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A karácsony elképzelhetetlen hagyományok nélkül. 
Anyák, nagymamák, dédmamák receptjei kerülnek 
ilyenkor elő. Illatok, ízek juttatnak eszünkbe régi 
kedves embereket, emlékeket, történeteket. Minden 
családnak, közösségnek megvannak a maga ünnepi 
szokásai, rítusai, amik biztonságos kapaszkodóként 
ott vannak velünk, megnyugvást hozva ebben a 
zűrzavaros világba. Ezért örültünk különösen, hogy 
hűséges olvasónktól, Berkes Erzsi nénitől ajándékba 
kaptunk két verset. 

Egy 80 éves iskolai olvasókönyv lapjairól köszönnek 
vissza elmúlt idők ünnepei. Köszönjük szépen ezt a 
figyelmességet! 

Az Adonyi Újság szerkesztősége nevében ezúton 
kívánunk áldott karácsonyi ünnepeket és 
egészségben, bőségben, sikerekben gazdag új 
esztendőt!

Kozmér Amanda, Takács Orsolya 

Pohárnok Jenő: 
Újesztendőre
Eldöcög már az ó-évnek

Szekere
Ez a szekér sok-sok gonddal

Volt tele!
Pusztuljon hát nyikorogva,

Zörögve,
Búját, baját feledjük el

Örökre!

Azt kívánom az újévnek
Hajnalán

Ez az újév legyen boldog
És vidám!

Kerülje el kis házunkat
A bánat,

Csak jót adjon Isten e kis
Családnak!

Asztalunkon mindig legyen
Friss kenyér,

Jó anyámnak mosoly legyen
Két szemén,

S a jó Isten, kit félünk és
Imádunk,

Áldja meg két szent kezével
Családunk!

Pohárnok Jenő: 
Karácsonyfa alatt

Eljött a nap, mit várva-vártunk
Az égen csillagfény ragyog,
Jézuska fáját im’elhozták
A halkan szóló angyalok.

Köszönjük neked, édes Jézus,
Hogy szíved minket így szeret,

S az angyalok dalával együtt
Dicsőítjük ma szent neved!

S ha elmúlik majd a karácsony
Te akkor is maradj velünk,

Míg élünk ezt a kis családot
Szeresd, ó édes Istenünk!

Kedves Olvasóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy jelenleg az Adonyi Újság 2022. december - 2023. január összevont lapszámot tartják 
a kezükben!  Az újság következő megjelenése 2023. februárjában esedékes. 
Ezt követően, az év további részében a megszokott módon, havi rendszerességgel jelentkezünk.
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R I P O R T
Interjú Ronyecz Péter 

polgármester úrral

Ilyenkor év vége felé közeledve az ember 
számvetést készít az eltelt idő történéseiről, leszűri 
a tapasztalatokat, terveket készít a jövőre. Nincs 
ez másként egy város életében sem. Ronyecz Péter 
polgármester úrral ennek apropóján ültem le 
beszélgetni. 
Összességében milyennek értékeled Adony 
2022-es évét?
Adony városának ebben az évben nem lehet oka 
panaszra, különösen ha a környező gazdasági 
körülményeket, energiaárakat, gazdálkodási 
lehetőségeket nézzük. Nehezen indult az év, a 
költségvetés tárgyalásakor számtalan bizonytalan 
tényező volt, de ez az év végére kisimult. Ha most 
nézzük a költségvetésünket, akkor az látszik, 
hogy egy igen jó gazdasági évet tudtunk zárni. 
Véleményem szerint fontosabb, és az embereket 
valószínűleg ez érdekli a legjobban, hogy semmilyen 
olyan megszorítást nem kellett végrehajtanunk, 
amelyek a már meglévő kötelező, vagy önként vállalt 
feladatainkban gondot okozott volna, tehát nem 
voltak anyagi problémák, beruházásainkat be tudtuk 
fejezni. Azt gondolom, hogy olyan beruházások is el 
tudtak készülni, amelyekre hosszú ideje szüksége 
volt a településnek, például a régi Duna vendéglőnél 
a buszváró megnyitása. Összességében nehéz, de jó 
éven vagyunk túl. 
Legutóbbi beszélgetésünkkor érintettük a 
köztisztaság, rendezettség kérdését, ez újra és 
újra előkerülő téma. Hogyan látod most a város 
helyzetét ezen a téren?
Nem látok sok javulást. Ez egy összetett probléma, 
amit közösen kell megoldani. Ennek van egy 
hatósági része, egy nevelési, és egy igény része a 
lakosság részéről. Folyamatosan keressük azokat 
a megoldásokat, amelyek segíthetnek. De sajnos 
a lakosság egyéb területeken igen nehéz időszak 
előtt áll, ezért kisebb gondjuk is nagyobb lesz annál 
mint, hogy a környezetükre vonatkozó rendeleteket, 
változásokat maradéktalanul betartsák. Sok helyen 
most a túlélés a tét, ettől függetlenül ez folyamatosan 
napirenden van az önkormányzatnál. 
Milyen most a közbiztonság helyzete, mit 
tapasztalsz ezzel kapcsolatban?
Nem hallottam negatívat. Azok a statisztikai számok, 
amit a rendőrség rendelkezésünkre bocsátott, 
teljesen pozitívak. Nyilván, hogy a rendőrség 
szavaival éljek, vihar előtti csendet érzékelünk, de 
reméljük nem várható romlás.
Az önkormányzat mindig is fontosnak érezte a 
rendőrséggel való jó kapcsolat ápolását. Adódik 
a kérdés, tudta-e valamilyen módon támogatni a 
munkájukat a város?
Igen, tudtuk. A város 2 millió forinttal támogatta 
a túlórákat, és a rendőrök bérezését, másrészt 
a körülményeik javítását is fontosnak érzi 

településünk. Így összesen 40 millió forinttal 
támogattuk, támogatjuk a rendőrség épületében a 
bútorzat cseréjét, amelynek egy része még átnyúlik 
a következő év elejére. 
A Fejér Megyei Közgyűlés 200.000.000 
forint támogatást nyújt Adony Város 
Önkormányzatának pályázatok útján, ami 
nagyon-nagy dolog a város életében. Mi 
mindenre tudja ezt a város felhasználni?
Pályázatunk egyik része nem beruházásra 
fordítódott, hanem ezzel tudtuk pótolni a felélt 
tartalékainkat, amelyekkel a beruházásokhoz 
szükséges saját forrásokat és egyéb kiadásokat 
finanszíroztuk, tehát ezzel helyreállt a költségvetés 
stabilitása, a tartalék is visszaképződött, másrészt 
olyan beruházásokra fordítottuk, amik a fejlesztési 
koncepciónkba illeszkednek. (a Városháza rovatban  
olvashatnak erről egy önkormányzati összefogalalót 
- a szerk.)
A Hulladékkezelőben is történtek fejlesztések, 
mi az, amit erről lehet tudni, mi valósult meg, és 
milyen támogatás keretében?
Ez egy uniós pályázat volt, a Közép-Duna Vidéki 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
fejlesztése. Közel 3 milliárdos válogatómű épült, 
létesült Adony területén. Ennek megtörtént már 
a műszaki átadása. Jövőre valószínűleg üzembe is 
tudják majd helyezni. 
Mindenhol aktuális és égető kérdés a rezsi 
témaköre, több településen is komoly 
megszorításokra kényszerültek. Adonyban mi a 
helyzet ezen a téren?
Ugyanaz, mint a többi településen. Mindenhol 
sok a rezsidíj, nálunk is, de még nem szorultunk 
arra, hogy komolyabb szigorításokat hozzunk 
meg. Természetesen takarékosan gazdálkodunk 
az energiával. A központi előírásokat betartjuk, 
betartatjuk. A karácsonyi díszkivilágítás emiatt 
lényegesen kevesebb, szerényebb lesz. Több 
helyiséget lezártunk a régi önkormányzat 
épületében a takarékosság jegyében. Az ott 
működő civil szervezetek programjait a művelődési 
házba csoportosítottuk át, ahol szintén történtek 
korlátozások. 
Várható-e, hogy a Rákóczi utat tehermentesítik 
a nagy kamionforgalom alól, hiszen ez nagy 
problémát jelent úgy az ott lakóknak, mint a 
helyi közlekedőknek?
Igen, mindenféleképpen! A Közútkezelőnél 
kezdeményeztem egy tárgyalást. Meg is jött az első 
levél, hogy elutasították a gabonaszállítók kérelmét, 
tehát a településen jelentősen csökkennie kell az év 
több napjára vonatkozóan az átmenő forgalomnak. 
Mit tartasz a 2022-es év legnagyobb sikerének?
A buszváró elkészültét tartom annak. Évtizedek óta 
húzódó probléma oldódott meg. Az emberek ki voltak 
téve az időjárás viszontagságainak, hóban, esőben, 
szélben ott kellett nyílt színen várakozni, most ez 
megoldódott. Ezzel az emberek komfortérzetét 
tudtuk növelni, ami nagyon fontos dolog!
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Idén 25 éve vagy polgármester Adonyban. 
Visszatekintve, hogyan látod ezt az időszakot, 
mik azok a sikerek vagy éppen kudarcok, amik 
mérföldkövek voltak ennyi év alatt?
Érdekes és tanulságos évek voltak! Hálás vagyok a 
település lakóinak, hogy 25 évig bizalmat szavaztak 
a személyemnek. Minden feladat fontos, ami 
megoldásra vár! Ennek az időszaknak az a projektje, 
ami nagyban segítette, hogy idáig eljussunk, hogy 
minden intézményünk fel van újítva, energetikailag, 
esztétikailag, hogy a civileknek meg tudjuk adni 
az általuk igényelt támogatásokat, ennek a kulcsa 
a magtárházak megépítése volt, ami állandó fix 
bevételt jelent egyelőre. Ami fontos volt: az adonyi 
önkormányzat saját bevételeinek a stabilizálása. 
Hogyan lehet ennyi éven keresztül az ember 
motiváltságát, hivatástudatát megőrizni?
Azt gondolom erre van egy szó, amiben minden 
benne van, felelősségtudattal. 
Beszélgetésünk végén kanyarodjunk kicsit a 
jövő felé. Mik a tervek, elképzelések 2023-ban?
A túlélés a tét. Bizonytalan minden körülöttünk, ezt 
az emberek is tapasztalják. Vannak elképzeléseink, 
készítünk koncepciót, a tervezés nagyban függ 
attól, hogy milyen pénzügyi lehetőségeink lesznek. 
Azt gondolom, ha stabilizálódnak a gazdasági 
körülmények az országban, és az önkormányzatok 
helyzete, akkor lehet tervezni. Most csak szépen 
lassan lehet haladni. Mi nem állunk rosszul, jók a 
pozícióink. 
Mi az, ami prioritást élvez 2023-ban, mik azok 
a pályázatok, fejlesztések, amik folyamatban 
vannak?
A prioritások azok a közművesítések, ahol 
elmaradásaink vannak. Ez a Rózsa utca, a Bocskai 
utca komplex rendezése, illetve pedagógus szolgálati 
lakás bővítése, és egyéb szolgálati lakás építése. 
Ezek elsődlegesek jelen pillanatban. 
Vannak-e újabb pályázatok, fejlesztések, amik 
körvonalazódnak, vagy már megvalósulási 
szakaszban vannak és átnyúlnak a jövő évre?
A saját erőből történő fejlesztéseket a közműdíjak 
felemésztik, tehát itt csak olyan plusz forrásokról 
lehet majd gondolkozni, mint például a megyei keret, 
de ennek a mértékét majd csak tavasszal látjuk. Ami 
fontos és prioritásban az elsők között szerepel, az a 
közbiztonság és közlekedésbiztonság tekintetében 
a kamerarendszer átalakítása, bővítése. Azt tudjuk, 
hogy a megyétől származó plusz forrás negatív 
hatásait a lakosságnak kell elviselnie. Azokat a 
feladatokat, lehetőségeket, melyek a közbiztonság 
megóvását segítik, azokat fejleszteni kell, ebben 
nem lehet engedni! 
Az újévi jókívánságok időszaka is nemsokára 
következik. Polgármesterként mit kívánnál 
Adonynak 2023-ra?
Boldog, békés ünnepeket kívánok minden 
váróslakónak, és nyugalmat, kitartást az új évre!

Adony Város Önkormányzat 
2022. évi beruházásai

Magyar Falu Program:
1. Szolgálati lakás felújítása  
támogatási összeg: 15 994 811 . Ft
A támogatásból az önkormányzati tulajdonban 
lévő Adony, Kossuth u. 8. 1/3. szám alatti szolgálati 
lakás felújítása készült el. Kicserélésre kerültek a 
nyílászárók, a beltéri ajtók. A támogatási összeg a 
kivitelezést és a műszaki ellenőri feladatok elvégzését 
is magában fogalja.

2. Önkormányzati tulajdonban lévő járda 
felújítása 
támogatási összeg:  5 999 964 Ft
A fejlesztés a Spar Áruház parkolója melletti 
járdaszakaszt érintette. Az addig igen balesetveszélyes 
betonlap burkolatú szakasz térkőburkolatot kapott, 

és kiszélesítésre 

került 72 m2 – es területen.

Területi Operatív Program + 
1. Közcélokat szolgáló sport – és 
szabadidőközpont kiépítése Adonyban
támogatási összeg: 99 786 595 Ft
Az Önkormányzat sikerrel pályázott a TOP+ forrásból a 
Kastély parkban kialakítandó futópálya elkészítésére. 
Az előkészületek (PET, tervek elkészítése) lezajlottak, 
jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik a kivitelező 
kiválasztására.

2. Mini bölcsőde kialakítása
támogatási összeg: 409 914 095 Ft
Közbeszerzési eljárás keretében a kivitelező 
kiválasztásra került. Az elkészült kiviteli tervek 
alapján az építkezés megkezdődött. 

V Á R O S H Á Z A
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1746/2020. (XI.11.) számú kormányhatározat
támogatási összeg: 360 000 000 Ft

A Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési 
igények támogatásáról szóló kormányhatározatával 
megítélt támogatás három beruhást tartalmaz: 
a Magyar utca felújítását, a Városközpont 
rehabilitációját és a Kápolna sor út-és burkolat 
rekonstrukcióját. 
A Magyar utca kátyús, deformálódott burkolata 
megújult, a csapadékvíz elvezetés kiépítése 
megtörtént, a gyalogos járda térkövezése elkészült. 
A Városközpont rehabilitációjával megoldódott 
a csapadékvíz elvezetése, több parkoló került 
kialakításra, kerékpártárolók kerültek telepítésre az 
érintett szakaszon.
A Kápolna soron megújult az útburkolat és kiépítésre 
került a felszíni vízelvezetés és a közvilágítás is.

Fejér Megyei Önkormányzati támogatás
A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) 
önkormányzati rendelete, valamint Fejér Megyei 
Közgyűlés 244/2021. (XII.2.) önkormányzati 
határozata alapján Adony Város Önkormányzata 
175.000.000 Ft összegű támogatásban részesült, 
melyből 30.000.000 Ft-ot működési céljaira, 
a fennmaradó 145.000.000Ft-ot fejlesztési 
feladatainak kivitelezésére fordította, az alábbiak 
szerint:
1. Esze Tamás utca – Duna sor összekötésénél 
lévő 3 m széles aszfaltút felújítása – 1206 hrsz. 
A pályaszerkezet szélét megtámasztó előregyártott 
beton útszegélyelemek nincsenek így az útburkolat 
jelentős szakaszokon tönkrement, az útszóró só 
hatására errodálódtak, fagyási károk jeleit hordozták 
magukon. Az elemek közötti „fugák” kifagytak. Az 
úton keletkező csapadékvíz az ingatlanokat és az 
úthoz kapcsolódó parkoló területeket rendezetlen 
formában terhelték.  A felújított út leromlott állapotú, 
részben aszfalt útburkolat kutyázásával a meglévő 
átázott rész talajcseréjével, majd megerősítésével 
és aszfalt burkolásával oldotta meg a település 
ezen részének a közlekedési kapcsolatát. A 
beruházásra 14 000 000 Ft támogatásban részesült 
az önkormányzat.
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2. Bocskai utca szennyvízcsatorna kiépítése 
(támogatás összege: 12 000 000 Ft)
Adony Város Önkormányzat közigazgatási 
területén található ingatlanok túlnyomó része 
rendelkezik szennyvízelvezetéssel, rá vannak kötve 
a csatornahálózatra. Jelen támogatásból a rákötött 
ingatlanok arányán kíván az önkormányzat segíteni, 
az Adony Duna sor 177/1 hrsz-ú utca szakaszon 
(a Petőfi utca és Bocskai utca közötti területen) 
szennyvízcsatorna hálózat bővítésével, négy 
ingatlan szennyvíz-elvezetésének kiépítésével. Az 
elkészült tervek alapján a kivitelezés megtörtént, az 
ingatlan bekötések házi szennyvízátemelő rendszer 
kiépítésével. A szakaszon a tervekben szereplő 
csőből kialakításra került a gerincvezeték, két 
tisztítóval, tolózárakkal, karimás kötésekkel.
A támogatás összege: 12 000 000 Ft
3. Rendezvénytéren szilárd burkolat 
kiépítése 

Adony Város központjában található római katolikus 
templom és a Szent István Általános Iskola és AMI 
között terület (180m2) a megnövekedett gépjármű 
forgalomnak, már szűkösnek bizonyult, így a terület 
bővítésével, burkolatának megújításával egy nagy 
610 m2-es teret alapítottunk ki, mely 2,5%-os 
Rákóczi utcai vizesárokba való oldaleséssel készült, 
pályaszerkezete pedig: 
- meglévő tömörített földtükör
-  35cm M56 (Mechanikai stabilizáció) védő-
javítóréteg
- 20cm FZKA0/22-es (folyamatos 
szemelosztású zúzottkő alap)
Támogatás összege: 16 272 866 Ft

4. Iskola tetőterének beépítése (a fűtés 
kiépítését nem tartalmazza)
Adony Város központjában található Szent István 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény padlástere használatra alkalmatlan volt, 

felújításával az iskola hasznos alapterülete bővült. 
A meglévő padlástérből kialakításra került egy tároló 
és egy raktár helyiség , melyeket gipszkartonnal 
választottak el egymástól. A tetőtér új burkolatot 
kapott és tetőtéri nyílászárók beépítésével a 
természetes fény bejutása is biztosított lett.  A 
helyiségek korszerűbb világítással lettek felszerelve, 
melyek nem csak modernek, de energiatakarékosak 
is. A támogatás összege: 31 000 000 Ft
5. Városközponti ingatlan vásárlás 
(„vendéglő”)
6. Adony Város központjában, a Rákóczi u. 12. 
szám (499 hrsz) alatt található, használaton kívüli 
ingatlan megvásárlásával az Önkormányzat egy 
fedett buszváró kialakítását tervezi. A vásárláshoz 
46 000 000 Ft támogatást nyert a település. 

7. Útfelújítás Szentmihályon (0113/1 hrsz 
és a 0141 hrsz) 150 m hosszban
Adony Város Önkormányzatának közigazgatási 
területen található az Álmosvölgy utca (0113/1 
és 0141 hrsz ), ahol a területek csatlakozásánál 
egy kanyarban nagy szintkülönbség miatt esős 
vagy havas időben a közlekedés balesetveszélyes. 
Az érintett területen sok épület található így az 
utcának jelentős forgalma van, ezáltal sajnos több 
esetben az elakadt autók elzárták az teljes utat és 
megbénították a keskeny utcán történő közlekedést.
Ezt a kanyargos-csúszós, nagy szintkülönbséggel 
rendelkező csomópont került felújításra ~ 150 
méteres szakaszon. Az alapadatok, a becsült 
forgalmi adatok, a geodéziai mérések és a 
burkolatállapot szemrevételezése, és a feltárások 
alapján, új pályaszerkezet kerül kialakításra úgy, 
hogy a felületen keletkezett gödrös, kipergett, 
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kátyúk javítását követően egységes homogén felület 
előállítása érdekében 40 cm kavics feltöltésre 
betonelemek kerültek elhelyezésre. A támogatás 
összege: 9 000 000 Ft
8. Szennyvízvezeték hosszabbítás

2018 évben a KEHOP rendszer támogatásával 
megvalósult az adonyi szennyvíztelep korszerűsítése. 
Eddig a szennyvíztelep tisztított szennyvize az 
Adonyi Főcsatorna zsilipének alvizi szakaszán 
került bevezetésre. A zsilipet üzemeltető DV-
VIZIG Fejér Megyei Szakaszmérnökség álláspontja 
szerint a műtárgy karbantartása, üzemeltetése, 
üzembiztonsága javítható lenne a tisztított szennyvíz 
bevezetés műtárgyon keresztüli megszüntetésével. 
Az önkormányzat, figyelembe véve a hatóság által 
leírtakat a nyomóvezeték kiépítését úgy oldotta meg, 
hogy az a meglévő vezetékszakaszhoz csatlakozik, 
szabad kifolyással biztosítja a tisztított szennyvíz 
bevezetését az Adonyi főcsatornába. A támogatás 
összege: 16 727 134 Ft 
Fejér Megyei Közgyűlés 121/2022. (VI.23.) 
határozatában 145 000 000 Ft összegű támogatás 
kapott az alábbi fejlesztések megvalósítására.
1. Buszváró kialakítása 

Az Adony, Rákóczi u. 12. szám alatti – régen 
vendéglőként – üzemelő ingatlanon kialakításra 
került egy fedett buszváró, hogy az utasok 
kulturált körülmények között várakozhassanak. 
A fennmaradó szabad épületrészen tároló, raktár, 
iroda és két üzlethelyiség alakult, mely vállalkozás 
számára került bérbeadásra. Az épület ingyen 
használható wifi-vel is rendelkezik.
A támogatás összege: 26 000 000 Ft

1. Adonyi rendőrőrs bútorzat csere I. ütem
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi 
rendőrőrs épületében több felújítás is történt, 
többek között informatikai hálózat kiépítése. A 
régi bútorzat már nem volt megfelelő a modern 
informatikai eszközök tárolására, használatára. Így 
az őrsparancsnokkal egyeztetve új, korszerű bútorok 
készültek, valamint az épület egy részének padlózata 
is megújult.  A támogatás összege: 20 000 000 Ft
2. Kézilabda pálya megvilágításának 
kiépítése

A Magyar Kézilabda Szövetség jóvoltából a Kastély 
parkban megépült egy gumi burkolatos kézilabda 
pálya. Használatát elősegítve megtervezésre 
került a megvilágítás kiépítése, melyek kivitelezési 
folyamatban van. Átadást követően a 4 db 
lámpaoszlopra elhelyezett 16 db fényvető fényénál 
hódolhatnak a labdajátékosok. A projekt tartalmazza 
még a Hunyadi utca és a kézilabda pálya közötti 
útszakasz közvilágításának kiépítését is, biztosítva 
a gyalogosok közlekedését. A támogatás összege: 
16 000 000 Ft
3. Hóvirág Óvoda hátsó kerítésének 
kiépítése
A Magyar Falu Program támogatásával az óvoda 
kerítésének egy része már megújult. Jelen támogatás 
egy részéből pedig az ingatlan „hátsó” részének 
bekerítésével teljes lesz az óvoda kerítés. Támogatási 
összeg: 20 000 000 Ft

4. Rendezvénytér burkolása
A Fejér Megyei Önkormányzat 244/2021. (XII.2.) 
határozatával megítélt támogatásból már elkészült 
az általános iskola és a templom közötti terület 
kialakítása, akkor még zúzott kő burkolattal. A jelen 
támogatási összegből lehetőség volt az érintett 
terület térkő burkolatának kialakítására.
Támogatási összeg: 25 000 000 Ft
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5. Mobil színpad beszerzés
A városi rendezvények színvonalas lebonyolítása 
érdekében beszerzésre került egy 48 m2-es színpad 
kiegészítőkkel a Bálint Ágnes Művelődési Ház és 
Könyvtár részére. A támogatási összeg: 5 000 000 Ft
6. Kinizsi utcai buszváró felújítása, 
kialakítása
A felújítással érintett megállóban megerősítésre 
került a buszváró, és a hozzá vezető támfal, valamint 
a kerékpárok tárolására alkalmas hely is bővült. 
A támogatás összege: 16 000 000 Ft

7. Városháza árnyékolása
Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 
az irodákban napháló rolók kerültek elhelyezésre 
a monitor elleni tükröződés elleni védelem, illetve 
a sötétítés nélküli erős fény és hő elleni védekezés 
érdekében. Támogatási összeg: 1 700 000Ft
8. Templom jubileumi film elkészítése
Az adonyi Sarlós Boldogasszony templom 300 
éves évfordulója alkalmából egy kb. 45 perces 
dokumentumfilm elkészítését szeretnénk 
megvalósítani. Támogatási összeg: 15 300 000 Ft

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 16/2021. (XII.03.) 
önkormányzati rendelete, valamint a Fejér Megyei 
Közgyűlés 164/2022. (IX.29.) önkormányzati 
határozata alapján Önkormányzatunk 138 000 000 
Ft összegű támogatásban részesült. Ezen forrás 
nagy részét a 2022. évben végzett felújítások, 
beruházások többletköltségének finanszírozására 
fordította (műszaki ellenőri díjak, tervek, pótmunkák 
finanszírozása), valamint új fejlesztési elképzelések 
megvalósítását is szeretnénk megvalósítani.
- Esze T – Duna sor összekötésénél lévő 
aszfaltút felújításának műszaki ellenőrzése
- Bocskai utca szennyvízcsatorna hiányzó 
forrás biztosítása
- Spar Áruház melletti járdaszakasz 
felújításához hiányzó forrás biztosítása
- Kossuth u. 8. 1/3. szám alatti szolgálati lakás 
felújításához hiányzó forrás biztosítása
- Mobil színpad vásárláshoz hiányzó forrás 
biztosítása
- Kézilabda pálya világítás kiépítéséhez 
hiányzó forrás biztosítása
- Óvoda hátsó kerítés kiépítéséhez műszaki 
ellenőr megbízása
- Buszváró kialakításának műszaki 
ellenőrzése
- Kinizsi utcai buszváró felújításának műszaki 
ellenőrzése
- Rendezvénytér szilárd burkolat kiépítése – 
műszaki ellenőr megbízása
- Hulladéklerakóhoz vezető út – Adony 0194 
hrsz – felújításának tervezése
- Kápolna sor felújítás pótmunkája
- Mini bölcsőde pótmunka
- Városközpont vízelvezetésének pótmunkája
- Bajcsy – Zs. utca csapadékvíz elvezetése
- Sarlós Boldogasszony Templom felújítása : A 
templom 300 éves évfordulója alkalmából cserélésre 
kerülnek az oltárablakok, valamint ezen forrásból 
fedezzük az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvények 
lebonyolítását.
- Futókör kialakításához többletforrás 
biztosítása
- Adonyi Rendőrőrs bútorzatának ütemezett 
cseréje II. ütem.
- Ingatlanvásárlás : Adony 0477/4 hrsz. 
Az ingatlan megvásárlásával rekreációs terület 
alakítható ki a vizi sportok kedvelői számára.
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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
Egyesületünk az elmúlt időben 2 alkalommal tartott 
közösségi társadalmi munkanapot tagjai részére. Az 
első alkalommal megjelentek a kőgát alatti vízparti 
részen gyűjtötték össze a szemetet, csinosították a 
vízpartot. A második alkalom során a Topp-horgásztó 
vízpartján gyűjtöttek szemetet, illetve a parkolóként 
szolgáló területet takarították össze a megjelent 
horgásztársak. Az idei évben összesen 4 alkalommal 
került sor társadalmi munkanap megrendezésére, a 
vezetőség további társadalmi munkanapot már nem 
tervez a 2022. évre.
Egyesületünk, szigorú pénzügyi tervének és takarékos 
működésének köszönhetően, a telepítési tervben 
foglalt mennyiségen felül további haltelepítést 
valósított meg. Tagszövetségünktől, a HOFESZ-től, 
kedvezményes áron tudtunk megvásárolni 2000 
kg, háromnyaras horogérett pontyot, melynek egy 
részét, 1000 kg-ot, november 4-én egyesületünk a 
Topp- horgásztóba telepített. A hűvös novemberi 
időjárás ellenére sok horgász látogatott ki a 
telepített területre, és sikeresen horgásztak a frissen 
telepített pontyokra. A fennmaradó 1000 kg ponty 
telepítése várhatóan legkésőbb december közepéig 
megtörténik. A telepítés pontos időpontjáról még 
nincs információ, ez a lehalászás ütemezésétől 
függ. Reméljük, ezekkel a telepítésekkel sikerül 
hozzájárulni, hogy friss ponty kerüljön horgászaink 
ünnepi asztalára a karácsonyfa alatt. Egyesületünk 
a 2022. évben ezzel a mennyiséggel 9000 kg 
horogérett pontyot telepített a vízterületébe.

Az egyesület vezetősége már elkezdte előkészíteni, 
feldolgozni a MOHOSZ, illetve a HOFESZ által kiadott, 
2023. évre vonatozó ajánlásokat, módosításokat, 
direktívákat, illetve elkezdte összeállítani a 2023.
év pénzügyi tervét a küldöttgyűlés részére. Sajnos 
valószínűleg áremelést kell végrehajtanunk a 2023-
as évre. Egyrészt a MOHOSZ és a HOFESZ is jelentős 
szövetségi tagdíj emelést kíván végrehajtani, 

másrészt a megemelkedett energiaárak és 
folyamatosan emelkedő takarmányárak kedvezőtlen 
hatással vannak a telepített halak árára. Jelentős 
működési költségnövekedéssel kell számolnunk, 
illetve a kiadásunk legnagyobb részét kitevő 
haltelepítés költsége is az árak növekedésével 
jelentősen emelkedni fog. Sajnos ezek már olyan 
mértékű áremelkedések, melyeket a jelenlegi 
jegyárainkból befolyó bevételekből nem tudunk 
kigazdálkodni, elengedhetetlen lesz jegyáraink 
emelése. A vezetőség, ahogy eddig is tette, ezután 
is csak a legindokoltabb mértékű áremelést fogja 
javasolni elfogadásra.

Vezetőségünk a 2022. év tapasztalatai alapján 
horgászrend változtatásokat is javasolni fog 
elfogadásra, melynek kidolgozása folyamatban van.

Egyesületünk 2023. évi jegyárainak, pénzügyi 
tervének, horgászrendjének elfogadása 
alapszabályunk szerint a küldöttgyűlés hatáskörébe 
a tartozik. A küldöttgyűlést terveink szerint 2023. év 
január elejére hívja össze a vezetőség.
A közelgő karácsonyra és karácsonyi halra 
tekintettel: Miért is eszünk karácsonykor halat?
Mivel néhány évszázaddal ezelőtt az adventi időszak 
böjti időszak volt, és a karácsonyi böjt december 
24-e éjfélig tartott, az emberek tartózkodtak a 
húsfélék fogyasztásától, és a zöldségek, gyümölcsök, 
tésztafélék mellett csak halat ehettek. Ebből 
következik, hogy a vallásos családok ünnepi 
főfogásai mindig hallal készültek, illetve a kevésbé 
vallásosak is előnyben részesítették a halat, ugyanis 
a halpikkely a hiedelmek szerint sok pénzt ígér. 
Emellett a hal Krisztus jelképe, gyors mozgása pedig 
a család lendületes előrehaladását jelképezi az 
újévre vonatkozóan!
Békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Müller Gábor
titkár
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F Ű B E N - F Á B A N
Decemberi gyógyítóink:

Szegfűszeg és méz

A karácsonyi készülődéshez elengedhetetlen a 
szegfűszeg és a méz. Ezek nélkül el sem lehet képzelni 
az ünnepet. Az illatuk ünnepi hangulatot kölcsönöz 
az otthonunkban, nagyobb áhítattal és boldogsággal 
a szívünkben várjuk a szent karácsonyt. Boldogságra 
és szeretteinkre gondolunk mikor készítjük a 
sok illatozó finomságot, miközben nemcsak 
ínycsiklandozó finomságokról beszélünk, hanem 
az egészségünket is támogatjuk velük. A szegfűszeg 
mirtuszfélék családjába tartozó növény, egészben 
és őrölt formában is találkozunk vele. Kellemes 
illatú fűszer, melyből emésztést serkentő teát is 
készíthetünk. Gátolja a gyomorban a gázképződést. 
A szegfűszegolaj irritálhatja a gyomrot, ezért inkább 
teáját részesítsük előnyben,főzet formájában. A 
szegfűszeg magjából, szárából, bimbójából sajtolt 
illatos olaj érzéstelenítő hatással bír, amit nagy 
előszeretettel  alkalmaznak fogászati kezelések 
alkalmával. Csillapítja a fogfájást is. 1-2 szem 
szegfűszeget rágcsálva frissíti leheletünket és 
szájöblítők alapanyaga is. Megfázásra, légúti 
fertőzésekre, főzetébe tegyünk néhány kanál mézet, 
így enyhíti a köhögést  és torokfájást. Antibakteriális 
hatással  is bír, nemcsak szervezetünket hanem 
a lakás levegőjét is fertőtleníti. Csökkenti a 
gyulladásokat a benne levő„eugenol”, mely igen 
erős gyulladáscsökkentő hatással bír. Krónikus 
gyulladások ellen is egyaránt alkalmazható. 
Báziskrémbe vagy olajba keverve masszírozhatunk 
vele fájós ízületeket és izmokat. Aromaterápiás 
fürdőt is készíthetünk: 10 csepp  szegfűszegolajat 
cseppentsünk egy kád forró vízbe és 15-20 percig 
fürdőzzünk. Légzéskönnyítő, nyugtató  és egyben  
stresszoldó is. 
Tea készítése: 4dl vizet felforralunk, ½ teáskanál 
őrölt szegfűszeget teszünk bele és 20 percig állni 
hagyjuk. Mézzel édesítjük és langyosan kortyoljuk.
Ételeinket és süteményeinket is ízesítjük vele. A 
mézeskalács egyik fő összetevője. 
A narancsba tűzdelt szegfűszeg kellemes, karácsonyi 
illattal lengi körbe a meghitt ünnepi asztalt, sőt még 
az asztal dísze is lehet.
Figyelem a szegfűszegolaj túladagolása MÉRGEZŐ! 
Mértékkel használjuk. Gyerekeknek mindig hígítva 
alkalmazzuk!
MÉZ  - Egyik legrégebbi  természetes gyógyhatású 
finomságunk. A méz nem csak finom, hanem még 
gyógyít is. Rengeteg vitamint és elengedhetetlen 
anyagot tartalmaz. Megtalálható benne: cink, 
magnézium, kalcium, kálium  és B vitaminok. Minél 
sötétebb színű a méz annál több ásványi anyagot 
tartalmaz. Aki nem allergiás a pollenre a méz 
kitűnő választás immunrendszer erősítésre vagy 
betegségek leküzdésére.
Antiszeptikus hatásánál fogva baktériumölő. Sebeket 
kentek be vele, és gyógyulásnak indultak a gyulladt 
sebek. Rengeteg jótékony hatása mellett figyeljünk 

rá, hogy rengeteg energiát ad, de a cukorbetegek 
lehetőleg mellőzzék! Forró teába  ügyeljünk rá, 
hogy ne tegyünk mézet mert elveszíti hatóanyagai 
jelentős részét. A méz íze nagyon összetett.
Hársméz: Barnás színű. Nyugtató hatása miatt 
sokat javíthat állapotunkon. Hörghurutra is jó 
választás. Neki van a mézek közül a legerősebb 
gyulladáscsökkentő hatása.
Napraforgóméz: Aranysárga, kesernyés.
Akinek gyomorsava van annak nem ajánlott, mivel 
enyhén savas. Legjobb méz a mézeskalácsba. 
Akácméz: Világos színű, akácillatú. Gyomorsav 
esetén jó választás, nagy segítség. Magas 
gyümölcscukor tartalma miatt lassan kristályosodik.
Méregtelenítő, köhögéscsillapító, náthában nagy 
segítség. Csontképzési zavarra is kitűnő.
Selyemfű méz: Vanília ízű, Hungarikum 
Lassan kristályosodik, gyulladáscsökkentő, 
vérnyomásszabályzó, immunrendszer erősítő.
Repceméz: Enyhén lúgos hatású, jó hatással van 
a gyomorsav túltermelésre. Magas a vastartalma, 
segít a vérszegénységben szenvedőknek.
Vegyes virágméz: Szakemberek szerint 
legértékesebb mézek egyike.
Fontos tudni: A mézet NEM szabad 1 éves kor alatti 
gyermeknek adni!! 
Karácsony közeledtével lepjük meg szeretteinket 
egy kis mézes, gyömbéres likőrrel és egy kis 
süteménnyel.
Hozzávalók: 
0.5 liter pálinka, 2 rúd fahéj, 1 teáskanál szegfűszeg, 4 
karika friss gyömbér, 15 dkg  méz.
A hozzávalókat tegyük egy befőttes üvegbe, keverjük 
össze és fedjük le. 3 napig kevergetjük,majd ha a méz 
felolvadt akkor 3 hétre eltesszük. 3 hét elteltével 
leszűrjük, és ebből a fűszeres mézes italból kínáljuk 
szeretett vendégeinket!
Gyors mézes sütemény
Hozzávalók: 6 tojás, 25dkg kristálycukor, 3 evőkanál 
méz, 40dkg liszt, 1 teáskanál szódabikarbóna 
1 mokkáskanál fahéj, 1 mokkáskanál őrölt szegfűszeg
3 csapott evőkanál kakaó, 2dl étolaj, 2dl tej
Elkészítése:
Tojások sárgáját cukorral, mézzel, kikeverjük, 
hozzáadjuk az olajat és a fűszereket, majd a kakaót. 
Hozzátesszük a lisztet és a tejet, majd a tojások 
felvert habját. 190 fokos sütőben, tűpróbáig sütjük.
Megkenhetjük birs lekvárral vagy tetszés szerint 
ízlésünknek megfelelő krémmel. Ezzel a gyors 
és finom süteménnyel várhatjuk vendégeinket a 
meghitt ünnepen. Áldott, békés karácsonyi ünnepet 
és eredményekben gazdag boldog új évet kívánok  
mindenkinek!
Jó egészséget kívánok!

Jókai Ildikó
fitoterapeuta



12

Márton-napi újbor mustra

A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony 
szervezésében idén is megrendezésre került a 
Márton-napi újbor mustra. Ezen rendezvény 
bevezetése 2009-ben kezdődött, így a mostani 
évben már a 13. alkalommal várta a Borrend a 
borosgazdákat és újboraikat. A tavalyi évben a 
vírushelyzetre tekintettel, korlátozott létszámban 
lehetett részt venni a mustrán és az azt követő 
libavacsorán. Azonban a 2022-es évben közel 40 fő 
regisztrálta magát. 
A rendezvény a Bálint Ágnes Művelődési Ház 
és Könyvtár Lívia termében várta vendégeit. 
November 12-én, délután 14 órai kezdettel 
indult meg a mustrálás, mely 5 órán keresztül 
tartott. A borrend, a már sokak által ismert Font 
Magdolnát, soltvadkerti borász laboránst hívta 
el, hogy értékelje a borászok borait. Schmidt 
Attila nagymester köszöntője után, Steinmann 
László összefoglalóját hallgathattuk meg az ez 
évi időjárásról. Nem volt egyszerű feladata idén 
a borosgazdáknak, hiszen nagy volt a szárazság, 
mely nem feltétlenül kedvezett a szőlőnek. Nem 
volt lehetősége ideálisan beérni a szőlőszemeknek 
sem. A rövid ismertető után elkezdődött a borok 
kóstoltatása. Összesen 38 tétel került elbírálásra, 
ezek közül 25 fehér, 11 rosé és 2 vörös bort került 
felkínálásra a résztvevőknek. A sokszínű felhozatal 
a fehérborokkal kezdődött, majd ezt követte a 
roséborok, illetve a vörösborok bemutatása. Az 
idén is kóstolhattunk vegyes fehéreket, Irsai Olivért, 
Generosából készült tételeket, majd Kékfrankos 
rosékat és cuvée vörösborokat. Ezúttal nem csak az 
adonyi szőlősgazdák vettek részt a rendezvényen, 
hanem a Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony 
meghívására a Velencei-tavi Szent Benedictus 
Borlovagrend tagjai is, Turcsányi Sándorné, 
Marianna nagymester asszony vezetésével, akikkel 
baráti viszonyt ápol a borrend. A társborrend tagjai 
is felkínálták boraikat, melyet a nagy szakmai 
tudással rendelkező Font Magdolna is értékelt. 

Aki esetleg még nem vett részt újbor mustrán, 
annak rövid ismertetőt tartanék, hogyan is képzelje 
el ezt az eseményt. Minden gazda elhozza a saját, 
idei újborát, melyet felkínál társainak. Ezt követően 
ismerteti mindazt, amit a borról tudni érdemes, 
mikor történt a szüret, milyen mustfokkal, milyen 
fajtából készült a tétel. Abban az esetben, ha 
már laboráltatta, elmondja, mennyi ként, cukrot, 
illetve savat tartalmaz a labor által bevizsgált 
bor. Mikor a résztvevők megkóstolják, véleményt 
mondhatnak az éppen pohárban lévő borról, ezzel 
segítve borásztársukat. Az újbor mustra azért is 
jó, akár kezdő, akár tapasztalt borászoknak, mivel 
minden évben más bor készül, nincs két egyforma 
évjárat, így mindig tanulhatnak valami újat a 
borról, technológiáról, amit a következő évben 
megfogadhatnak. Sok szakmai tudással bővíthetik 
tudásukat a borászok, illetve a jövő borászai. 
A mustra este 7 óráig tartott, mire az összes tétel 
megkóstolásra került. Ne feledkezzünk meg a 
rendezvény nevéről sem. Nem véletlen ugye az 
sem, hogy a Márton-napi újbor mustra nevet kapta 
ez az esemény. Minden évben Márton napjához 
közel kerül megszervezésre, valamint a felkínált 
borok után lehetőség volt maradni a Vetus Salina 
Kulturális Egyesület szervezésében megtartott, 
Márton naphoz kapcsolódó libavacsorán. A vacsorát 
jó hangulatban, borozás mellett fogyaszthattuk el, 
velencei barátaink és tagtársaink társaságában. 
Hiszen a mondás is úgy tartja, hogy „Aki Márton 
napján újbort nem iszik, egész évben szomjazik”. 
Azt gondolom, megnyugtathatok mindenkit, senki 
nem fog szomjazni az elkövetkező időkben, hiszen 
a borosgazdák közel 40 tétellel hozzájárultak 
mindehhez.

Kurucz Vanda borlovag
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B O R R E N D I  H Í R E K
Csókakői látogatók

Az év vége is tartalmasan telik egyesületünk, a 
Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony számára. 
November 4-én, pénteken kora este a csókakői Szent 
Donát Borrend 17 fős delegációját fogadták borrendi 
tagjaink a szőlőhegyen. Bognár Gábor nagymester 
úr hívott fel korábban minket és érdeklődött arról, 
hogy ezen a délutánon megállhatnának-e nálunk 
pár pohár borra, kis ismerkedésre. Természetesen 
örömmel vettük a bejelentkezést és szívesen fogadta 
közel 10 fős csapatunk a vendégeket.
Egyre több borfesztiválra, különböző borünnepekre 
invitálják vendégnek borrendünket. Persze nem 
csak mi megyünk vendégségbe, hanem Adonyba is 
rendszeresen érkeznek a borrendek, más borbarátok, 
ennek volt egy állomása ez a pénteken késő délután. 
Fejér megyében, ahol a megyéket összevetve immár 
a második legtöbb borrend működik, különösen jó a 
kapcsolat a borrendi szervezetek között.
“Nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Egy háromnapos 
alföldi kiránduláson veszünk részt, mi kértük az 
adonyiakat, hogy hazafelé menet megállhassunk 
náluk. Rögtön igent mondtak a kérésünkre, amit nagy 
tisztelettel vettünk!“ - mondta köszöntőjében a Szent 
Donát Borrend nagymestere. 

Az érkezést követően László Norbert kínálta pálinkáit 
a vendégeknek, majd Schmidt Attila nagymester 
mondott köszöntőt és néhány mondatban ismertette 
a borrend történetét. Ezt követően a Szent Orbán 
kápolnához sétáltunk, ahol Králl István örökös 
tiszteletbeli nagymester mutatta be a jelenlévőknek 
a Szent Orbán kultuszt és a helyi szőlőhegyet. 
A program a Pletser Pince, a Schmidt Pince és a 
Králl-Klein Pincék látogatásával és borkóstolással 
folytatódott. 
Közben a perkátai Nedves Tibor és az iváncsai Májer 
Béla tagtársak is bemutatták újboraikat.
A vendégek elbúcsúzása után programunk 
értékeléssel és a Boldog Pince újborainak  
kóstolásával zárult. Örömmel vettük a csókakői 
borbarátok érdeklődését tevékenységünk, 
szőlőhegyünk iránt! Megbeszéltük, hogy innen 
folytatjuk! 

Schmidt Attila nagymester

János-napi    
DUNA-MENTI  SZENT ORBÁN BORREND ADONY

2022. december 26-án

A 9 ÓRÁTÓL KEZDŐDŐ 
SZENTMISE KERETÉBEN AZ 
ADONYI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN.

   boráldás  2022

PÁLINKAMUSTRA

VÁRUNK MINDEN MAGÁNFŐZŐT, 
HÁZI PÁLINKAFŐZŐT, AKI SZERETNÉ MEGMUTATNI AZ

ÁLTALA FŐZÖTT PÁLINKÁT ÉS ARRÓL 
NEVES SZAKEMBERTŐL VÉLEMÉNYT, ÍTÉLETET HALLANI

SZAKÉRTŐ :  LÁSZLÓ NORBERT

A kínáláshoz kb. 0,75 l mennyiségű mintára van szükség
A kóstoló feltételeit a borrend biztosítja

A  R É S Z V É T E L  E LŐZ E T E S  R E G I S Z T R Á C I Ó H O Z  K Ö T Ö T T ,  M E L Y E T  A
B O R R E N D A D O N Y @ G M A I L . C O M  E - M A I L  C Í M E N ,

V A G Y  A  + 3 6 2 0 / 3 2 6 - 3 4 0 9  T E L E F O N S Z Á M O N L E H E T  M E G T E N N I !
 

A Duna-Menti Szent Orbán Borrend Adony
szervezésében

HELYSZÍN:
BÁLINT ÁGNES MŰVELŐDÉSI  HÁZ ÉS  KÖNYVTÁR,  L ÍVIA TEREM

2457 ADONY,  RÁKÓCZI  U .  28 .
 
 

2023. FEBRUÁR 3. 

18.00
 

PÁLINKABÍRÁLÓ
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G O N D O L A T É B R E S Z T Ő
Szabadidő

Köszönöm szépen a felkérést, hogy ebben a hónapban 
én osszam meg a gondolataimat a szabadidőről.

„Lazítani, próbálj meg lazítani, 
Nem győzlek tanítani, 

Hogyan csináld. 
Kell egy kis áramszünet, 
Időnként mindenkinek, 
És aztán megint mehet 

Minden tovább.” /Hofi, 1976/
Ugye sokaknak ismerős ez a dalszöveg? De 
elgondolkodott-e már valaki, mit is jelent ez a 
néhány sor?
Szabadidő… Mindenkinek mást jelent ez a fogalom, 
mégis ugyanazt keressük benne. Ez az az idő, 
amit kiszakadva a mókuskerékből a feltöltődésre 
használunk, ami lendületet ad a mindennapokban. 
Hívhatjuk a manapság oly divatos kifejezéssel 
énidőnek is, mert a lényeg ebben rejlik. Hiszen a 
szabadidő valójában nem más, mint az az idő, amit 
magunkra, a saját prioritásainkra fordítunk, és 
amiből sajnos nagyon kevés van. Érdemes tehát úgy 
és azzal tölteni, hogy a lehető legtovább kitartson az 
általa megteremtett belső egyensúly, nyugalom és 
boldogság.
A szabadidő eltöltése lehet aktív és passzív, hogy 
mikor melyikre van szükség, az egyénenként változik. 
Van, akit a természet közelsége, egy kirándulás, egy 
séta, vagy akár a növények gondozása kapcsol ki, 
míg másokat az olvasás, a sport, a gasztronómia 
vagy egyes kreatív tevékenységek pihentetnek. 
Mindannyian másban találjuk meg a kikapcsolódás 
lehetőségét. Konkrét recept tehát senki számára 
nincs, sőt, idővel sokszor megváltozik, hogy éppen 
miben érezzük magunkat kiteljesedni. 
Szabadidőből nekem is éppolyan kevés van, mint 
mindenki másnak, ezért igyekszem azzal tölteni, 
amit a legjobban szeretek csinálni. Amikor ezen a 
gondolatébresztő cikken töprengtem, három olyan 
hobbim jutott eszembe, amelyek közül bármelyiket 
szívesen csinálom, ha lazításra, pihenésre van 
szükségem.

Bár a munkám is a könyvekhez köt, mégis az 
olvasás az, ami elengedhetetlen számomra a 
kikapcsolódáshoz, ezért legyek bárhol, mindig van 
nálam legalább egy olvasnivaló. A könyvek világa 
számomra kiapadhatatlan energiaforrás. Hiszem, 
hogy nincs olyan ember, aki nem szeret olvasni, 
csak ők még nem találták meg a számukra írt 
történeteket. Éppen ezért nemcsak könyvtárosként, 
hanem olvasóként is sokszor ajánlok könyveket. 
Az olvasás mellett a gyöngyékszerek készítése is 
tökéletes énidőt jelent számomra. Az apró üveg- és 
ásványgyöngyök, valamint a kristályok sokasága, az 
egyszerű vagy bonyolultabb minták megvalósítása 
maximális koncentrációt igényel, így teljesen elvonja 
a figyelmem a hétköznapi dolgokról. 
A harmadik dolog, ami pihentető számomra az 
a fényképezés, a pillanat megörökítése. Fotók 
bármikor, bárhol és bármiről készülhetnek, a lényeg, 
hogy belefeledkezhessek az aktuális témába. S 
ha már szeretek olvasni és van kreatív hobbim 
is, természetesen a könyvek és az ékszerek is 
rendszeresen az objektív kereszttüzébe kerülnek. 
A szabadidő hasznos eltöltése tehát valahol 
önismeret, befelé fordulás, útkeresés is, de hogy ki 
mire használja, az már mindenkinek a saját döntése, 
a lényeg, hogy pihentessen és örömet adjon.
Végezetül Enyedi Norbertet kérem, hogy ossza meg 
velünk gondolatait a lokálpatriota életérzésről és 
a szülőhelyre való visszaköltözésről a következő 
lapszámban.

Schmidt-Czetli Ágnes
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K R E A T Í V  H Á Z I A S S Z O N Y
Kókuszos házikó

Hozzávalók:
4 db tojás, 120 g cukor, 50 ml olaj, 50 ml tej, 1 teáskanál 
sütőpor, 180 g liszt, vaj a formához. Töltelék: 300 g 
tejföl, 2 db banán, 250 g cukormentes habtejszín, 1 
tasak kókuszos főzés nélküli puding, 100 g cukor, 80 g 
kókusz, 1 fahéjrúd a díszítéshez. 
Készítés: 
A tojásokat habosra 
keverjük a cukorral. 
Több részletben adjuk 
hozzá az olajat és a tejet. 
Végül óvatosan adjuk 
hozzá a sütőporos lisztet. 
A masszát töltsük egy 
kivajazott 20 cm hosszú 
vekni formába. 170 
fokon süssük 30 percig. 
A sütőből kivéve hagyjuk 
teljesen kihűlni. Egy éles 
késsel vágjuk egyenesre 
a tészta tetejét, majd 
óvatosan vágjunk ki 
belőle egy háromszöget. 
Ez lesz a teteje a házikónak. A töltelékhez keverjük 
össze a tejfölt a tejszínnel, adjuk hozzá a pudingot, 
és a cukrot. Felverjük, amíg a cukor teljesen fel nem 
oldódik. Sűrű krémet kapunk. Béleljük ki a tészta 
mélyedését, majd tegyük bele a banánt, majd újra 
krémet. Helyezzük rá a tetőt, végül vonjuk be az 
egész házikónkat krémmel és szórjuk meg kókusszal 
a fahéjrudat. Ez lesz a kémény. Finom krémes sütit 
kapunk! Jó étvágyat kívánok hozzá! Megköszönve 
egész évi  figyelmüket áldott békés karácsonyt 
kívánok! 

Kató 

Mézeskalács adventi koszorú

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg méz, 10 dkg 
cukor, 5 dkg vaj, 2 db tojássárgája, 1 kiskanál 
szódabikarbóna, 0,5 dl tej, 1 kis kanál mézeskalács  
fűszerkeverék, reszelt citromhéj. A máz: 2 
tojásfehérje, 15 dkg cukor. A tészta hozzávalóit 
összegyúrjuk, majd fóliába csomagolva pihentetjük 
legalább fél órát. A tésztát lisztezett deszkán 
kinyújtjuk 4, 5 mm vastagra. Sablon segítségével 
kivágunk egy nagyobb és egy kisebb szív formát. 
A kicsibe vágjunk kis helyet a mécsesnek pogácsa 
szaggatóval, majd sütőpapírra téve 170 fokon 
sütjük. A kihűlt formákat díszítjük a tojásfehérjével 
jól kikevert cukorral. Cukormázunkat nyomózsákba 
téve szépen összeragasztjuk a formánkat. 
Ízlés szerint dekoráljuk. Édesszájúaknak, és a 
természetes életmód híveinek szép ajándék is lehet! 

Szeretettel: Kató

Az önkormányzat 

90.születésnapja 
alkalmából köszöntötte 

Velis Józsefnét,
 sz. Szabó Máriát 

a Gondozóházban. 
További jó egészséget kívánunk!
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P O R T R É
Ifj.Rácz Mihályné ismét hazalátogatott

Az Amerikai Egyesült Államokból repült 
Magyarországra a távoli rokon. Réges-régen 
1907-ben Rácz János elindult munkát keresni 
a tengerentúlra, az ígéret földjére, Amerikába. 
Felesége és hat gyermeke 1912-ben hajóval utaztak 
apjukhoz a messzi földre. Elk-Riverben telepedtek 
meg, és farmerközösségekben éltek. 2012-ben 
megünnepelték a 100 éves évfordulót. A család 
lélekszáma 600-ra tehető, de sajnos már nem 
sokan tudnak közülük magyarul beszélni. Mihály 
gyermekeivel és unokáival is többször jött haza. 
Fontosnak tartja, és a szívén viseli, hogy az ifjú 
nemzedék is lássa, honnan indultak el az őseik. 
Kint múzeumot alapítottak, a magyar kultúrával, 
hagyománnyal kapcsolatos dolgokat ide mentették 
el. Egy szakácskönyvet is írtak a nagymamák kedvenc 
receptjeik vannak felsorolva, ez már angol nyelven 
készült. Nagy ünnepeken ezeket a finomságokat 
előszeretettel készítik el a családok.
Nagy örömmel jönnek haza az itt élő, szeretett 
rokonaikhoz. Rendkívül nagy az érzelmi kötödés 
a településünkhöz, a kis templomunkhoz. Sokat 
emlegetik Lendvai atyát, akitől nagy segítséget 
kaptak a családfa kutatás kapcsán, és őszinte 
barátságot ápoltak. Hazajöttek a harangavatásra, 
és nagy adományt adtak a tető felújítására is. A 
kutatás eredményes volt, könyvet is készítettek a 
családjukról. A világ nagyot fordult Lendvai atya 
halála után, már csak a templom maradt biztos 
pontnak, az itt szolgáló papok gyorsan váltakoztak, és 
sajnos egyikükkel sem tudtak szorosabb barátságot 
kialakítani. Magyarország sok szép nevezetes 
helyére eljutottak, szeretnek itthon lenni, és soha 
nem térnek haza üres kézzel. A Bajcsy utcában volt az 
ősi ház, már lebontották, de még néhány faldarabkát 
összeszedtek, és viszik a múzeumukba. A 2022-
es Salináriumot is megkapták, ebben két írás is 
szerepel róluk. Szentképeket is vittek magukkal, ami 
az első szűz anya oltárképről készült itt Adonyban. 
Természetesen a 300 éves templomi évfordulóra is 
meghívtuk őket, bízunk benne, hogy sikerül a jövő 
évi hazalátogatás is. A kis beszámoló elkészítésében 
segítségemre volt ifj Rácz Mihály és Fornai Józsefné. 
Ignácz Ildikó szeretettel ajánlja az újság olvasóinak 
ezt a kis beszámolót.
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Iskolai sporthírek

A 2022/23-as tanévben iskolánk igyekszik tovább 
folytatni az eddigi évek aktív részvételét az országos 
sportprogramokban. 2022.10.03-án a Magyar 
Diáksport napja keretein belül rendeztük meg 
az eddigi hagyományokhoz hasonlóan az iskolai 
futóversenyünket. A tanulók a délelőtt folyamán 
korosztályonként versenyeztek a minél fényesebb 
éremért. A park adottságait kihasználva lelkesen 
rótták a métereket a szép természeti környezetben. 
Egyes futamok végén kifejezetten izgalmas 
befutóknak lehettünk részesei. Ha a futás nem is 
mindenki legnagyobb kedvence, a teljesített táv 
végén mégis mindenki büszkén sétálgatott és biztatta 
tovább társait. A közösségi élmény, a társakkal 
töltött idő a mai világban talán még értékesebb, 
mint régen, ezért sem szabad elhagynunk ezeket a 
rendezvényeket.
Az októberi hónapban 2 csapatunk is részt vett 
a labdarúgó diákolimpiai küzdelmekben. Az I. 
korcsoportunk jelenleg vezeti a küzdelmeket, míg 
III. korcsoportos fiaink a 3. helyen fordulnak. Ők 
mivel a csoport első helyezettjét megverték, így 
ha tavasszal jól szerepelnek, akkor még fényesebb 
éremmel is hazatérhetnek majd. Az idei gazdasági 
megszorításokhoz sajnos a diáksportnak is 
alkalmazkodnia kell. Egyre több sportág kerül ki a 
diákolimpiai küzdelmekből, és sajnos buszt sem kap 
egyetlen iskola sem a Tankerülettől az utazáshoz, 
ezért is jár hatalmas köszönet a szülőknek, akik 
mindig segítenek a versenyekre való utaztatásban. 
Novemberben a környékbeli iskolák közül mi 
maradtunk egyedül, akik kézilabdában vállalták, 
hogy Pusztaszabolcsra és Rácalmásra elutazunk 
mérkőzést játszani a III. és IV. korcsoportban fiú és 
lány csapattal is. Sajnos egyre több csapat szűnik 
meg. Nem is olyan régen még 4 csapat jelentkezett 
szinte minden korosztályban, de mára mi maradtunk 
egyedül, ahol nincs egyesület, de szakköri formában 
igyekszünk összeszedni a szivacskézilabdásokat és 
kézilabdázni vágyó gyerekeket. 
A szertorna szakkörön is egyre stabilabb a gyerekek 
létszáma, így ha tehetjük majd és nem jön semmi 
közbe, akkor januárban igyekszünk részt venni 
ebben a sportágban is a körzeti versenyen.

Auer Gábor

Szenior szertornász találkozó az 
iskolában

Gáborfi Lajos tanár urat senkinek sem kell bemutatni 
Adonyban. Rengeteg diáknak mutatott utat a sport 
terén, akik ezáltal felvérteződtek olyan attitűdökkel, 
amelyek az életben is segítségükre vannak. Sokan 
közülük a mai napig szeretettel gondolnak rá. 
Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy idén újra 
volt egy kis csoport, akik tiszteletük és szeretetük 
jeleként meghívták Lajos bácsit egy jó hangulatú, 
régi sztorikban gazdag beszélgetésre. Az esemény 
főszervezője Ébl György volt, aki a régi társakkal együtt 
töltött időt értékként kezeli, a gyermekkorban átélt 
élményeket pedig nem felejti. A jelen lévők közül Ébl 
György, Gelencsér Zsolt, Szántó Balázs, Becker Péter, 
Szűcs István, Marczi Tibor Lajos bácsi vezetésével 
annak idején egészen az országos szertorna döntő 
megnyeréséig menetelt, Auer Gábor pedig a másik 
korosztályban ért el országos eredményeket. 
Mindebben a tanulók és edzőjük részéről rengeteg 
befektetett energia volt. A legjobb az egészben, hogy 
ezt sem Lajos bácsi, sem a fiúk nem munkának élték 
meg, hanem élménynek, még ha sok izzadsággal 
teli pillanat is volt az évek alatt. Megértették, hogy 
a szigor értük van, és energiabefektetés nélkül nem 
fogják tudni elérni a céljaikat az életben. Tanáruktól 
vehették a példát, hiszen annyi alázat és szenvedély, 
ami edzőjükből sugárzott, kevés embernek adatik 
meg a munkájának végzése során. Úgy gondolom, egy 
pedagógusnak nincs nagyobb dicséret és büszkeség 
annál, minthogy régi diákjai még évtizedek múltával 
is ekkora szeretettel gondolnak rá. A rágcsálnivalók 
elfogyasztása, és a jóízű beszélgetések közben 
természetesen nem bírták ki a fiúk, hogy ne 
próbáljanak ki egy-egy régi kunsztot a gyűrűn, vagy 
gyakorlati elemet a talajon. Ahogy tanulták egykoron, 
szenvedély nélkül nem lehet, és ha idősödünk is, de a 
tornász szív mindig tornász szív marad. 
További sok ilyen találkozót kívánunk még Lajos 
bácsinak!

Auer Gábor
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Teadélután az iskolában

Az elmúlt években elmaradtak a különféle 
megmozdulások a gyermekeink és az iskola 
támogatására. Mi, a szülői munkaközösség (SZMK) 
tagjai megálmodtunk egy jótékonysági teadélutánt. 
Egy csapatként fogtunk össze, és megvalósítottuk 
november 20-án, melyhez a helyszínt az intézmény 
maga biztosította. Szerettünk volna egy kis kreatív 
foglalkozással újra összehozni ezt a kis közösséget 
úgy, hogy közben támogatjuk az iskolás gyerekeket. 
Az összefogás példamutató volt. Gyűjtést szerveztünk 
az iskola keretein belül - a szülők, gyerekek segítségét 
kérve -, hogy a megunt, de jó állapotú játékaikat, 
könyveiket hozzák el a kihelyezett gyűjtőládákba. 
Ami másnak már „kacat”, az valakinek hatalmas 
ajándék. Így volt kirakodóvásár, és zsákbamacska is. 
Mind a 16 osztály részéről érkezett étel-ital felajánlás, 
és sok szülő vett részt egyéb munkafolyamatokban 
(csomagolás, pakolás, kreatívkodás, árusítás).A 
gyűjtésbe az adonyi vállalkozókat is bevontuk, akik 
nagy örömmel járultak hozzá a cél megvalósításához. 
Volt aki finomságokat küldött, vagy pizza utalványt, 
de olyan is, aki játékokat, kreatív eszközöket ajánlott 
fel. A teadélutánon az SZMK tagjai és további szülők 
közreműködésével az iskolás gyerekek árulták 
jelképes összegekért az ételt-italt, a zsákbamacskát, 
a játékokat a „kacat”-vásárban, illetve a tombolát. A 
kreatív részlegen szintén a gyerekeké volt a főszerep. 
Saját ötleteik alapján alkottak mind, s egytől egyig 
lelkesen készítették el a csillámtetoválásokat, 
vagy épp segítettek megismertetni a vendégekkel 
a fonalból vagy gyöngyből készült karkötő 
elkészítésének módját, a gipszformák festését. Az 
egész délután folyamán a zenét a jó hangulathoz 
néhány diák biztosította.
A teadélutánt nagy sikerrel zártuk. A jó hangulat, a 
sok mosolygós arc, a sok érdeklődő mind azt 
jelezte, hogy igenis érdemes ilyen vagy ehhez 
hasonló megmozdulásokat szervezni! Ezúton 
szeretnénk megköszönni a felajánlóknak, a 

segítőknek a támogatásukat, az SZMK tagjainak, a 
segítő szülőknek, de legfőképp a lelkes gyerekeknek 
az idejüket, a munkájukat, a jelenlétüket, amivel 
emlékezetessé tették ezt a délutánt!

Felajánlók voltak:
Épcont-bau Kft., Kukkancs masszázsszalon, Pálfai 
szóda, Édenkert zöldség-gyümölcs, Mini diszkont, 
Háztartási bolt, Erika virágbolt, Fónadné Králl 
Andrea, Megálló étterem és pizzéria, Húsevők háza, 
Reál pont élelmiszerbolt, Park presszó, Balázsi 
Zsolt és családja, a Művelődési Ház biztosította a 
rendezvényhez az asztalokat, padokat, melyet az 
önkormányzat emberei és a szülők , illetve Bartos 
Gábor által biztosított jármű segítségével szállítottuk 
a helyszínre. 

Mindenkinek köszönjük!
A szülői munkaközösség tagjai



18 19

K R E A T Í V  K Á V É

G Ó L Y A H Í R

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!

Zsákai Hanna
2022.11.11.

Anya: Kovács Kitti
Apa: Zsákai Norbert

Király Ádám
2022.11.19.

Anya: Baucsek Szabina
Apa: Király Viktor

Szücs László István
2022.11.23.

Anya: Gilányi Krisztina
Apa: Szücs Attila

Bajcsy Bejke Milla
2022.11.18.

Anya: Kirinovics Mária Petra
Apa: Bajcsy Gábor

Hegyesi Nia
2022.10.27.

Anya: Horváth Zita
Apa: Hegyesi Dániel

Neichl Milla Boróka
2022.11.13.

Anya: Schmidt Réka
Apa: Neichl Mihály

Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait!

Mézeskalács latte

Így, a karácsony közeledtével érdemes feldobni az ünnepi 
ízekkel kávénkat is. A mézeskalács fűszerei pedig tökéletesen 
passzolnak a forró fekete italhoz. 
Hozzávalók:
2 dl tej, 1.25 dl feketekávé, 0.5 db narancs héja
1 kávékanál őrölt fahéj, 0.5 teáskanál gyömbérpor
0.5 teáskanál őrölt szegfűszeg, ízlés szerint cukor
A tejet felhabosítjuk, hozzáadjuk a fűszereket, ízlés szerint a 
cukrot és a reszelt narancshéjat. Hozzákeverjük a forró kávét, 
és felforraljuk. Ízlés szerint a tetejére egy kis tejszínhabot vagy 
tejhabot is tehetünk. Díszítésképp szórjunk a tetejére reszelt 
narancshéjat vagy fahéjat.  Kép:coffeatthree.com

Takács Orsolya
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 Ó V O D A I   H Í R E K

HÓVIRÁG HÍREK

„Szélcipőben jött az ősz, 
fázós fák alatt osont, 

míg a gazda szüretelt,
lepergett a sárga lomb.”

Gyorsan eltelt az ősz, sok szép program várta a 
kis ovisainkat. Szeptemberben a Cica csoportos 
gyerekekkel a szőlőhegyen jártunk, Kozmér 
Attila lovas fogatával utaztunk. A hegyen Lédeczi 
Szilveszter harmonika szóval várt a Daja-
tanyán, ahol megvendégeltek bennünket. Itt a 
gyerekek táncoltak, játszottak, ettek, majd ebédre 
visszaértünk az óvodába! Felejthetetlen élmény 
volt a mindannyiunknak, amelyet ezúton is hálásan 
köszönünk a szervezőknek!
Az  őszi szüreti mulatság keretében szőlőt 
szemeztünk, daráltunk, préseltünk és mustot 
kóstoltunk. Sok gyereknek ez volt az első ilyen 
élménye!  A kóstoló után népzenére együtt 
táncoltunk mindannyian.
Októberben beindultak a foglalkozások. A kötelező 
és választható tevékenységek széles tárháza várta a 
gyerekeket. 
Elkészült az óvoda park felőli oldalán is a kerítés. 
Ennek mindannyian nagyon örülünk, nagyon vártuk 
már ezt, hiszen ettől sokkal szebb lett az udvar 
összképe.
Takács Lajosnak, a Planning & Trading Kft. 
ügyvezető igazgatójának támogatásával felújítattuk 
a tornatermünk aljzatát, amelyet ezúton is hálásan 
köszönünk a gyermekeink nevében!
Az elmúlt hetekben zajlott az óvodában a karácsonyi 
fotózás, amely már jelzi, hogy közeleg az ünnep. 
Természetesen az idén is készültünk adventi 
kreatív kézműves délutánnal (nov.25; 16:00), ahol 
a gyerekek a szülőkkel együtt alkothattak valami 
csodaszép ünnepi dekorációt otthonra.
December 06-án az ovisok nagy izgalommal várják 
a „jó öreg” Mikulás apót. Verssel, dallal készülünk a 
fogadására. Az óvodai évzárásként, pedig december 

21-én együtt ünnepeljük meg a karácsonyt, ahol a 
Micimackó csoport örvendeztet meg bennünket egy 
szép, meghitt műsorral.
Ezúton szeretnék minden kedves Olvasónak Békés 
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánni az óvoda 
dolgozóinak nevében!

Szatmári Szilvia

Harmatozzatok, égi magasok
Téged vár epedve a halandók lelke
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat! Az adventi 
időszak kellős közepén járunk, karácsony ünnepe felé 
robogva. Advent...várakozás. Karácsony hangulatát 
mindig ez a várakozás, ez a készület határozza 
meg alapjaiban. A rorate-szentmisék hangulata, 
a karácsonyi vásárok forralt boros illata, és még 
sorolhatnám. A keresztény ember számára azonban 
több figyelmet kell, hogy kapjon a lelki készület. 
Tehetjük ezt Szentgyónásunk elvégzésével, több 
imádsággal, lemondással. Az advent elsősorban egy 
bűnbánati időszak, amikor is a lelkünket öltöztetjük 
ünnepi díszbe. A harmadik, rózsaszín színű gyertya 
meggyújtásával pedig már lélekben igazán közel 
kerülünk az ünnephez, e gyertya színe (lila, s fehér 
keveréke) ezt is jelképezi éppen. Ünnepeljük a 
legnagyobb szeretetet a világon: Isten fia emberré 
lett érettünk, s önmagát sem kímélte, amikor a 
kereszten vére ömlött érettünk is. A legnagyobb 
szeretet nem a csillogó villogó fényfüzérekben, a 
csodás ajándékokban, vagy gazdagságban jött el a 
világra, hanem a betlehemi jászol egyszerűségében, 
szegénységében. Mi is törekedjünk életünk 
folyamán erre az egyszerűségére, hogy karácsony 
ünnepével Krisztus a mi szívünk jászolában is 
megszülethessék! Templomunkban előreláthatólag 
az alábbi programok lesznek az ünnepek alatt:
December 24.-én 15:00-kor „Jézuska-várás”
December 25.-én 0:00-kor éjféli mise
December 25.-én 9:00-kor ünnepi Szentmise
December 26.-án 9:00-kor ünnepi Szentmise
Szeretettel hívjuk, s várjuk kedves testvéreinket az 
alábbi alkalmakra!

Sudár Zoltán
hitoktató

H I T É L E T
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XIV. MÉZES NAP

A 14. Mézes Nap 2022. november 27-én került 
megrendezésre a Bálint Ágnes Művelődési Ház és 
Könyvtárban a Méhész Klub szervezésében. Ebben az 
évben is igyekeztünk olyan programot összeállítani, 
amelyben mindenki megtalálta a számára 
megfelelő szórakozást. Mézes Napi programunkat 
a Szent István Általános Iskola és AMI néptánc 
tagozatos és színjátszó növendékeinek műsorával 
kezdtünk, amely az első adventi gyertyagyújtáshoz 
kapcsolódott. A program során kézműves játszóház 
keretében 5 féle tevékenység közül választhattak 
az érdeklődők. Lehetőség nyílt mézeskalácsot-és 
grillázst díszíteni, papírból méhecske, viaszlapból és 
fonalból karácsonyfadíszt, továbbá adventi koszorú 
és karácsonyi asztaldísz készítésére. A rendezvény 
ideje alatt csillámtetoválást is lehetett kérni, melyet 
nagyon élveztek a gyerekek. A program során 
a Réparetekmogyoró Társulat zenés interaktív 
műsorát láthatták az érdeklődők, mely kapcsán 
szép számú közönség élvezte a vidám hangulatú 
koncertet. A délután folyamán termelői mézet, 
mézes teát, vajas-mézes kenyeret fogyaszthattak 
a látogatók, és mézvásárlásra is lehetőség nyílt. A 
rendezvény végén házi készítésű mézes sütemények 
kóstolása következett, amely minden évben nagy 
sikert arat a résztvevők körében. A Méhész Klub 
köszönetét fejezi ki Adony Város Önkormányzatának 
és Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtárnak, 
hogy anyagi és személyi támogatásukkal 
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Külön 
köszönet segítőinknek, akik önzetlen segítségükkel 
bonyolították le a kézműves foglalkozásokat.
Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk 
mindenkinek!

Adonyi Méhész Klub
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Ú T I C É L U N K
Úticélunk Székesfehérvár

Székesfehérvárra gyakran utazunk, de eszünkbe 
jut-e, hogy van ott egy romantikus várkastély? 
Csoportunkból néhányan még nem látták, de 
mi, akik már többször is megfordultunk bástyái 
között, ugyanolyan csodálattal tekintettünk szét, 
mint társaink. A vasbeton szerkezetű épületet 
40 esztendőn át építette Bory Jenő szobrász és 
építészmérnök, saját tervei alapján a felesége 
tiszteletére. Egyszer egy nyilatkozatában így 
fejezte ki elismerését munkásainak: „Azok, akik itt 
dolgoznak, egyszerű öreghegyi napszámos emberek, 
de ezermesterek. Újszerű dolgot csak ilyen ügyes, 
egészséges eszű ezermesterekkel lehet megcsinálni.” 
A vasbeton tulajdonságait kísérletezte ki nemcsak 
az építésnél, hanem a szobrok készítésénél is. Ami a 
mi számunkra kacat lenne, azt ő beépítette a várba, 
életre tudta kelteni a munkája során. Így alakultak ki 
a „beszélő kövek”. Itt szinte minden építészeti stílus 
képviselteti magát. A várat nemcsak az ő alkotásai 
díszítik, hanem kortárs művészek és felesége 
festményei is. Boryné Komócsin Ilona Székely 
Bertalan tanítványa volt. Régiségek és iparművészeti 
tárgyak gyűjteményét is láthatjuk. A sok évi munka 
eredménye a felesége iránti soha el nem múló 
örök szerelem jelképe lett még a határainkon túl 
is. A magyar Taj-Mahalként is emlegetik. Imádott 
feleségéről alkotott szobrait márványba faragta, 
bronzba öntötte, szerelmes szavait rímekbe szedte. 
Mikor a képtárat és a szobrokat megcsodáltuk, a 
csigalépcsőkön felmentünk a bástyákra, kihasználva 
a szép időt egy kis szemlélődésre. A vár és az udvar 
elrendezése igazán a magaslatból rajzolódik ki. A 
család szeretettel gondoskodik arról, hogy eredeti 
formában tekinthessék meg az idelátogatók, amely 
egy régi írás szerint „szoborból, buzgóságból és 
művészetszeretetből épült.” Tovább mentünk a 

Bakony és a Vértes közötti Móri-árokban levő várost 
megismerni. Először a kapucinusok templomát 
néztük meg. Sajnos bemenni nem lehetett. Azután 
sorban a szobrok előtt álltunk meg. 

Mór nemcsak az Ezerjóra büszke, hanem arra 
is, hogy a városban született Magyarország első 
polgári miniszterelnöke, Wekerle Sándor. Vezetőnk 
ismertette érdemeit. A Szent István téren megálltunk 
a névadó szobránál. Ő volt az, aki 1018-ban 
megnyitotta a nyugatról Magyarországon keresztül 
Jeruzsálembe vezető biztonságos szárazföldi 
zarándokutat, melyhez a település is kapcsolódott. 
Mór, ősi bortermelő vidék. Mária Terézia mezővárosi 
rangra emelte, és évi négy vásár megtartását is 
engedélyezte. 1848-ban Perczel Mór hadteste itt 
szenvedett vereséget Windischgratz hadserege 
ellen. A csata jelenetét a Lamberg-kastélyban egy 
maketten ábrázolják. Kiállításokat is láthattunk, 
az egyik teremben Victor Vasarely szerigráfiáit 
tekinthettük meg, melyeket a városnak ajándékozott. 
Kováts Judit fazekasműhelyében nemcsak a mester 
alkotásait, hanem a tanítványai kis remekműveit is 
megnézhettük.
 A Sváb tájházban látottak nagyon ismerősek voltak, 
hiszen ilyen berendezéseket, öltözeteket láthattunk 
egykor az adonyi házakban is. Az idő sürgetett 
bennünket, még világosban szerettünk volna feljutni 
a Csókakő várához. A 13. században építtette a Csák 
nemzetség a Vértes hegység szélén álló 479 méter 
magas Csókakő-hegy oldalában. Nemrég újították fel, 
így már messziről a szemünkbe tűnt. Az út mentén 
látható a hitükhöz hű emberek összefogásával, 
és alkotómunkájával idei évben elkészült Váralja 
Keresztút. Egymást ösztönözve jutottunk el a 
meredek kaptatón. A készülődő naplemente még 
varázslatosabbá tette a környéket.
A hegy lábánál a szoborparkban még néhány fotót 
készítettünk a buszba szállás előtt, hiszen ez volt 
az utolsó kirándulás a 2022-es évben. Valinak és 
Lajosnak köszönjük az egész éves munkáját.

Boldog Istvánné
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S P O R T

Tóth Róbert Fradi Fair Play Díjat 
kapott

November 30-án, szerdán, az Elek Gyula 
Arénában rendezték meg a Fradi Fair Play 
Díjátadó Gálaünnepséget. Az eseményen ismét 
két kategóriában osztották ki a díjakat, amelyeket 
a Fradi Fair Play Bizottsága szavazott meg.

A Fradi Szív kategóriában az FTC törekvéseit a 
klub számára fontos társadalmi ügyben támogató 
magánszemély, cég, vagy szervezet lehet a győztes. 
A bizottság idén úgy döntött, hogy a megtisztelő 
kitüntetést a női labdarúgócsapat masszőre, 
Tóth Róbert érdemelte ki, aki egy októberi edzés 
alkalmával egy, a pályán összeeső fiatal játékos 
életét mentette meg.                   Forrás: www.fradi.hu

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, 
hogy a 

Bálint Ágnes Művelődési Ház 
és Könyvtár

2022. 12. 23- 2023. 01. 08 - ig  
zárva tart.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendőt kívánunk!
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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
       december.10. 
       december. 17.         
       december. 22.        
       december.24.          

Társas vállalkozásoknak figyelmébe 
ajánlom szolgáltatásomat.

Teljes körű könyvelés, bérszámfejtés, 
adóhatósági kapcsolatok kezelése. 

Akár induló vállalkozás, akár 
könyvelőt váltana, akár kiesett 
a KATA hatálya alól, keressen 
bizalommal! 32 éves szakmai 
tapasztalattal rendelkezem! 

Mezőgazdasági társas vállalkozások 
könyvelésében három évtizedes 

rutinnal rendelkezem. 
Várom hívását, hogy ajánlatot tudjak 

tenni Önnek is! 
Bio-Line Bt. 

+36/30/997-6134


