nevezetességeket. Zselicvölgy egy modern 
szabadidőpark, így a szombati nap  programjában 
szerepelt a sport és a mozgás ezen belül lábtenisz, 
asztalitenisz, bowling. Pihenésképpen lehetőség volt 
a park wellness részében felfrissülni! A szezont egy 
igazán vidám, jó hangulatú csapatépítő kirándulással 
zártuk!

Pálinkás András

2022. 06.05-én került megrendezésre az Országos 
Uszonyosúszó Diákolimpia Gyöngyösön. Az 
Adonyi Szent István Általános Iskolát 6 tanuló 
képviselte. Versenyszámonként az 1-3. helyezett 
versenyzők érem, az 4-6. helyezettek oklevél-
díjazásban részesültek! Összesített eredményünk: 
Két arany, egy ezüst, egy bronz és két oklevél!
Vitárizs Flóra Csenge (2014)50 m uszonyos gyors 
5. 50 m uszonyos pillangó 2.
Füsi Domonkos (2009)50 m felszíni úszás10.100 
m felszíni úszás 8.100 m uszonyos gyors 18.
200 m uszonyos gyors 18. Tollár Keve (2010)50 
m uszonyos gyors 6.
Nagy Botond (2011)100 m uszonyos gyors 7.
Nagy Viktor (2012)50 m uszonyos gyors 8. és 
Becker Barnabás (2013)50 m uszonyos gyors 
1.50 m uszonyos pillangó 3.100 m uszonyos gyors 
1.helyezést ért el.
Mindenkinek gratuláluk!
       
  Tarjáni ReginaK R E A T Í V  K Á V É 

Kávélimonádé

A kávélimonádé sokkal izgalmasabb nyári ital, 
mint a sima jeges kávé. 
Mi kell hozzá?:
1 vagy dupla adag espresso
jég 
friss citrom, narancs, lime, esetleg gyümölcspüré
A kávé jól harmonizál a bogyós gyümölcsökkel és a 
trópusi gyümölcsökkel is! Édesítésnek szirup. 
Hogyan készítsük?
Egy nagyobb pohárban összepréseljük a cikkekre 
vágott friss citromot, narancsot, lime-ot. Hozzáad-
juk a gyümölcspürét, cukorszirupot, majd teletesz-
szük a poharat jéggel. Rátöltjük a kávét és végül 
szódát ásványvizet, vagy tonikot adunk hozzá. A 
bátrabbak akár valamilyen gyümölcslevet is hasz-
nálhatnak. Díszítésnek friss mentát használjunk.

Takács Orsolya
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Júliusi gyógynövényünk : BODZA

A bodza kisebb fa vagy cserje, mérete maximum 
5méterre nő meg. Erdők szélén, falvak mentén ta-
lálható. Törzse szürkés barna kéreggel borított,fiatal 
ágai viszont sötét zöldek. Olyan helyről gyűjtsünk 
mely nincsen forgalmas út mellett, vagy szántás 
közelében, ahol esetleg  valamilyen permetezőszer 
szennyezhette. A bodza éretlen bogyója MÉRGEZŐ!
Gyűjtése: Június-július-augusztus. A virágot teljesen 
kinyílt állapotában gyűjtjük. A természetgyógyá-
szatban ősidők óta a leghatékonyabb gyógynövény-
ként használják. Népi hiedelem szerint ha bodza 
ágat tettek az állatok óljába megvédte azokat a be-
tegségektől.
 
Mikor javasolt a bodza használata?
-arcideg fájdalmak 
-vérszegénység
-vérnyomás problémák
-érelmeszesedés
-vesehomokkő
-hólyagfertőzések
-köhögés, meghűlés
-jóindulatú méhmegnagyobbodás /mióma/
-arcüreggyulladás
-szénanátha
-enyhe hashajtó
-elűzi a bélférgeket.

Felhasználása:
Teája belsőleg és öblögetőszerként is tökéletes. 
Vértisztító hatásánál fogva minden szervünk mű-
ködését jótékonyan támogatja. Vízhajtóhatása ré-
vén húgyútakat, vesét és hólyagot tisztítja, átmossa. 
Nőknél a méh nyálkahártyát regenerálja, fiatalítja a 
belső szerveket. Felsőlégúti hurutok, köhögés orr-
dugulás tünetei kezelésére is szolgál. Csillapítja a 
lázat, a szomjúságérzetet. Herpeszvirussal szemben 
is hatékonyan lép fel.  Immunerősítő, C- A- E vitamin 
tartalma is jelentős. Kvercetint tartalmaz. Ásványi 
anyagok közül a kálium tartalma említésre méltó. A 
bodzakivonat hatékonynak bizonyult számos influ-
enzavírussal szemben is.

Bodzavirág tea:
1 evőkanál bodzavirágot 2.5dl vízzel forrázzunk le.
10percig állni hagyjuk utána leszűrjük
Ha kihűlt mézzel édesítjük és fogyasztjuk.

Bodzalekvár:
40dkg cukor
25db bodzavirág
2db citrom
3db alma

3 vaníliáscukor
2dkg pektin
5dl víz
Az összetevőket felkarikázzuk és 1 éjszakára hűtőbe 
tesszük. Másnap leszűrjük a reszelt almát hozzáad-
juk ,összefőzzük és hozzáadjuk a pektint. 5 percig 
főzzük, tiszta üvegekbe töltjük, dunsztoljuk. Isteni 
élmény, ha kihűl és kóstolhatjuk!

Nagyanyáink eledele:
Palacsinta tésztában sült bodzavirág amit bő olajban 
sütünk és fahéjas porcukorral tálalunk. Érdemes 
megkóstolni, fantasztikus ízélményben lesz részünk!

Kép: www.egeszsegkalauz.hu

Jó egészséget kívánok!
Jókai Ildikó

fitoterapeuta

F Ű B E N   -  F Á B A N
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K  U L T Ú R A
Ünnepi Könyvhét a

 Városi Könyvtárban

Az idén országszerte 93. alkalommal került megren-
dezésre az Ünnepi Könyvhét programsorozat, mely-
hez könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott. A 
rendezvény június 7-től 9-ig tartott, ez idő alatt szá-
mos előadással vártuk az érdeklődőket. 
Könyvheti rendezvényünket igyekeztük úgy összeál-
lítani,  hogy minden  korosztály találjon kedvére va-
lót és megtalálja a számára a legmegfelelőbbet kíná-
latunkból. Programsorozatunkat a Csiribiri együttes 
műsorával nyitottuk, ezzel nagy örömet szerezve a 
legkisebbek számára.
Június 8-án két kiváló szerzőt köszönthettünk 
könyvtárunkban, Szabó T. Anna József Attila- díjas 
költőt, írót, műfordítót, számos gyerekkönyv szerző-
jét, és Dragomán Györgyöt szintén József Attila- díjas 
írót, műfordítót, akik nemcsak munkájukban de ma-
gánéletükben is egy párt alkotnak A szerzőpáros a 
kortárs irodalom jeles képviselője, akik valódi érté-
ket közvetítenek minden korosztály számára, így kü-
lön megtiszteltetés volt számunkra, hogy elfogadták 
meghívásunkat. Az írónő a kora délutáni órában az 
alsó tagozatos gyerekek számára tartott rendhagyó 
olvasásórát könyvtárunkban. Mesélt kedvenc íróiról, 
költőiről, verseiről. Anna egy bőröndnyi csodával 
érkezett, melyből elővarázsolta életét meghatározó 
könyveit, az utazásairól hozott különleges bábjait, 
egyedi hangszereit. Ezzel színesítve csodálatos tör-
téneteit.

A délután második felében Dragomán György a felső 
tagozatos gyerekekkel találkozott rendhagyó iroda-
lom óra keretében. Az író mesélt arról, hogyan kez-
dett alkotni, kik voltak példaképei és hogyan alakult 
pályafutása. Az Oroszlánkórus című novellásköteté-
ből olvasott fel, melyet a gyerekek nagy érdeklődés-
sel fogadtak. 
Öt órai kezdettel a felnőttek találkozhattak a neves 
szerzőpárossal. A szép számmal megjelent érdek-
lődők egy igazán jó hangulatú, kötetlen beszélgetés 
részesei lehettek.

Szabó T. Anna 30 éve van a költői pályán, ebből az 
alkalomból jelent meg éppen június elején legújabb 
verseskötete Vagyok címmel. A líra mellett a novel-
lán és drámán át a gyerekkönyvig sokfélét írt, ahogy 
Dragomán György prózaíróként szintén. Közös est-
jükön meséltek és felolvastak, személyes és kitalált 
történeteikkel keresték az elbeszélhetőség határait 
és a belső szabadság lehetőségeit. Azt vallják, hogy 
csak akkor lesz a sorsunkból mások számára is hasz-
nálható példázat, ha képesek vagyunk elmesélni, mi 
történt velünk – és ezeken az elbeszéléseinken ke-
resztül talán végre megérthetjük a magunk és a má-
sok érzelmeit. 
A közönség fesztelen előadásmódjukat, személyes 
élményeiket, életük apró-cseprő dolgaikat hallgat-
va megismerhette nemcsak az írót, de a két embert 
is, akiknek humora, életigenlése, az irodalom iránti 
rajongása akaratlanul is magával ragadta a hallgató-
ságot. Közvetlenségük, nyitottságuk, is hozzájárult 
ahhoz, hogy igazán tartalmas, színvonalas és nem 
utolsósorban szórakoztató volt ez a délután. Külön 
öröm volt látni, hogy a fiatalabb generáció is érdek-
lődéssel hallgatta a szerzőpárost.
A találkozó végén Anna és György örömmel vála-
szoltak az olvasók által feltett kérdésekre, és lehető-
ség nyílt dedikálásra is.
Csütörtökön délelőtt a 2. és 3. osztályos tanulók Sás 
Károly igényes zenés interaktív műsorát hallgathat-
ták meg. A gyerekek muzsikálhattak ritmushang-
szerekkel, énekelhettek és bábozhattak. A találkozó 
végén a gyerkőcök vidáman, sok új ismerettel, szép 
élményekkel gazdagodva távozhattak.
A délután folyamán diavetítésre vártuk az érdeklő-
dőket, amely a könyvheti programsorozat záró ese-
ménye volt. A gyerekek nagy érdeklődéssel és figyel-
mesen nézték végig a „A teknősbéka és a nyúl”, „Süsü 
a sárkány” és a „Miki egér” c. meséket. A vetítés után 
beszélgetésre, játékra, könyvnézegetésre is jutott 
idő.
Köszönjük minden kedves látogatónknak, hogy az 
idei évben is nagy számban megtisztelték jelenlé-
tükkel ünnepi rendezvényeinket! Továbbra is szere-
tettel Várjuk Önöket a Városi Könyvtárba!

Pajerné Streer Katalin
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F Ó K U S Z B A N 

Fókuszban a nyár

A jó idő beköszöntével fellélegzünk, hogy leg-
alább őszig vége az orvoslátogatásoknak. A nyár 
rövidebb-hosszabb időre szinte mindannyiunk 
számára a nyugalom, a feltöltődés, az utazások 
ideje. Ilyenkor még többet élvezhetjük a nap-
fényt, a természet szépségeit, a szabadidőnk 
gondtalan perceit, és új élményekkel gazda-
godhatunk. Azonban a nyárnak is megvannak 
a veszélyei, főleg, ami a gyermekeinket illeti. 
Az aktívabb szabadban tartózkodás, a fürdőzés 
megnöveli a veszélyforrások számát. Városunk 
gyermekorvosának Dr. Sándor Zsuzsának a se-
gítségével sorra vettük a legfontosabb veszély-
helyzeteket, és megnéztük, mit tehetünk szülő-
ként ezek kivédéséért. 
Mit tapasztalsz, mik a leggyakoribb sérülések 
nyáron?
Csupán felsorolásszerűen a teljesség igénye nélkül: 
égés, forrázás, rovarcsípés , gördeszka- roller- tram-
bulinbalesetek 
Mi, az, amire külön felhívnád a figyelmet?
Nyáron többet vagyunk szabadban, szívesen sütö-
getünk, vendégeskedünk vagy kirándulunk. Fontos 
kiemelni, hogy a kisgyermekekre fokozottan kell 
figyelni a szabadban is. Égések, forrázások a bográ-
csozás, grill partyk során fordulnak elő leggyakrab-
ban balesetek. Kezelésük első fokú égés során ott-
hon is megoldható.(pirosság, fájdalom, enyhe duzza-
nat) A sérült testrész hideg folyó víz( nem jeges!) alá 
tartása 5-10 percig, IRIX vagy WATERGEL illetve ha 
szükséges fájdalomcsillapító használata. Ne kenjük 
be zsírral, sem vajjal, sem hintőport ne szórjunk rá! 
Amennyiben súlyosabb égésről van szó(másodfokú-
hólyagos, nedves; harmadfokú-szövetelhalással jár), 
azonnal orvoshoz kell menni vagy mentőt hívni, 
hogy a megfelelő ellátást minél előbb megkaphassa 
a sérült. 
Mi, az, amire külön felhívnád a figyelmet?
Gördeszkás, rolleres, biciklis sérülésekkel is szin-
te minden nap találkozunk a horzsolástól a csont-
törésig. Megfelelő védőfelszerelés használatával 
csökkenthetjük ennek veszélyét. A trambulinnal 
kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a szabály-
szerű használata mellett is előfordulnak balesetek. 
Sajnos sokszor tapasztaljuk, hogy több kisgyermek 
használja egyszerre, akár a trambulin alá is mászva 
felügyelet nélkül, mivel tévesen úgy gondolhatja a 
szülő, hogy a védőháló megvédi mindentől gyerme-
két és hamis biztonságérzetet ad. 
Hogyan előzhetők meg a balesetek, amiket em-
lítettél?
A balesetek egy jelentős része elkerülhető megfelelő 
körültekintéssel és a kisgyermekek felügyeletével. 
Nem szabad, hogy lankadjon a figyelmünk!
Milyen veszélyeket rejt a strand, vagy az otthoni 
medence? Hogyan előzhetők meg a tragédiák?
Olyan kertben , ahol van medence, vagy akár stran-

don, állóvizek mellett vízbiztonsággal nem rendel-
kező gyermeket egy pillanatra sem szabad felnőtt 
felügyelet nélkül hagyni, még karúszó használata 
mellett sem. 
Ha mégis megtörténik a baj, mi a teendő?
Amennyiben tragédia történik, életet menthet, ha 
a szülő tisztában van a laikus újraélesztés lépései-
vel, és a szakszerű segítség megérkezéséig az OMSZ 
diszpécserének útmutatása mellett meg tudja kez-
deni azt.
Mi a helyzet a kullancsokkal, amikből az idén is 
rengeteg van. Hogyan védekezzünk, illetve mi a 
teendő ha találunk gyermekünkben?
Nem csak kirándulás kapcsán kell kullancscsípésre 
számítani, akár a kertünkben is találkozhatunk ezzel 
a vérszívóval. Megelőzni különböző cégek által gyár-
tott kullancsriasztó spraykkel, citromfüves karkötő-
vel lehet, de ez sem nyújt 100 %os védelmet. Kul-
lancscsípés esetén a kullancsot minél előbb el kell 
távolítani. Tilos bekenni zsírral vagy krémmel. Pa-
tikákban, drogériákban kapható kullancseltávolító 
kanál, csipesz. A kullancsot bevizsgáltatni nem szük-
séges, mert amennyiben fertőzött volt az eltávolított 
pókszabású atka, egyáltalán nem biztos, hogy a fer-
tőzést továbbadta. A kullancs által terjesztett agy-
velőgyulladás, encephalitis megelőzhető megfelelő 
védőoltással. Fontos, hogy az előtte lévő 4 hétben 
biztosan ne legyen kullancs csípett az oltandó. A má-
sik, kullancs által terjesztett betegség, a Lyme-kór, 
amely ellen nincs védőoltás. A csípés helyén , vagy 
ahhoz közel növő legalább 8 cm átmérőjű folt, akár 
feltisztuló középpel, akár anélkül is antibiotikum ja-
vaslatot jelent, mindenképpen keressünk fel orvost!
Sok család életét megkeseríti az allergia illetve a 
rovarcsípések, mi a helyzet ezzel az idén?
Az allergia napjainkban szinte minden családot 
érint, ennek legjellemzőbb tünetei a szemviszketés, 
vizes orrfolyás, tüsszögés. Szájon keresztüli anti-
hisztaminnal csökkenthetjük a panaszokat. A rovar-
csípések is gyakoribbak nyáron, a csípések Fenistil 
géllel vagy Uriage Pruriced géllel kezelhetők.
Mi az, amire még felhívnád a gyermekes csalá-
dok figyelmét?
A megfelelő folyadékpótlást nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, gyermeknél, felnőttnél egyaránt!  A 
nyári hőségben fokozott figyelmet kell fordítani rá. 
Erre kiválóan alkalmasak az ásványvizek, a teák. 
Kerüljük a cukros üdítők túlzott fogyasztását és az 
energiaitalokat. Ha valakinél a kiszáradás tüneteit 
látjuk, úgymint cserepes ajkak, száraz nyelv, zavart-
ság, értesítsük a mentőket, akik szakszerűen ellát-
ják. 
Bízom abban, hogy az adonyi családok komolyabb 
sérülések nélkül megússzák a nyarat! Kívánok min-
denkinek sok-sok vidám napot, gondtalan pihenést!

Takács Orsolya
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Ú T I C É L U N K
Úticélunk Szigliget

Itt a szünidő! A családok gyakran indulnak a Bala-
tonra. A hőmérséklet nem mindig alkalmas a fürdés-
re, de egy jó kirándulásért is megéri útra kelni! Vali 
figyelmeztetett bennünket, hogy a jókedvünket és 
az esőkabátot ne hagyjuk otthon! Az időjárás kegyes 
volt hozzánk, az előrejelzés ellenére kellemes kirán-
duló idő kerekedett. Első állomásunk Szigliget, mi-
vel friss erővel könnyebben tudjuk „meghódítani” a 
várat. Az 1260-as években épült „a Balaton révének 
oltalmazására”. IV. Béla királyunkat is vonzotta a tó 
szépsége, hiszen zalai és somogyi birtokot adott érte 
cserébe. Török Bálint halála után a híres törökverő, 
Magyar Bálint benne a kapitány. A várak szokásos 
végzete a villámcsapás által okozott tűz a 17. század 
végén következett be. Éppen a puskaporos torony-
ba vágott bele. Eötvös Károly, ki a Balaton-vidék 
szerelmese volt, így írt róla: „mint öreg király fején 
korhadt koronája”. Az 1960-as években kezdődtek 
az ásatások, helyreállítások. Ennek köszönhetően 
mi már láthattuk a korabeli konyhát, szobabelsőt 
bútorokkal. Egy nagy boltozatos helyiségről a kuta-
tók feltételezik, hogy kápolna volt, melyet a bencés 
rend épített. 230 méter magasról csodálhattuk meg 
a Balatont. A várból lejövet jártuk az utcákat, gyö-
nyörködtünk a nádtetős házak látványában. Szig-
liget hőseinek emlékműve mellett vitt el az utunk. 
Hangodi László és Paál József dolgozta fel a település 
történetét. „Kicsiny zuga ez megannyi szépséget és 
értéket rejtő Balaton-felvidéknek, amely tájtörténe-
ti, műemléki és természeti gyöngyszemeket zár ma-
gába szimbolikus ékszeresládikaként. E gyöngyöket 
bárki megcsodálhatja, ha értő szemmel és lélekkel 
lép Szigliget históriás földjére.”
Következő állomásunk Balatonederics, Afrika Mú-
zeum és Állatkert. Dr. Nagy Endre Afrika egyik le-
gismertebb fehér vadásza 1984-ben hozta haza a 
gyűjteményét a családi kúriájába. Egy rövid tárlat-
vezetést hallottunk filmvetítéssel egybekötve. Fel-
idéződött bennem annak a sok vadászkönyvnek a 
tartalma, amit pár évtizeddel ezelőtt nagy lelkese-
déssel olvastam. 

Az emlékszobai kandalló két oldalán található gyer-
tya lefolyásából látható, hogy nagy beszélgetések 
tanúi voltak az itt lévő szobrok, preparátumok, tró-
feák, használati tárgyak és faragványok. Az épület-
ből kijövet elénk tárult a kifutók látványa. Nemcsak 
pávát, papagájokat, tevéket, egy 52 éves uhut is lát-
hattunk, melynek kora az elmondások szerint matu-
zsálemi. A bivalycsordában volt két újszülött állat, 
gyenge lábaikon próbálkoztak megállni. A gyerme-
keknek kitűnő szórakozást nyújt a lovaglás, hiszen 
nem is egy póniló áll a rendelkezésükre. Felsorolni 
is sok lenne, mi minden látható ezen a területen. El-
hagyva az állatokat elértünk a maszáj kunyhókhoz. 
A gyermek-szafarin keresztül vezet az út a kilátóhoz, 
amelyről körpanoráma tárult elénk. Ezt a parányi 
Afrikát a szívünkbe zártuk.
Zalaszántó felé vettük utunkat. Bop Jon, dél-kore-
ai buddhista szerzetes elhatározta, hogy egy rend-
szerváltó országban felépít egy Buddha-szentélyt. A 
békét, boldogságot és a megvilágosodást képviseli. 
A Béke Sztúpa Európa egyik legnagyobb ilyen épít-
ménye 316 méter magasan található a Kovácsi he-
gyen levő Világosvár nevű térségben. A világ békéért 
emelt épület 30 méter magas, 24 méter széles. A bel-
sejébe nem lehet bejutni, két szerzetes vigyázza. A 
Dalai Láma avatta fel 1993. jún. 17-én. „Sugározzon 
ez a Béke-sztúpa innen az Emberi Jogok Parkjából, 
minden átható békeszerető gondolkodást az egész 
világban!” Mielőtt elértük volna a buddhista templo-
mot, mindenki kapott a kezében egy füstölő pálcát. 
A szinteket körbejárva, az imahengerek megforgatá-
sával szórhattuk jókívánságainkat a világra. Lejövet 
útba ejtettük a meditációs házat, mely kívül japán, 
belül tibeti stílusjegyeket visel. A buddhizmus vilá-
gában volt alkalmunk bepillantást nyerni.
Az út szélén a figyelmeztető tábla. Ne építsetek kőra-
kásokat! Egyes helyeken a kietlen pusztaságok útjel-
zője lehet, mellyel az emberek egymást segítik. Ott 
az életet jelentheti, itt viszont megbolygatja az alat-
tuk megbújó parányi lények sokaságát. Megragadta 
a figyelmünket az erdő növényzetének sokszínűsé-
ge. Láthattuk az enyves égert, melyből kialakulnak a 
jellegzetes „lábasfák”. A természet adta gyümölcsből 
akár kóstolót is tarthattunk volna.
 Utoljára hagytuk a fagyizást, melynek a helyszínét 
Vali Révfülöpre tervezte. Kimentünk a mólóra, él-
veztük a békés tó látványát. Majd hazafelé vettük az 
irányt magunk mögött hagyva egy kellemesen eltöl-
tött napot.

Boldog Istvánné
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G O N D O L A T É B R E S Z T Ő
Először is köszönöm szépen 
Petrának a felkérést! Nagyon 
jól esett, hogy rám gondolt 
ebben a témakörben. Kicsit 
zavarba is vagyok, mert a fu-
tás szeretetéről sokan tudná-
nak írni Adonyból. De talán 
kevesebben kezdenek bele 
40 felett valamilyen moz-
gásformába. Nekem a sport 
és benne a futás első sorban 

énidőt és önismeretet jelent, ezen kívül ez a mozgás 
önuralmat, alázatot és kitartást tanított. Gyerekként 
is már része volt az életemnek a mozgás, szertor-
náztam és öttusáztam, de a hosszabb futásokat nem 
szerettem, inkább lassú futónak számítottam. Em-
lékszem a mezei futóversenyeken is mindig a vége 
felé kullogtam. Aztán jött a család és akkor nem gon-
doltam a sportra, élveztem az anyaság minden pil-
lanatát, hogy gondoskodhatok róluk. Most, hogy na-
gyobbak lettek és már nem igénylik, hogy mindent 
megoldjak helyettük, így ezzel a tétlen idővel kellett, 
hogy kezdjek valamit. Így jött képbe az az énidőm, 
amit a sport töltött ki. Az is fontos volt, hogy hogyan 
nézek ki, és hát az évek alatt felszedett plusz kiló-
kat is szerettem volna eltüntetni, de legfőképpen az 
egészségem miatt is kezdtem el a futást. 10 évvel ez-
előtt egy szívproblémával kezdődött minden. Átér-
tékeltem az életem és orvosi javaslatra is kezdtem el 
a lassú futásokkal erősíteni a szívemet. Hamar meg 
is szerettem, mert nem az volt a fontos már, hogy 
minél gyorsabb legyek, hanem az öröm, amit a futás 
adott. A futáshoz sok türelemre volt mindig szüksé-
gem magammal szemben. Kezdetben lassú cammo-
gós inkább méterek, mint kilométerek alatt kezd-
tem. Amikor már biztosan le tudtam futni bizonyos 
kilométereket, akkor kezdtem már gondolkozni egy-
egy futóverseny kipróbálásán. Az első 5 km-es ver-
senyemet a kisfiammal futottuk Budapesten. Neki 
persze nem volt nagy kihívás, én azért küzdöttem 
rendesen. Nem tudtam még mire kell odafigyelni 
egy versenyen, nem akartam lemaradni már az ele-
jén, belehúztam, hagytam, hogy a tömeg vigyen ma-
gával, persze a táv közepétől már szenvedtem mert 
alig maradt energiám. Olyan jó érzés volt a végén 
célba érni. Sokat gyakoroltam és egyre könnyebben 
ment már ez a táv lefutása. Sokszor a barátnőimmel 
is mentünk versenyekre, és együtt izgultunk, hogy 
végig tudjuk-e majd csinálni. Egyre nagyobb távokat 
tudtam lefutni és ez nagyon motivált. Aztán az aka-
dályfutásokkal kezdtem szemezgetni, hogy egyszer 
mindenképp szeretném kipróbálni.
A Spartan úgy került az életembe, hogy egy kedves 
ismerősöm csapattársat keresett az első akadályfutó 
versenyükhöz. A férjem biztatására vágtam bele és 
rögtön meg is szerettem. Ennél a versenynél érez-
tem igazán azt, hogy minden téren próbára tesz és 
feszegeti a határaimat. Ezzel még inkább arra sar-

kalt, hogy még felkészültebb legyek a következő ki-
hívásra. Az idén már az ötödik éve spártánozok de 
nem tudom megunni. Elképzelhetetlen, hogy ne csi-
náljam meg egy év alatt a három különböző megmé-
rettetést. A Spártán egy életérzés, ami a bátorságról 
és a bajtársiasságról szól. Persze sokszor megkérde-
zik, hogy van időm a mozgásra a család és a munka 
mellett. Nem kis feladat sokszor időt szakítani rá, 
de legtöbbször, amikor már mindennel végeztem 
egy-egy késői délutánból, kora estéből szánok időt a 
mozgásra. Hétvégén, ha nincs különösebb program 
akkor tudok hosszabb futásokra is elindulni. Szeren-
csére a családom is elfogadja, hogy időnként a sza-
bad óráim a futásról szólnak, és tiszteletben tartják, 
hogy ez fontos nekem. Egy idézet jut eszembe erről: 
„A rendszeres futáshoz ki kell kanyarítanod egy da-
rabot a napodból, még ha csak fél vagy egy órát is. Ha 
ez lehetetlennek látszik, tedd fel magadnak a követ-
kező kérdést: mennyi időt töltök tévénézéssel vagy a 
világhálón vagy vásárlással? Ezektől vedd el az időt, 
hogy olyasmire fordítsd, ami jót tesz neked.”(Scott 
Jurek) Mindig örömmel tölt el, hogy egyre több is-
merősöm kezd bele különböző mozgásformákba. 
Van olyan társam/ állítja, hogy én „fertőztem” meg/, 
akivel rendszeresen megyünk versenyezni, vagy 
aki szeretné kipróbálni, tanácsokat kér, hogy mire 
kell figyelni, és az első versenye után már keresi is 
a következő kihívást, aztán még az utólázban égve 
olyan jól esik átbeszélni, megosztani egymással a 
tapasztalatokat, élményeket. A sport mellett ter-
mészetesen a táplálkozásra is próbálok odafigyel-
ni. Nem vagyok túl szigorú magamhoz, de figyelek 
arra, hogy minél több értékes tápanyagot juttassak a 
szervezetembe. Hogy ezt minél tudatosabban és job-
ban tegyem, elvégeztem egy táplálkozás tanácsadói 
képzést, ahol többek közt a sporttáplálkozással kap-
csolatban is nagyon sok hasznos információt tanul-
tam meg. Ennek része a megfelelő energia, fehérje, 
zsír és szénhidrát bevitel, megfelelő mennyiségben, 
minőségben és meghatározott időközönként elfo-
gyasztva. Számomra a megfelelő folyadékfogyasztás 
nagyon fontos, ebben a melegben víz vagy izotóniás 
folyadék nélkül el sem indulok futni. A friss zöldség 
és gyümölcsfogyasztás napi szinten, húsok, hal és 
tojás állati eredetű nyersanyagok lévén teljes értékű 
fehérjeforrások, ezek nélkülözhetetlenek a rendsze-
res sportolás mellett.” Mi magunk állunk ott, az út 
végén, melyen a munka, a küzdés, az alázat, a hit, a 
tapasztalás, az öröm, az élmény lesznek a társaink. 
Ezek segítenek megismerni magunkat, harmóniába 
kerülnünk a világgal, segítenek átlépni a hétközna-
pokat, elkülöníteni a lényegest a lényegtelentől, és 
legfőképp segítenek megélni, szeretni az életet, ami 
olyan rövid.” (Lubics Szilvia) A következő lehetősé-
get Kiss Péternek adom át, aki az ő hobbiját, a mo-
dellautózás világát mutatja be.

Pletserné Neichl Diána



14 15

A  H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T   H í R E I
Június 9 -én megérkeztek Rétimajorból az előnevelt 
süllő ivadékaink vízterületünkre. Mind a 3 víztes-
tünkbe, az iváncsai, a vöröskereszti és a gát alatti 
részbe is kerültek kis ragadozók kihelyezésre. Re-
méljük így, előnevelt állapotukban már jobb esélyek-
kel vágnak neki életüknek. 2-3 év múlva akár már 
horgászaink asztalára is kerülhet belőlük. 
Június 15-én megnyitotta egyesületünk újabb hor-
gászterületét, a hozzánk hasznosításra visszakerült 
Topp horgásztavat. Minden erőnkkel igyekezni fo-
gunk a Topp Árpád által szépen és igényesen kiala-
kított vízterületet és környezetet ezen állapotában 
megőrizni, sőt fejleszteni is szeretnénk ezt a cso-
dálatos, vadregényes horgászhelyet. Felhívom hor-
gásztársaim figyelmét arra, hogy a Topp-tó külön 
víztérkódon van nyilvántartva és a területre külön, 
egyes esetekben eltérő horgászrend vonatkozik. A 
víztérkódot és a horgászrendet megtalálják hirdető-
tábláinkon, Facebook oldalunkon és a honlapunkon 
is.
A Civil7 keretén belül egyesületünk ,,örökbefogad-
ta”, elvállata gondozását, ápolását, folyamatos kar-
bantartását a MOL kút területén lévő Vöröskereszti 
emlékműnek. Vezetőségi tagjaink, tisztségviselőink 
társadalmi munkában tisztították meg az elhanya-
golt területet. 
Gazoltunk, bozótot irtottunk, térkövet tisztítottunk, 
a területen lévő padok és asztalok is átcsiszolás-
ra kerültek. A sövényt és a füvet lenyírtuk, a kopár 
részre új sövényt és cserjéket telepítettünk. Kis Fe-
renc tagtársunk társadalmi munka keretei között 
megjavította az emlékművet megvilágító lámpákat. 
Külön köszönet illeti őt ezért! Nem kis munka volt 
újjá varázsolni a területet, ezért a munkában részt-
vevőket név szerint is szeretném megemlíteni. Mül-
ler Sándor, Müller Gábor, Domak István, Stanczel 
Béla, Domine János, Schmidt Ernő, Csík József, Ko-
vács István, Bodó István dolgozott a területen. Kö-
szönjük mindenki munkáját!
Ebben a számban is szeretném az olvasók figyelmé-
be ajánlani Dr Facskó Tamás horgásztársunk gondo-
latait, ezúttal a nálunk is hatalmas számban megje-
lenő busákról:
Aki az adonyi holtágban horgászik, előbb-utóbb ta-
lálkozik busával. Jelenlétük még a laikusok számára 
is észrevehető. Terjedésük, szaporodásuk, jelenleg 
úgy tűnik megállíthatatlan.
A busa a 70-as években került vizeinkbe ember álta-
li betelepítéssel sok más invazív és idegenhonos hal-
fajjal együtt. Az akkori vezetés úgy gondolta, plank-
tonevő létére a nagyra növő fehér és pettyes busák 
majd kiválóan hasznosítják a vizeinkben tonnaszám 
„feleslegesen” lévő planktonokat. Sajnos a döntés-
hozók közül senkinek a fejében nem fordult meg, 
hogy a vizekben lévő planktonok sokasága tökéletes 
egyensúlyban van az őket elfogyasztó őshonos szer-
vezetekkel, így őshonos halaink ivadékaival. Minden 
halunk, 2-3 cm-es nagyságig kizárólag planktont fo-
gyaszt. Ezzel a gondolattal meg is érkeztünk a prob-

léma gyökeréhez. Ma akár 50 kilósnál nagyobbra 
is megnövő, óriási csapatokban úszó invazív busák 
szűrik az értékes planktont tonnaszám a vizeink-
ből, csökkentve a túlélési esélyeit halainknak. Nem 
beszélve arról, hogy a planktonnal együtt a már ki-
kelt hallárvák sincsenek biztonságban tőlük, ezeket 
ugyanúgy elfogyasztják.
Az utóbbi években tapasztalhattuk, hogy ráadásul 
ugrásszerűen nőtt meg a busák száma a Dunában 
és ezzel együtt a vele összeköttetésben lévő adonyi 
holtágban is. Egyelőre az időszakos szelektív halá-
szatunkon kívül semmilyen megoldást nem sikerült 
bevetni ellenük. Nem csak nekünk, sehol a világon, 
ahol elszaporodott ez a halfaj. Az USA-ban a Nagy 
Tavak vízrendszerében is robbanásszerűen elterjed-
tek a 2000-res években, és igencsak megállíthatat-
lannak tűnik a térnyerésük.
Hogy itthon mi okozta ezt a hirtelen egyedszám 
növekedést és mára már kimutathatóan megindult 
szaporodásukat a Dunában, egyelőre nem kutatták. 
Valószínűleg összefüggésben lehet a nem kellően 
hideg telekkel, és a nagyon meleg nyári időszakok-
kal. A busa ugyanis eredetileg egy kicsit melegebb 
klímát kedvel a miénknél. 
Természetes ellensége 30 centis testhossz köve-
tően nem igazán akad, így bár szélmalomharcnak 
tűnhet, célzott horgászatával tudjuk valamelyest 
szabályozni az állományukat. A fő szezon most, nyá-
ron van, így mindenkit arra bíztatok, aki még nem 
próbálta, hogy adjon egy esélyt a busahorgászatnak 
akár úszós, akár fenekező felszereléssel! A felszere-
lésekről, módszerekről sok videó, cikk található az 
interneten, de sok helyi busa horgász is szívesen 
megosztja a tapasztalatait, ha megkérdezzük őket. 
Fogjunk ki minél többet ebből a kártékony, de meg 
kell hagyni ízletes, halból! Mindenki jól jár: a Duna 
és a család is! 
Jó horgászatot és sok halat kívánok horgásztársaim-
nak!

Bodó István
elnök



16

P O R T R É
Sudár Zoltán hitoktató, kántor

Február óta olvashatják 
Sudár Zoltán katolikus hi-
toktató, kántor írásait az 
Adonyi Újság oldalain. 
Zoltán aktív szerepet vál-
lal városunk hitéletének 
gondozásában, a fiatalok 
tanításában, a plébánia 
ügyeinek intézésében és a 
hívek tájékoztatásában is. 

Zoli, ha valaki ismeretlenül megkérne mondj pár 
szót magadról, mi az, amit fontosnak tartanál?
Először is szeretettel üdvözlöm a kedves olvasókat! 
Sudár Zoltán Simon vagyok, 29 éves, Tatán szül-
ettem, Dunaalmáson nőttem fel. Isten szolgálata 
mindig is a legfontosabb szerepet töltötte be életem-
ben. Kiskoromtól kezdve a papi hivatás felé kacsin-
gattam, de már akkor is sokan jelezték, hogy miért 
nem próbálkozom az orgonálással, kántorkodással. 
Nos, Isten úgy akarta, hogy végül ebben a szolgálat-
ban tudtam igazán kiteljesedni.
Hol, mikor, miért fogalmazódott meg benned, 
hogy ezt a hivatást válaszd?
Ez egy elég érdekes történet. A kispapi képzés sik-
ertelensége után nagyon megtörtem a hitemben, ha 
jól emlékszem, egy irodában dolgoztam, eltávolodva 
Istentől. Mindig a neszmélyi kántornénivel utaztam 
haza munkám végeztével, ugyanazzal a buszjárattal 
közlekedtünk. Egyszer megkérdezte tőlem: foglalko-
zom-e még a zenével, mert tudna nekem szerezni egy 
gyakorlóhangszert. De azt mondta, lenne egy jobb 
lehetőség is: Lábatlanon évekkel ezelőtt meghalt a 
kántor, jelentkezzek oda. Elgondolkodtam: vajon mit 
akarhat tőlem Isten? Végül beadtam a derekam, és 
jelentkeztem Bertalan atyánál, amit ma sem bántam 
meg, eddigi életem legszebb 3 esztendője volt.
Volt-e ebben része a családi neveltetésnek?
Édesanyám vallásos, a maga módján. Őt talán előbb 
vittem én templomba, mint ő engem. Édesapám 
ateista sajnos, még nem jutott el a hit felismerésére, 
szóval nem igazán számított ez. 
Milyen képzésben kellett ehhez részesülni? Hol 
végeztél?
A kántorsághoz igazából zenei alaptanulmányok 
szükségeltetnek, 4 éves koromtól kezdve citerázni, 
majd zongorázni, aztán orgonálni tanultam a helyi 
zeneiskolában. Van úgynevezett kántorképző, ame-
lyet el lehet végezni, de nem feltétlenül szükséges 
hozzá. A hitoktatáshoz teológiai tanulmány kell, ez 
jelenleg folyamatban van a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen.
Hol teljesítettél először szolgálatot? A helyet 
kijelöli részedre az egyház, vagy pályáznod kell? 
Lábatlanon teljesítettem először kántori szolgálatot, 
hitoktatni viszont Adonyban hitoktattam először.
Hogyan kerültél Adonyba? Mi a te életutad eddig?

Egy furcsa véletlennek köszönhetően. Egy évvel 
ezelőtt tudatosult bennem, hogy kántori tevéke-
nységem főállásban szeretném végezni, s szeret-
nék megpróbálkozni a hitoktatással is. Ekkor jelent 
meg az adonyi plébánia hirdetése Facebookon, hogy 
kántort, hitoktatót, és irodai adminisztrátort is 
keresnek. Balázs atyánál jelentkeztem, hogy mind-
három szolgálatot szívesen ellátnám. Ő, s az egyház-
községi képviselőtestület bizalmat szavazott nekem, 
így lassan egy éve szolgálok már Adonyban.
Mi vezetett az egyház felé?
Isten végtelen nagy szeretete az ember iránt. Ez nem 
valami olyan dolog, amit bármelyik sarki közértben, 
vagy bármelyik embertársunktól be tudunk szerez-
ni. Ezt csak Isten tudja adni az embernek.
Sikerült-e már berendezkedned?
Úgy érzem, igen, bár mire berendezkedtem, Adony 
új plébánost kapott József atya személyében, aki 
most pont korábbi lakrészemben lakik, s így fel kel-
lett költöznöm az emeletre. De szép lassan ezt is ot-
thonossá varázsolom, a hívek hathatós segítségével.
Mit tekintesz elsődleges feladatodnak, itt, váro-
sunkban?
Isten szeretetének közvetítését tartom a legfontos-
abbnak. Én szolgálni jöttem a Jóisten adonyi nyáját. 
Elsődleges feladatom a fiatalság megszólítása, a hit-
tanórákon keresztül, és a civil életben egyaránt. Ők 
az egyház jövője!
Mik a tapasztalataid nálunk és a környéken, men-
nyire fontos a ma emberének a hit?
Szerencsére itt Adonyban jobb a helyzet, mint a nagy 
átlag. Sokan járnak templomba, s egy elég erős közös-
ség. A mai kor embere sajnos egy kiszolgáló egyházat 
lát, s a „Legyen meg a te akaratod...” helyett a „Legy-
en meg az én akaratom...” mentalitással veszi fel a 
kapcsolatot az egyházzal. Az egyház nem egy kíván-
ságautomata, amelybe bedobok két Miatyánkot, és 
teljesül, amit akarok.
Milyen feladatokat kell ellátnod Adonyban?
Kántori, azaz zenei tevékenységet (én orgonálok, 
énekelek a liturgikus alkalmakon), irodai adminisz-
trátori (irodavezetői) tevékenységet, és hitoktatói 
tevékenységet.
Hogy érzed, sikerült-e jó kapcsolatot kial-
akítanod az adonyi emberekkel?
Úgy érzem, a szeretetünk egymásra talált, én is 
szeretem az adonyiakat, s talán szép lassan ők is 
megszerettek engem. Sokan járnak templomba, s 
a nevekkel még néha bajban vagyok, de igyekszem 
megtanulni mindenkiét!
A zenei szolgálat nagyon fontos része a felada-
taidnak. Honnan jött a zene, az éneklés szeretete?
Fiatalkorom óta rengeteget éneklek, s mint em-
lítettem, kisgyermekkorom óta tanulok zenélni. A 
szentmisék zenei világa mindig is nagyon vonzott. 
Ifjú ministránsként gyakran segítettem a zsoltáré-
neklésben, majd többször ültem be az orgona mögé 
helyettesíteni. 
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Van-e kedvenc szerződ?
Johann Sebastian Bach, illetve Leon Boelmann.
Kiből lesz jó hitoktató, mik azok a tulajdonságok, 
amiket fontosnak tartasz?
A gyerekeknek érezni kell a felkészültséget, és a 
szeretetet rajtunk. Mi nem két lábon járó teológiai 
lexikonok vagyunk, hanem ugyanolyan emberek, 
mint ők. Jézus azt mondta: „Barátaimnak mondalak 
titeket...”, nos, úgy gondolom, ma ez a mentalitás 
vezethet sikerre az egyházban, le kell hajolni, és 
törődni kell a fiatalokkal.
Hogyan lehet a mai gyerekeket lekötni ebben a 
rohanó világban?
Ez talán személyenként változó. Van, akit a vid-
eojátékok világa szólít meg, van, akit a színezők, 
könyvek, mesék, rajzok, versek világa. Egy jó hitok-
tatónak mindenhez kell tudni hozzászólni, legalább 
pár gondolatban. Ha a gyermek tudja, hogy mindig 
meg fogom érteni, bármivel is forduljon hozzám, fél 
siker.
Tudsz-e a gyerekeken keresztül a szülőre is hat-
ni, hogy neki is fontos legyen például a templom-
bajárás?
Ezt Istennek legyen hála több esetben is észre-
vettem. Többször volt, hogy a gyermekkel együtt a 
szülő is eljött templomba, vagy egy jó beszélgetés, 
esetleg mai napig tartó baráti kapcsolat jött létre.
Miben mérhető a siker nálad? Mikor érzed úgy, 
hogy igen, ezért érdemes csinálni?
Először is, sokak véleményével ellentétben mi nem 
számokat gyártunk, de ha mégis, törekszünk arra, 
hogy az a szám legalább ne nulla legyen. Lelkeket 
mentünk. Ennek a „sikernek” nincs darabszámban, 
vagy egyéb mérőszámban kifejezhető mértékegy-
sége. De: amikor a gyermek önmagától megkérdezi, 
hogy mikor gyónhat legközelebb, mikor van Szent-
mise Adonyban, vagy csak egy őszinte mosolyt ka-
pok, ez az igazi siker!
Ez nem egy 8-4-ig végezhető munka, hanem 
inkább egy szolgálatnak gondolnám. Egyeté-
rtesz-e ezzel?
Valóban. Ez nem egy munkahely. Otthonom a kato-
likus hit világa, s ezt a szolgálatot másképp nem is 
lehet végezni.
Az én tapasztalatom az, hogy mióta idekerültél 
a hívek tájékoztatása, a szervezettség jobban 
működik. Miért érzed ezt fontosnak?
Röviden és tömören, ha a hívek nem tudják, mikor s 
hol vannak alkalmaink, nem fogok találkozni velük, 
nincs lehetőség a megszólításukra. Az időben való 
pontos tájékoztatás nagyon fontos.
A kevés szabadidődben van-e valami hobbid?
Videojátékozni szoktam, különösen a futballszimu-
látorok világában érzem otthon magam, illetve 
sakkozni szeretek.
Mi az, amit különösen szívügyednek tekintesz a 
hivatásodban?
A legfontosabb továbbadni a krisztusi szeretetet 
minden embertársunknak!

Takács Orsolya

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat! Úr-
napja után egyházunkban az úgynevezett Évközi va-
sárnapok sokasága következik. Ezen vasárnapokon a 
Szentmisét a pap zöld miseruhában mutatja be, s az 
Evangéliumban mindig a tanító Jézust állítja elénk a 
liturgia. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lenné-
nek az év ezen szakaszában is ünnepek. Templomunk 
300. évfordulójára készülünk, s ennek jegyében egy 
emlékévet hirdettünk meg, melyet szeretnénk imád-
ságban, elmélkedésben, szeretetben eltölteni. Július 
3-án, vasárnap üljük meg templomunk búcsúnap-
ját, Sarlós Boldogasszony ünnepét. Itt mindjárt két 
fogalom is tisztázásra érdemes. Sarlós Boldogasz-
szony ünnepén a kereszténység arról az eseményről 
emlékezik meg, amikor Szűz Mária (méhében Jézus-
sal) meglátogatta rokonát, az ugyancsak gyermeket 
(Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. Az ünnep litur-
gikus neve ezért: „Szűz Mária látogatása Erzsébet-
nél” vagy latinul: Visitatio Beatae Mariae Virginis. A 
13. századtól július 2-án tartották, egészen a II. va-
tikáni zsinatig, amikor is május 31-re helyezték át. 
Azonban néhány országban – így Magyarországon 
is – napjainkban is július 2-án ünneplik. S mivel ez 
a nap az aratás kezdetének ideje, ezért magyarul 
a Sarlós Boldogasszony nevet viseli. A Boldogasz-
szony megnevezést Szent Gellért püspök ajánlotta, 
így tisztelve a Szűzanyát. A viszonylag kései ünnepet 
könnyű a többi Mária ünneptől megkülönböztetni: 
az aratás patrónája Szűz Mária. A pap megáldotta 
a szerszámokat, de ténylegesen ezen a napon nem 
dolgoztak. Az aratás az ünnep másnapján, július 3-án 
kezdődött. Sarlóval az asszonyok arattak, és a férfiak 
kötözték a kévét. A búcsú (latin: indulgentia → indul-
gencia) katolikus bűnbánati vallásgyakorlat, a bűn-
bánat szentségében már föloldozást nyert bűnért 
járó, ideigtartó büntetés elengedése. A katolikus ta-
nítás szerint a bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet 
a kegyelem állapotába, az isteni életbe, viszont a bűn 
„nyomai”, pl. a kialakult rossz szokások megmarad-
nak bennünk (lelkünkben, pszichénkben, reflexeink-
ben); ezért, valamint a bűnnel együtt járó károkozás 
miatt szükségünk van vezeklésre, illetve ezért jutnak 
emberek az „ideigtartó” büntetésre, a „tisztítótűzbe” 
is. A búcsú eredeti neve „elengedés” (latinul: indul-
gentia) volt. A magyar „búcsú” kifejezés arra utal, 
hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jé-
zusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által. 
A búcsújáró hely olyan kegyhely, ahol szentek erek-
lyéi, illetve tiszteletükhöz kapcsolódó kegyképek, 
szobrok stb. meglátogatása révén búcsú nyerhető 
el (pl. Mária-kegyhelyek). A búcsú kapcsolódhat a 
templomok védőszentjének évente megtartott em-
lékünnepéhez is. Mint láthatjuk, jelenleg Adonyban 
a búcsúnak ezen esete áll fenn, azaz a templom vé-
dőszentjének emlékünnepét tartjuk. Júliusban egy 
másik szép esemény is lesz: József atya július 17-én 
a 9 órakor kezdődő Szentmise keretein belül beiktat 
kántori hivatalomba, erre a szép ünnepre szeretettel 
hívom, s várom a kedves testvéreket!

Sudár Zoltán, kántor, hitoktató

H I T É L E T
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27 éves a testvérvárosi partnerkapcsolat

A fenti cím megfogalmazása és többszöri átolvasása 
közben valahányszor felmerült bennünk a gondolat, 
hogy mit értünk pontosan a testvérváros, testvér-
település fogalmak alatt, vajon hogyan definiálja a 
szakirodalom ezeket és milyen jelentőséggel bírnak 
a nagyvilágban. 
Némi utánajárást követően kiderült, hogy Európá-
ban az első hivatalos testvérvárosi partnerség 1920-
ra tehető. A testvértelepülések kialakítása főként a 
második világháború után terjedt el, amikor a leg-
főbb cél az volt, hogy ezek a kapcsolatok az európa-
iakat közelebb hozza egymáshoz, erősítsék az em-
berek közötti és a kulturális kapcsolatokat, továbbá 
elősegítse a határokon átívelő projektek megvaló-
sulását. Ezek a partnerkapcsolatok a gyakorlatban 
többnyire diákcsereprogramokban, gazdasági és 
kulturális együttműködésben teljesednek ki.
Adony városnak jelenleg egyetlen aktívan működő 
partnerkapcsolata van. Oberweser, mai nevén We-
sertal Németországban, Hessen tartomány északi 
részén található. A régióhoz Arenborn, Gewissen-
ruh, Gieselwerder, Gottstreu, Heisebeck, Lippolds-
berg, Oedelsheim és Vernawahlshausen települések 
tartoznak, melyek közül városunk lakói Oedelsheim 
lakosaival tartják leginkább a kapcsolatot.   
27 évvel ezelőtt az akkori települési elöljárók, Ig-
lódi István Adony polgármestere és Roland Henne 
Oberweser főpolgármestere hivatalosan aláírták a 
testvérvárosi szerződést Oedelsheimben egy nagy-
szabású faluünnep keretében és ezzel lerakták alap-
jait a mai is kiválóan működő partnerkapcsolatnak. 
Az elmúlt közel 3 évtized során több száz ember vett 
részt a kétévente – hol Adonyban, hol Oedelsheim-
ben – megrendezett testvérvárosi találkozókon, me-
lyek lefőbb célja egymás kulturális értékeinket meg-
ismerése, népszerűsítése, kapcsolatteremtés, illetve 
meglévő baráti kapcsolatok elmélyítése. 
A két település közötti 14. találkozóra 2022. május 
26-tól 29-ig került sor Adonyban. A rendezvény há-
zigazdája Adony Város Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat volt. A közel 60 fős német küldöttséget kb. 
25 adonyi vendéglátó család szállásolta el a négy 
napra. Mindkét település résztvevői tekintetében el-
mondható, hogy az elmúlt időszakban fokozatos ge-
nerációváltás megy végbe. Évről évre egyre több né-
met és magyar fiatal részt vesz a találkozókon, ami a 
partnerkapcsolat jövőjét tekintve igen meghatározó.
Az idei rendezvényre a német vendégek kisbuszok-
kal és privát autókkal érkeztek. A közel 10 órás uta-
zást követően május 26-án, csütörtökön ebéd után 
érkezett meg a delegáció Adonyba. A vendéglátó 
családok frissítő italokkal és némi harapnivalóval 
fogadták a vendégeket a művelődési ház Lívia ter-
mében. A rövid köszöntőt követően a németek ven-
déglátóiknál pihenhették ki az utazás fáradalmait. 
Ezt követően 17 órától a program vette kezdetét, 
melynek keretében fellépett az óvodai Madárkák 
Német Nemzetiségi Tánccsoport; az általános isko-
la 3. osztálya bajor táncot adott elő, majd a német 

vendégek kis csoportja néhány német dal eléneklé-
sével színesítette a programot. Ezután a találkozó 
fénypontjához, a testvérvárosi szerződés hivatalos 
megújításához érkeztünk. 
Az 1995-ben megkötött szerződés eddig 2015-ben, 
másodjára pedig az idei találkozó alkalmával került 
megújításra, mely egyrészt azért vált indokolttá, 
mert a német régió neve a 2020-as évben az egyko-
ri Oberweserről Wesertalra változott. A megújítás 
másik oka az volt, hogy mindkét településen a test-
vérvárosi kapcsolatért felelősök személyében válto-
zás történt. A szerződést német részről Karl-Heinz 
Kempe alpolgármester, Bastian Tauber testvérte-
lepülési megbízott, magyar részről Ronyecz Péter 
polgármester és Szabó-Pajer Loretta, Adony Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írta alá. 
Ezt követően ajándékok átadására került sor. A szer-
vezők köszönetet mondtak Szabó Ferencnének és 
Albert Grimmnek, akik évtizedeken ápolták és fenn-
tartották a testvérvárosi kapcsolatot a jövő generá-
ciói számára. Ezután a német alpolgármester a Sar-
lós Boldogasszony Templom alapításának 300 éves 
évfordulójára tervezett karbantartási, felújítási fel-
adatok finanszírozására 1.000 eurós pénzadományt 
nyújtott át a városvezetésnek. 
A találkozókon immáron hagyománnyá vált, hogy 
egy-egy közös étkezés alkalmával valamilyen német 
és magyar ételkülönlegesség kerül elkészítésre a 
vendégek és a vendéglátók részére. A csütörtöki va-
csorára a németek helyi termelőtől vásárolt német 
fűszerezésű kolbászt grilleztek és különféle felvá-
gottakat kínáltak, mely ételekhez a salátát a ven-
déglátó családok készítettek el. A vacsora elköltését 
követően a mányi Eber Kapelle német és magyar slá-
gerekkel szórakoztatta a jelenlévőket. 
Az eddigi találkozók szokásait folytatva a pénteki 
nap a kirándulásé volt, melyen csak a német vendé-
gek vettek részt néhány adonyi kísérővel. Az idén 
az úti cél a Balaton volt. Balatonfüreden egy rövid 
sétahajózás volt a program. A Kisfaludy Gőzhajót bé-
relte ki önkormányzatunk, melynek fedélzetén egy 
egyedülálló, reformkor világát megidéző kiállítás 
várta a kirándulókat. A hajó bárjában frissítő italok 
fogyasztása közben gyönyörködhettek vendégeink a 
balatoni panorámában.  
A rövid hideg ebédet követően buszra szállva a kö-
vetkező úti cél Tihany volt, ahol közös séta után, 
mindenki szabadon feltérképezhette a terepet. Vol-
tak, akik levendulából készített termékeket vásárol-
tak, mások fagyiztak, a bevállalósabbak pedig meg-
mártóztak a Balatonban. 
Amíg a vendégek kirándulással mulatták az időt, 
addig a művelődési ház mögött a bográcsban már 
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főtt a pörkölt vacsorára. A VSKE Táncegyüttese meg-
lepetés műsorral készül. Előadásukban a Vörösvári 
Rezgős Polkát láthatták a jelenlévők. Ezután a Roz-
maring Német Nemzetiségi Tánccsoport néhány 
tagjával kiegészülve az adonyi polkát mutatták be, 
melynek dallama és tánclépése már majdnem min-
den német vendég számára ismert. Az est fény-
pontja azonban a németek előadása volt. Közel 18 
német fiatal a találkozóra Pajer Dalma irányításával 
egy moldvai koreográfiát tanult be, melyet kétszer 
is eltáncolták. Másodjára a VSKE Táncegyüttes tagjai 
is beálltak a táncba, mely nagyon megható pillana-
tokat szerzett. A táncelőadásokat követően a Bandy 
Band adott koncertet.
A programokkal elárasztott csütörtököt és pénteket 
követően a szombat délelőttöt a vendégek a vendég-
látókkal tölthették. Közös programra délután került 
sor az adonyi szőlőhegyen a Szent Orbán napon. A 
borrend által szervezett programon való részvételt 
követően a Szántó-pincénél a délutáni órákban ká-
vét és süteményt kínáltunk a vendégeknek és ven-
déglátóiknak egyaránt, vacsorára pedig disznóto-
rossal vártuk őket. Közben szabadon látogathatták 
a nyitott pincéket, ahol megkóstolhatták az adonyi 
borokat. 
A találkozó utolsó napja, a vasárnap, szintén szabad 
programmal indult. Voltak olyan családok, baráti tá-
saságok, akik meglátogatták a Pálfai szódás üzemet, 
mások kemencés csülköt készítettek és voltak, akik 
lesétáltak a nagy Dunához.  Az adonyi családoknál 
elfogyasztott ebédet és délutáni sziesztát követően 
közös süteményezéssel és kávézással zártuk a 2022. 
évi találkozót. 
Visszatérve a bevezetőben feltett költői kérdésre, 
hogy milyen jelentőséggel bírnak vajon a települé-
sek között létrejött kapcsolatok. Ezt a kérdést azok 
tudják a leginkább megválaszolni, akik az Adony-
Wesertal találkozókon évről évre részt vesznek és 
megélik minden pillanatát.
Partnerkapcsolatunk létjogosultságát mi pedig ab-
ban mérjük, hogy mind a főszervezők, mind a ven-
déglátó családok és kultúrcsoportok nagy lelkese-
déssel, odaadással, időt és energiát rászánva támo-
gatnak bennünket a találkozók szervezése és meg-
valósítása során. 
Önkormányzatunk a jövőben is azon fog dolgozni, 
hogy ez a testvárosi kapcsolat még sok szép pilla-
natot szerezzen a partnerkapcsolatban résztvevők 
számára. 
Ezúton köszönjük MINDEN RÉSZTVEVŐ támogatá-
sát!

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viselő-testülete 

Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait!

G Ó L Y A H Í R

Mátyás Mira
2022.06.10.

Anya neve: Pletser Zsanett
Apa neve: Mátyás Zoltán

Gál Olivér Zoltán
2022.06.16.

Anya neve: Gálné Pollák 
Viktória

Apa neve: Gál Zoltán

Biri Moira
2022.06.16.

Anya neve: Biri-Légler Evelin
Apa neve: Biri Sándor

Halász Hunor
2022.06.24.

Anya neve: Csizi Nikolett
Apa neve: Bencsik Csaba

Liszkai Léna
2022.06.10.

Anya neve: Nádudvari Dóra
Apa neve: Liszkai Tamás

Majer András
2022.05.25.

Anya: Majerné Ember Daniella Dóra
Apa: Majer Tamás

Kedves Szülők!

Ha szeretnék, hogy újszülött gyermekükről az Adonyi 
Újság is hírt adjon, akkor kérjük, küldjön emailt az 
adonyiujsag@bamhk.hu címre. A levélben tüntesse fel 
a gyermek nevét, születési dátumát, anya-apa nevét, és 
lehetőség van egy fénykép csatolására is. Köszönjük!
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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

              július. 16.  
július. 21.

             július. 23. 
                              július 30.  
                             augusztus 04. 
                            augusztus 06. 
                            augusztus.13. 

Benedek György rendőr alezredes 
halálának 10-ik évfordulója 

alkalmából fájó szívvel emlékezünk. 
Emlékét kegyelettel őrizzük. 

Édesanyja és családja

Fájó szívvel emlékezünk 
Králl Jánosra halála évfordulóján, 

és minden nap.
Édesanyja, Keresztfiai és családjuk

300 éves évforduló
TISZTELT ADONYI POLGÁROK!

2023 nyarán lesz templomunk építésének 300 éves évfordulója, 
melyet méltóan szeretnénk megünnepelni. 

A történelmi adatokat Rózsafi János biztosítja, a koordinációs munkát, 
Králl Gabriella végzi, és az egyházközösség részéről Ignácz Ildikót 

kértük fel a szervezés segítésére. 
Ötleteket, javaslatokat, mindennemű tárgyi valamint fizikai segítséget 

szívesen fogadunk. 
Az adakozást a plébánia számlaszámára megtehetik 

10702105-48480709-51100005, megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni, 
hogy a 300. évfordulóra szánt adomány.

Köszönettel: Adonyi Római Katolikus Plébánia


