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2017.06.15-án különleges esemény részesei lehettek azok, akik 
ellátogattak a Magyar utcába: elkészült és felszentelésre került az adonyi 
ortodox keresztények emlékkeresztje. A kereszt állításával együtt 
megújult az önkormányzat által tavaly megvásárolt terület is. Eltűnt 
a düledék ház, kitakarításra került a telek. Tuják, fák, virágok, padok 
veszik most körül Nemes Ferenc fafaragó népi iparművész alkotását. 
Ahogy Dr. Glashütter Csaba alpolgármester beszédében elmondta: „Ahol 
isten megjelenik, ott rend lesz!”
A kereszt állításának ötlete Kovács Daniban, Rózsafi Jánosban és bennem 
érlelődött meg. Az ötletet felkarolta és a megvalósításban mindvégig 

nagy segítségünkre volt Alexov Lyubomir, a magyar parlament szerb 
nemzetiségi szószólója és Ronyecz Péter polgármester. 
Adony múltja az elmúlt fél ezer évben szinte mindvégig a különböző 
nemzetiségek egymás mellett történő életéről is szólt. 1580-ban 
érkeztek Adonyba és a környező településekre a törökök elől elmenekült 
lakosság helyére a szerb telepesek, akik városunk első ortodox, vagy más 
néven rác lakóinak tekinthetők. Ide nyúlik vissza a környezetünkben 
nem ritka településnév eredete. Ráckeresztúr, Rácalmás, Ráckeve, 
Rácz-Adony (1882-ig így nevezték városunkat). De ortodoxok lakták 
Ercsit, Perkátát, Dunapentelét is. A török hódítók kiűzését követően 
(1688) erősödött fel az ortodox keresztények betelepülése ezekre a 
helyekre. 1691-ben már volt Adonynak ortodox papja, és alapra épített 
fatemploma. 1691-98 között e templom őrizte szent Sztefan Stilyanovics 
szerb despota ereklyéit. 1732-ben megépült az első ortodox keresztény 
kőtemplom is. A XVIII. század elejére Adony a Mezőföld legnagyobb rác 
települése lett. Ha az ortodox keresztények nem tartották volna életben 
településünket, talán rég eltűnt volna a történelem süllyesztőjében éppen 
úgy, mint számos más kifosztott mezőföldi település. Ez időszakban 
kezdődött Adony svábokkal, majd szlovákokkal, később görögökkel való 
betelepítése. Adony felvirágzásához az egymás mellett élő, egymással 
versengő nemzetiségek, kultúrák nagyban hozzájárultak. Aztán a XIX. 
század végére az ortodox keresztény vallásúak részaránya jelentősen 
lecsökkent. 1932-ben már csupán 4 főt tartottak közülük nyilván. Végül 
1945. január végén a templom bombatalálatot kapott, és a háború után 
már nem volt kiért azt újjáépíteni. 
A kereszt szentelését őexc. Pantelic Lukijan Budai Szerb Ortodox 
Egyházmegye püspöke végezte. Adonyban teljesen szokatlan, szép, 
megható és felemelő szertartással ismerkedhettünk meg, melyben több 
parókus is részt vett. Az egymást követő pravoszláv egyházi énekek, 
a különböző felekezetű ünneplőknél egyöntetűen áhítatot váltott ki. 
Az ünnepi beszédeket Dr. Glashütter Csaba alpolgármester és Alexov 
Lyubomir parlamenti szószóló mondták. 
Megindító volt alpolgármesterünk beszéde, mely nem volt hatástalan 
a szentelést végző püspökre sem: a beszédet követően a mikrofon elől 
távozó szónok elé sietett az idős egyházi vezető, és meleg szívvel köszönte 
meg szavait. A szentelés ünnepélyességét növelte a Lélekmentő kórus 
előadása, akik pravoszláv dalokkal készültek, melyet erre az alkalomra 
vettek fel a repertoárjukba.

 Megtisztelte a szertartást őexc. Rade Drobac Szerbia, őexc. Aleksandar 
Dragicevic Bosznia magyarországi nagykövete is. A szentelést a művelődési 
házban a székesfehérvári Vox Mirabilis kamarakórus pravoszláv művekből 
összeállított előadása követte.
A kereszt felállítását nagyban segítette még Krauszné Vukajlovics 
Melinda, a Lórévi Szerb Önkormányzat elnöke, Fónad József, Sági Gergő, 
Rácz Anna mérnökök, adonyi vállalkozók, a művelődési ház és az adonyi 
polgármesteri hivatal dolgozói. A kereszt és a hozzá kapcsolódó építmény 
a Szerb Országos Önkormányzat, a Lórévi Szerb Önkormányzat, a lórévi 
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, valamint Ronyecz 
Péter, Hetyei Gábor és Fónad József tiszteletdíjából származó támogatással 
készült. 
Mostantól e kereszt is őrizze az adonyi ortodox keresztények 350 éves 
múltját, és a városunk felemelkedésében tett erőfeszítésük emlékét 
mindörökké.

Hetyei Gábor

„A Szentháromság közösség pecsétje” 
(Az adonyi ortodox keresztény egyházközség 

pecsétjének szövege 1775-ből)

Életműdíj
A Táncpedagógusok Országos Szövetsége 2017. június 9-én adta át 
idei évi elismeréseit, az Uránia Nemzeti Filmszínházban megrendezett 
gálaműsoron. Tomcsányi Éva és Wünsch Lászó házaspár Életműdíjat vett 
át táncpedagógiai munkásságáért. Az elismeréshez szívből gratulálunk!

Wünsch László az Adony Táncegyüttes alapítójaként, majd harminc 
éven keresztül vezette tánccsoportunkat, mely idő alatt lefektette a 
helyi tánckultúra alapjait, felelevenítve ezzel a helyi hagyományokat. A 
házaspár munkásságuk alatt rengeteg emléket gyűjtött össze, fotókat, 
dokumentumokat, kitüntetéseket, melyeket nemrégiben, a dunaújvárosi 
József Attila könyvtárnak ajánlottak fel. Az anyagból online elérhető 
galéria készült, amelyen nyomon követhető pályafutásuk, elismeréseik 
és azok a csoportok, ahol táncoktatói munkát folytattak. Köztük az Adony 
Táncegyüttes is.   Az anyagok feltöltése folyamatos és az alábbi linken 
elérhető:

http://www.jakd.hu/keptar/konyvtartortenet_kepekben/wunsch

Fotó: Táncpedagógusok Országos Szövetsége
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VÁROSHÁZA

ADONYI KORMÁNYABLAK

2457 ADONY RÁKÓCZI U. 21.

ELÉRHETŐSÉGEK

IDŐPONT EGYEZTETÉS, INFORMÁCIÓ

+36 25 795 255
INTEGRÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 

ÜGYINTÉZÉS

+36 25 795 256
OKMÁNYÜGYINTÉZÉS: 

+36 25 795 257

ÜGYFÉLFOGADÁS
hétfő: 7-17, kedd: 8-12

szerda: 8-16, csütörtök: 8-18
péntek: 8-12

e-mail: kormányablak.adony@fejer.gov.hu

AZ ÜLÉSTEREMBŐL JELENTJÜK
Adony Város Önkormányzat Képviselő –testülete 
2017. június 22-én tartotta soros testületi ülését 
a Városháza tanácskozó termében. A testület 
az ülés megtartásával kapcsolatos technikai 
döntések (jegyzőkönyv-hitelesítők, napirend) 
után az előzetes meghívóban szereplőeknek 
megfelelően az alábbi napirendet tárgyalta:

1. A házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 
rendelet felülvizsgálata

Adony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2015. április 30-i ülésén fogadta el a 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól 
és a fizetendő díjakról szóló önkormányzati 
rendeletet. A Rendelettel kapcsolatban a Fejér 
Megyei Kormányhivatal, törvényességi felhívással 
élt. A jelenleg hatályos rendeletet nem lehet 
módosítani, hanem hatályon kívül helyezésével 
új rendeletet kell alkotni. A törvényességi 
felhívásban szereplő rendelkezéseknek való 
megfelelés érdekében előkészítésre került a 
rendelet-tervezet, melyet a Képviselő- testület 
a bizottságok támogatásával egyhangúlag 
elfogadott. 

2. 2017. évi nyári szünidei étkeztetés 
biztosítása             

Előző ülésen született már döntés a gyermekek 
szünidei étkeztetéséről. A Szociális Központ 
vezetője és a Családsegítő szolgálat részéről 
érkezett megkeresés az Önkormányzat felé, 
22 hátrányos helyzetű gyermek szünidei 
étkeztetésének biztosításáról, melyet a 
bizottságok egyetértésével, a Képviselő – testület 
egyhangú igen szavazattal támogatott. 

3. Az „Adonyi Gyermekekért” 
Közalapítvány alapító okirata módosításának 
elfogadása  
Az „Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány 
személyi változásai, valamint a Ptk. változásai 
miatt még év elején vált szükségessé az „Adonyi 
Gyermekekért” Közalapítvány Alapító Okiratának 
változtatása. A végleges állapot elkészült, a 
személyi változások beépítésre kerültek, a 
változás a jogszabályi változásnak megfelelően 
alakult. A bizottság támogatta, és a testület 
egyhangúlag elfogadta a módosításokat.

4. Településképi Arculati Kézikönyv 
és településképi rendelet elkészítése, 
valamint főépítész megbízása önkormányzati 
főépítészi feladatok ellátására

A települési törvény módosító rendelkezései  
tették indokolttá  a Településképi Arculati 
Kézikönyv és településképi rendelet elkészítését. 
A helyi településképi rendelet megállapítását 
megelőzően annak szakmai megalapozását 
szolgáló Településképi Arculati kézikönyvet kell 
alkotni. A kézikönyv és rendelet megalkotásának 
folyamatához Korm. rendelet szerint, a település 
által foglalkoztatott települési főépítészt kell 
alkalmazni. Ronyecz Péter polgármester úr 
elmondta, hogy Magyarország Kormánya 
a kézikönyvek elkészítéséhez vissza nem 
térítendő támogatást nyújt, amelynek összege 
településenként 1-1 millió forint, amely főépítész 
bérét fedezi. A kézikönyv a településrendezési 
terv segédlete lesz, amely példákat szemléltet a 
lakosság részére a település arculati jellemzőinek 
bemutatásával, és javaslatot tesz az adott

területhez illeszkedő építészeti elemek 
használatára. A bizottságok és a Képviselő- 
testület egyhangú igennel fogadta el a főépítészi 
feladatok ellátására vonatkozó szerződéseket. 

5. Energiamegtakarítási intézkedési 
tervek

Ötévente – első alkalommal 2017-ben – 
energiamegtakarítási intézkedési tervet kell 
készíteni a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által közzétett minta 
alapján. Az intézkedési tervben rögzíteni kell 
többek között a közfeladat ellátását szolgáló 
épületek műszaki alapadatait és a megvalósítani 
kívánt energia-megtakarítási intézkedéseket, 
kimutatva a becsült éves megtakarítást. A 
Képviselő-testület 104/2017. (IV.25.) számú 
határozata alapján kiválasztott Tombor 
Attila egyéni vállalkozó elkészítette a fenti 
intézmények energiamegtakarítási intézkedési 
tervét, valamint az energetikai tanúsítványokat. 
Hetyei Gábor képviselő hozzászólásában 
elmondta, hogy pozitív csalódás volt számára a 
közintézmények energiatanúsítványa, melyek 
szerint hat, energetikailag korszerű épületünk 
van. A Képviselő – testület a bizottságok 
támogatásával az energiamegtakarítási terveket 
egyhangúlag elfogadta.

6. Az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás tagjai közötti elszámolás

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra 
vonatkozó megállapodás 2017. április 24-
én került aláírásra. A megállapodás szerint 
felsorolt eszközök az ott megnevezett település 
tulajdonában maradnak. Az elszámolást a 
bizottságok egyetértésével a Képviselő-testület 
egyhangú döntéssel elfogadta. 

7. A Hóvirág Óvoda beszámolója a 
2016/2017 –es  nevelési év tevékenységéről

Steimann Katalin intézményvezető a Hóvirág 
Óvoda éves beszámolóját elkészítette, melyben 
részletesen beszámolt az 2016/2017-
es nevelési évről, az óvodai nevelőtesület 
munkájáról, a tárgyévi rendezvényekről, óvodai 
foglalkozásokról. A Képviselő-testület és a 
bizottságok a részletes és tartalmas beszámolót 
egyhangú igen szavazattal elfogadta.

8. Az Agárdi Popstrand ajánlata

Az Agárdi Popstrand főrendezője az előző évek 
gyakorlatának megfelelően, megkereste az 
Önkormányzatot együttműködési megállapodás 
megkötése céljából. A megállapodás szerint 
a Popstrand vállalja, hogy a 2017. évben 
megrendezésre kerülő saját rendezésű koncert 
rendezvényein 50 %-os belépési kedvezményt 
nyújt az adonyi lakóhellyel rendelkező lakosok 
részére. A Képviselő-testület a bizottságok 
támogatásával a Popstrand ajánlatát, egyhangúlag 
elfogadta.

9. A Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálata

Adony Város Képviselő - testülete öt év 
időtartamra fogadta el a jelenleg hatályos , az 
esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, 
érvényesülését biztosító Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját, melyet kétévente szükséges 
felülvizsgálni. A Képviselő-testület a bizottságok 
támogatásával, az esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálatát egyhangú igennel fogadta el. 

10. A Rákóczi Szövetség támogatási 
kérelme

Ronyecz Péter polgármester úr beszámolt 
arról, hogy a Rákóczi Szövetség az idei évben 
is megkereséssel fordult hozzá, melyben kéri a 
nemzeti stratégiai szempontból meghatározó és 
sikeres, Beiratkozási programjuk támogatóihoz 
való csatlakozást. A program együttműködik 
a Felvidéken működő magyar iskolákkal, 
óvodákkal, hogy minél több család vállalja 
a gyermeke magyar iskolába íratását. A 
bizottságok egyetértésével, a Képviselő –testület 
egy tartózkodás mellett szavazta meg a Rákóczi 
Szövetség 100 000 Ft összeggel való támogatását. 

11. Bejelentések

Ronyecz Péter polgármester úr bejelentései:

- a VSKE Táncműhely részére 100 000 Ft 
összeget ajánlott fel a testvérvárosi településen, 
Oedelsheimben megrendezésre kerülő magyar 
tánctáborra. Továbbá elmondta, hogy a májusban 
Adonyba látogatott testvérvárosi delegáció tagjai 
közt, nagy számban voltak fiatalok. Így különösen 
fontosnak tartja a testvérvárosi  közösségek közti 
kapcsolattartást. 

Orthné Horváth Marianna képviselő 
bejelentése:

- az  Adonyi Gyermekekért Közalapítványon 
keresztül 180 000 forintot ajánlott fel az iskola 
ütő tanszakának, dobszerelés vásárlásra. 

Hetyei Gábor képviselő bejelentései:

- lakossági kérést továbbít a Képviselő 
– testület felé, a Magyar utca vízelvezetésének 
felülvizsgálására. 

- köszönetét fejezi ki az Ortodox Kereszt, 
avató ünnepségén résztvevő polgároknak, 
szervezőknek, valamint a kereszt környéki park 
létrehozásában közreműködő dolgozóknak. 
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Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
 dolgozóinak hivatali elérhetősége

 2017. március  1-től:
Szobaszám Név Mellék
Földszint   

Dombiné Szűcs Ágnes 
kereskedelmi és telepengedélyezési ügyek, 
hagyatéki ügyek, települési támogatások
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

szemétszállítási díjkedvezmény és mentességhez 
igazolás, hatósági igazolások

13.

3.
Müllerné Pekarek Anita                                              

gépjármű és iparűzési adóügy, adóigazolások, 
közérdekű munkabüntetések

22.

3.
Nagyné Vámosi Andrea                                         

építmény és kommun-adóügy, adó- és 
értékbizonyítványok

23.

4. 

Lieber Lilla
ügyfélszolgálat                                       

Méhészeti nyilvántartás, Kóbor eb nyilvántartás, 
közvilágítási hibabejelentés, képviselő-testületi 

és bizottsági jegyzőkönyvek, rendeletek és  
határozatok nyilvántartása

11.

5.

Kremmer Krisztina                                                           
anyakönyvezetői feladatok, ápolási -, 

közgyógyellátási -, lakásfenntartási támogatások 
személyi ügyek

14.

6.

Székely Krisztina                                         
lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek, civil 

pályázatok, támogatások, közfoglalkoztatási 
ügyek, első lakáshoz jutók támogatása                                                                          

önkormányzati pályázatok, polgárvédelmi 
feladatok

15.

Emelet   

11.
Müllerné Kocsis Mónika  pénztár                                                              

ebéd befizetés/lemondás, temető nyilvántartás,                                         
Marcziné Domján Szilvia
szerződések nyilvántartása,  

12.

12. Gajdó Jánosné könyvelés                        21.

13. Gévai Lajosné könyvelés              20.

14. Kozma Lászlóné                                                          
pénzügyi irodavezető 19.

15. Bokor Erika aljegyző 18.
Gáti Nikolett

titkárság 16.
17. Ronyecz Péter polgármester 17

e-mail cím:

jegyzo@adony.hu

Tel: 06-25-504-550
 06-25-504-551; 06-25-504-556

fax: 06-25-504-555
Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
 Kedd Ügyfélfogadás nincs
 Szerda 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
 Csütörtök Ügyfélfogadás nincs
 Péntek 8.00 – 12.00 

     

Tájékoztató Települési Arculati Kézikönyv létrehozásáról

A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvény (továbbiakban: Tvtv.) 16.§ (2) bekezdés 
szerint: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete (…) legkésőbb 2017. október 1. napjáig – e 
törvénynek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvény módosításáról szóló 2016. 
évi CLXXIV. Törvény által megállapított szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel 
összhangban megalkotja (…) a településképi rendeletét.”. A Tvtv. 4.§-a értelmében: „A 
településképi rendelet szakmai megalapozás érdekében településképi arculati kézikönyv (a 
továbbiakban: kézikönyv) készül. A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete 
által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. 
A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati 
jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában 
javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A kézikönyv tartalmi 
elemeit kormányrendelet határozza meg. A kézikönyv elkészítése munkaigényes, és alapját képezi 
a hamarosan teljes keresztmetszetében megújuló helyi építészeti/településképi/örökségvédelmi 
rendeleteknek.

A kézikönyvben részletesen leszabályozásra kerülhet egy - egy utcában milyen stílusú ház,kerítés, 
utcafront legyen, az arra legjellemzőbb már meglévő adottságok alapján. 

Példaként elkészült „Magyarszéphely” Települési Arculati Kézikönyve, mely jól szemlélteti, hogy 
mire is kell kitérni. 
(http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf)

A  kézikönyv  elkészítéséhez  elengedhetetlen fotók készítése néhány ingatlanról, ami jellegében 
meg fogja  határozni az utcaképet. Ehhez várjuk a lakosság által készített saját fotókat, azokról 
az ingatlanokról, melyeket úgy ítélnek meg, h alkalmas lenne az utcakép meghatározására. 
Önkormányzatunk is felkér erre a feladatra egy személyt, aki fényképeket készít, közterületeinkről, helyi 
értékeinkről és érintett ingatlanokról. Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, együttműködésükkel 
segítsék a munkánkat.

A kézikönyv részét fogja képezni a Települési értéktár, melyben felsorolásra kerülnek azok az értékek, 
amik az Adonyiak számára szellemi, kulturális, erkölcsi értékkel rendelkeznek. Ilyen például a Szüreti 
felvonulás, Bálint Ágnes tevékenysége stb. Ehhez szintén várjuk az Önök javaslatait.

A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a 
továbbiakban: partnerek) történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat 
jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. Amint kész a 
munkaagyag egy helyi fórum keretében véleményeztetésre bocsájtjuk.

Észrevételeket, javaslatokat és fotókat a jegyzo@adony.hu e-mail címre várjuk 2017. július 17.-ig.

Személyesen is le lehet adni az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 1. számú irodájában Dombiné 
Szűcs Ágnes igazgatási ügyintézőnél. 

Tájékoztatást a 25/504-550 13. melléken kérhetnek.

Segítő együttműködésüket ezúton köszönjük!

         Dombiné Szűcs Ágnes
                         igazgatási ügyintéző

Önkéntes hulladékgyűjtés
Példamutató közösségi összefogásról 
tanúskodik a helyi Nyugdíjas Klub 
kezdeményezése, akik a Szociális Központ 
együttműködését kérve indultak útnak, az 
illegálisan lerakott, eldobott hulladékok 
összegyűjtésére két alkalommal is. Első esetben 
május végén gyűjtötték össze a szemetet a 
Szőlőhegy felé vezető úton, Perkáta irányában. 
Június 22-én a gáton, valamint a Duna parton 
kihelyezett szabadtéri pihenők, sütőhelyek 
környékén takarították el az „ottfelejtett” 
hulladékot.

Ezúton is köszönjük munkájukat!

Fotó: Kozmér Amanda
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A régi nyilvántartásokban kutatott egy kis 
csapat a Szeitl családok után Rózsafi János 
(dédnagyanyja: Szeitl Julianna) vezetésével, 
és ennek a kutatásnak az eredményeit 
ismertette, melyből sok új tényre is fény derült 
a családokkal kapcsolatosan. Érdekes, hogy 
legrégebbi adatoktól egészén a 20. század 
első feléig a Szeitl-ik mindig molnárok voltak, 
a Dunán kikötött vízimalmaikban őrölték a 
környék gabonáját, és legtöbbször molnár 
családba házasodtak.

A paravánokra kirakott szerteágazó családfát 
mindenki megtekinthette és kiegészíthette a 
jelen adataival. Így egyszerűbb volt kibogozni, 
hogy milyen rokoni kapcsolat van az 
összegyűltek között.
Különösen az idősebbeknek okozott nagy 
örömet a Takács Béláné (férje dédnagyanyja: 
Szeitl Julianna) által összeállított játékos 
vetélkedő, amelyben régi adonyi képeslapok 
szerepeltek, és szinte minden kép előcsalogatott 
egy-egy feledésbe merült emléket, történetet.
Megszólaltak a legidősebb családtagok, 

bemutatkozhattak a család egyes 
ágai is.
Volt még tombola sok-sok 
nyereménnyel, finom ételek, italok 
és nagyon jó hangulat.
A zenéről, természetesen, Szeitl 
leszármazottak gondoskodtak. 
A fiatalabb korosztály zenéjét 
játszotta Kovács Mihály, aki Szeit 
Katalin férje, míg Szeitl Vilmos régi, 
szép dallamokat csalogatott elő a 
százéves tangóharmonikából.
A jól sikerült találkozó után a nagy 
család tagjai azzal köszöntek el 
egymástól, hogy a harmadikat 
követni fogja még a többi! 

„Örüljön hát mindenki e napnak,
Hiszen nagyon régen várjuk már.

Oly jólesik újra együtt lenni
    Ott, ahol vár rád a nagy család.”

Takács Béláné

KÖZÉLET
Szeitl – találkozó

2017. június 10-én vígan lobogtatta a szél 
a Művelődési Ház homlokzatára kifeszített 
molinót, melynek nagybetűs felirata büszkén 
hirdette: ”Szeitl találkozó”.
Ezen a napon az 1790-ig visszavezethető Szeitl 
(Seitl) ősök leszármazottai gyűltek össze immár 
harmadszor nagy családi találkozóra.
Az elsőt 2009-ben, a másodikat 2011-ben 
tartották, és ezek sikere sarkallta Ignácz Ildikót 
(édesanyja: Szeitl Mária) és lelkes kis csapatát, 
hogy a harmadik találkozó megszervezésének 
is nekifogjanak.
A délután 3 órakor kezdődő rendezvényen 
Ildikó köszöntötte a szép számban összegyűlt 
családtagokat, majd egy köszöntővers 
következett. Külön üdvözölték a Zala megyéből, 
Zalaszentgrótról érkezett Szeitl Imrét és 
családját, akiknek nemrég akadtak nyomukra – 
hála az internetes keresőknek. Ők tették meg a 
leghosszabb utat, hogy a találkozón első ízben 
részt vehessenek.
Ezután gyertyagyújtással és egyperces néma 
felállással emlékeztek azokra, akik már nem 
lehetnek jelen közöttük.
Sor került a legidősebb és a legfiatalabb 
résztvevő köszöntésére és megajándékozására 
is.
Legidősebb hölgyként a 78 éves Forgó Józsefné 
Gévai Etelkát (édesanyja: Szeitl Julianna), 
legidősebb úrként a 84 éves Szeitl Istvánt 
köszöntötték, a legfiatalabbnak járó labda 
pedig a 2 és fél éves Rózsafi Rékához került.
Filotás Mihály hangulatos bemutatót 
állított össze az előző két találkozón készült 
felvételekből, ami nagy sikert aratott. 

Rosmarin Tánccsoport hírei

Az idei évben csoportunk több rangos 
meghívást fogadott el. 2017. április 1-én 
Szalkszentmártonon jártunk, az első táncos 
fesztiválon. Április 22-én Mezőfalvára 
látogattunk, ahol már szinte otthon érezzük 
magunkat. Április 29-én Adonyban a Tánc 
Világnapján adtunk műsort városunk 
lakosságának. Május 13-án Babarcra hívták 
a csoportot, ahol az a megtiszteltetés 
is érte a csoport tagjait, hogy a Babarci 
táncunkat a helyi csoporttal táncolhattuk el. 
Május 20-án Rácalmáson az ottani Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Frühlingfest 
partiján vettünk részt, ahol kis táncházzal is 
kedveskedtünk az ott lévőknek. Május 25-28-
ig a német testvérvárosunk látogatóit fogadtuk 
és kedveskedtünk nekik kis előadással. Utolsó 
állmásunk a rangos Svábhegyi Pünkösdi Búcsú 
volt a nyári szünet előtt. Itt 9 tánccal jelent meg 
a csoport, mely a közönség körében nagy sikert 
aratott. Kovács Dániel harmonikaprodukciója 
különösen tetszett a megjelenteknek.
 Köszönjük támogatóinknak, hogy ezt 
számunkra lehetővé tették.

Rosmarin Tánccsoport

Gévai Pál és Lajos hajómalma a Dunán
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Az „Adonyi Újság” e hónapi számában Uhlarik János 
egykori uradalmi mérnök naplója segítségével 
olyan adonyi épületeket ismerünk meg, amelyek 
az elmúlt évszázadban örökre eltűntek. Az 1837-
től vezetett naplók bejegyzéseiből képet kapunk 
a Zichy uradalom adonyi gazdasági fejlesztéseiről, 
fejlődéséről. Ezekben az években az 1830-ban 
elhunyt gróf zichi és vásonkeöi Zichy János 
örökösei, a négy fia osztatlan közös tulajdonként 
vezették a lángi (amelybe beletartozott az adonyi 
is) uradalmat. Az adonyi ügyekkel főleg gróf 
Zichy György foglalkozott. Az ő fia volt gróf Zichy 
Nándor (1829-1911).  
Először menjünk ki a Szőlőhegyre, az „Öreg 
hegy” néven ismert hegyoldalba. Ezen a részen 
igen terjedelmes uradalmi pinceágakat rejtett a 
hegyoldal. 1837-ben még mindig folyt a pincék 
végleges kialakítása, és ezért Zichy György 
elrendelte, hogy a pincevégek elé egy „Törkölyház” 
épüljön. Uhlarik János kapta feladatul az épület 
megtervezését, ezért 1837. július 9-én „… a 
szőlőhegyi új pincevégnél számtartó úrral voltam 
az építendő törkölyégető épület szemrevételezése 
végett.” Másnap már az épület tervezésével 
foglalkozik. Július 12-én Zichy Györggyel egyeztet 
a helyszínen, és feljegyzi, hogy a gróf még egy ajtó 
és egy ablak berakását kérte a tervekbe. Zichy 
György arról is rendelkezett, hogy a pince egy 
részét falazzák ki kővel. Az elkészült terveket Zichy 
György elfogadta, az építkezés megkezdődött. 
Klosz Ferenc székesfehérvári építőmester 
végeztette el a kőműves munkákat, az ácsmunkát 
pedig Grundbeck Ferenc ácsmester. Mindkét 
mester igen népszerű volt a Zichy grófságban is, 
számtalan épületet építettek az uradalomnak. 
Mint Uhlarik feljegyezte, a grófi pincében 
zömében neszmélyi bort tároltak. A neszmélyi 
borvidék ma is híres borairól, az ottani Zichy 
szőlészetből került a bor az adonyi grófi pincébe. 
Ugyanakkor jelentős volt a helyi grófi szőlőterület 
is, bár 1854-ben csökkentették a területét. 
Uhlarik János, amikor 1863-ban visszavonult 
budai házába, akkor jegyzőkönyvbe rögzítette, 
hogy milyen iratokat adott át az utódjának. Ezek 
között szerepel a következő „1854. évről az Al 
Czikolai és Sánczi hegyen kiirtott szőlőkről az 
azok tárgyairól egy rajzzal” irat. Ma már hiába 
keresnénk az egykor 
nagy gonddal megépített 
„Törkölyházat”. Az 1960-
as években még látható 
volt a romja, de azóta 
már teljesen átalakult az 
a terület is.  
Amikor megnézzük az 
Első Katonai Felmérés 
(1763-1787) Adonyról 
készült térképszelvényét, 
akkor látható az uradalmi 
istálló Dunához közeli 
„L” alakú épülete. Az 
uradalmi istálló (egykor) 
gyönyörű barokk 
stílusú épülete a 2016-
os építész tábor során 
felmérésre került, és a 
leírása megjelent a 2017-
es Kalendáriumban.  A 
kéthajós, pillérsoros, 
csehsüveg boltozatos épület Adony egyik 
legrégebbi épülete az 1700-as évekből, építészeti 
emlékünk. Általa határolt területet ismerjük úgy 
is, hogy „Gyárudvar”, vagy „Tüzép telep”. Mivel 
az istálló melletti terület is az urasági birtokhoz 
tartozott, ezért 1840-ben itt kezdődött a „Pálinka 
ház” építése. 

Ezt az épületet a későbbiek során „Szeszgyár”-
ként is emlegették. 
Ennek az épületnek építését is a jól bevált 
mesterekkel végeztette Zichy György. Klosz Ferenc 
és Grundbeck Ferenc által vezetett iparosok jó 
munkát végeztek. 1841. január elsején átadták 
számláikat Uhlariknak, aki újra számolta az 
elvégzett munkák díjait. Másodikán már újabb 
munkával bízta meg Grundbeck Ferencet: az új 
„burgonya ház” tetejének munkáival. A „Pálinka 
házban” az első égetésre január 10-én került sor. 
Sajnos a naplóban nem olvasható az eredmény. 
Április 18-án egy csatorna tervezését kezdte 
Uhlarik, amely a „Pálinka házból” az országos út 
alatt vezetett a Dunába. Nagy feladat volt, mert 
az út töltése alatt kellett átvezetni a csatornát, és 
betorkoltatni a Dunába. Április 26-án elkészült 
a tervekkel, másnap már kijelölte az árok helyét, 
mint írta: „pálinka házi gége kifolyóját”. Június 
12-én jegyezte fel: „Pálinka házi kifolyó fala és 
záró falazása lassan kész.”A kifolyót úgy kellett 
megépíteni, hogy a Duna áradáskor biztonságosan 
elzárható legyen, hogy a víz ne folyjék be a házak 
felé. 
Uhlarik feladata volt, hogy a „Pálinka ház” kútját 
folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzéseket 
precízen rögzítette naplójába. A közeli másik 
kút, a grófi istálló faragott kövekkel kirakott nagy 
kútja a föld színéig visszabontva, ma még látható. 
A „Pálinka ház” termékei valószínűleg beváltak, 
mert Uhlarik 1842 szeptemberében már a ház 
bővítésére kapott utasítást, és megkezdte a tervek 
elkészítését. 1847. november elején gondok 
támadtak a „Pálinka ház” kútjának vízhozamával. 
Uhlarik kapta feladatul, hogy vizsgálja meg, 
végezzen méréseket. Ő ezt megtette, a mérésekről 
szóló irományokat november 10-én adta át 
Kovács János tiszttartónak. Mellékelte azokat 
a javaslatait is, amelyeket a „Pálinka ház” 
biztonságos vízellátására tett. Kovács tiszttartó 
elküldte ezeket Zichy Györgynek, aki november 
30-án fenntartásaival küldte vissza az iratokat. 
Uhlarik új terveken gondolkodott. Vindisek 
számtartótól nagy író papírost kapott a tervek 
megrajzolásához. Azt tervezte, hogy az országúti 
töltés alatt csővel összeköti a kutat a Dunával, és 
szivattyúval biztosítja a folyamatos vízellátást. 

Kiszámította, mennyi cső és felszerelés kell, sőt 
még azt is, hogy a munkavezetőnek mennyi bért 
kell fizetni. A kész terveket december 9-én adta 
át az uraságnak, Zichy Györgynek. Következő nap 
Soponyára rendelték Uhlarikot, ahol el kellett 
készítenie a földosztási könyvet. Itt kapta kézhez 
a gróf levelét, amelyben nem engedélyezi a kúttal 
való foglalkozást: „…mivel nem vagyok otthon, 
hideg van, a munka sokáig tartana, így nem engedi.” 

Uhlarik János naplójából megtudjuk azt is, hogy 
a „Pálinka ház” biztos hely volt arra, hogy ha a 
közelben sétált, és betért a házba, akkor mindig 
talált ott ismerőst. Előfordult, hogy a Káplán úr 
is ott volt a plébániáról. Évtizedekkel később, 
1879-ben Schvarcz Sándor adonyi szesz és 
terménykereskedő üzemeltette a gyárat. 
Az egykori „Pálinka ház” (Szeszgyár) léte ma már 
csak emlék, mivel az 1900-as években lebontásra 
került. Lendvay Zoltán atya kiváló helytörténeti 
munkájában, az „Adony a történelemben” című 
könyv utolsó lapjainak egyikén látható egy rajz az 
egykori Szeszgyárról. 

                                                                             Rózsafi János 

Egy uradalmi mérnök naplójából 
5. rész

Ünnepi Könyvhét
Az Ünnepi könyvhéten színes programokkal 
várta a gyermekeket és felnőtteket a Városi 
Könyvtár, június első hetében. Az óvodások és 
az általános iskola alsó tagozatosai tekinthették 
meg a Csodálatos lámpás című mesejátékot, 
a Grimm-Busz Színház előadásában. A 6. és 
7. osztályos tanulók író – olvasó találkozón 
vehettek részt, a helyi kötődésű Tittel Kingával. 
Itt a gyermekek az írónó Mesélő Budapest 
című könyvével ismerkedhettek meg, ahol 
sok érdekességet tudhattak fővárosunkról. A 
felnőtt korosztályt célozta meg Spitzer Gyöngyi- 
Soma Mamagésa előadása, ahol a nemek közti 
kommunikáció volt fókuszban. A könyvhét 
zárásaként Szász Noémi tartott előadást az 
iskolásoknak, A nyár veszélyei címmel. 
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  ... és az iskolások

Ötödik alkalommal táboroztak együtt a 
Duna menti sváb fiatalok

Idén több mint ötven gyerek táborozott együtt a 
Városlődi Iglauer Parkban 2017. június 25-július 
elsejéig. A nemzetiségi táborban Adony, Mezőfalva, 
Nemesnádudvar és Vértesacsa német táncosai vettek 
részt.
Kora vasárnap indultak a buszok a településekről a 
Bakonyba, ahol útközben a Veszprémi állatkert lakóit 
látogatták meg a résztvevők, majd a kora délutáni 
órákban érkeztek meg a gyönyörű környezetben 
található szállásra. Az ismerkedési est és csapat 
beosztás után a gyerekek korán nyugovóra tértek. 
Hétfőn a település nevezetességeit, tanösvényét 
és gazdag berendezésű tájházát látogatták meg a 
fiatalok. Délután a magyarországi németség történetét 
és a gót írás szépségeit tanulták meg, amiből este 
kvíz kérdéseket kellett megoldaniuk. A keddi napon 
ének, tánc és kézműves foglalkozások, illetve a Torna 
patak menti túra volt a program, aminek fénypontja a 
Hölgykő várrom volt. Este karaoke vetélkedőn mérték 
össze tudásukat a csapatok. 

Szerdai napon nagy szeretettel várták a szülőket nyílt 
napukon, ahol az érdeklődők bepillantást nyerhettek 
szakmai és csapatvetélkedős programjainkban. 
Este sváb ki mit tudon mérték össze tudásukat a 
résztvevők. Idén a nemesnádudvari fellépők kimagasló 
produkciókat mutattak be. Első helyen Varga Dániel 
klarinét előadása és Boldog Boglárka, Gerényi Hédi 
és Gerhardt Dorka sváb mondókáik nyűgözték le 
a szakmai zsűrit. Csütörtökön Pápára kirándultak 
a táborlakók. Először a Kékfestő Múzeumba, majd 
délután a Várkert Fürdőbe látogattak el. Este sváb tini 
diszkón vezethették le energiájukat. Pénteken az utolsó 
csapatvetélkedők és énekes, táncos foglalkozásokra 
is sor került. Este a heti csapatverseny eredménye 
is kihirdetésre került, amelynek győztese az Arány 
Ászok csapat volt. Minden résztvevő kis ajándékban 
is részesült. Végezetül a tábortűznél pillecukor sütés 
közben nótázgatásra és beszélgetésre is sor került. 
Szombaton nagy könnyek közepette búcsúzkodtak el 
a táborlakók egymástól, de tudják, hogy a barátság 
itt nem ér véget, jövőre újra együtt tölthetnek el egy 
hetet.
Szeretnénk megköszönni az Iglauer Park minden 
dolgozójának a kedves és rugalmas hozzáállását, 
a konyhának a finom ételeket. Külön köszönjük az 
anyagi és természetbeli segítséget a Mezőfalvi Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Nemesnádudvari 
Ifjúsági Táncegyesületnek, Zaka-Csikós Imrének, 
Simon Istvánnénak és a tábori felügyelőknek, akik 
nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre.

     Simon István

NEVELÉS-OKTATÁS
Elballagtak az óvodások....

Június első hetén került sor az óvodai ballagásra, ahol az idei évben 39 
gyermek búcsúzott az intézménytől. Az óvoda udvarán megrendezett 
ünnepség programját, az óvodai Madárkák Német Tánccsoport, a 
Zeneovis gyermekek és a nagycsoportosok műsora színesítette. 

Az iskolai ballagáson 
Orthné Horváth Marianna 
igazgatónő köszöntötte 
a diákokat és szüleiket, 

búcsúzott a ballagó osztályoktól, valamint oklevéllel tüntette ki azon 
diákokat, akik valamely területen kimagasló eredményt nyújtottak a 
tanévben. Az ünnepség keretein belül búcsúztak a diákok és kollégák 
a nyugdíjba vonuló Elszeszer Györgynétől. 
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GASZTRONÓMIA 

Júliusban az alábbiak fogyasztása javallott:

Tea: ezerjófű, cickafark, menta, citromfű, zsázsa
Étel: uborka, saláta, káposztafélék, répák, tök, dinnye

HÁZI PEREC 
A nyári beszélgetős estéken, amikor is összejönnek 
a baráti társaságok a vendéglátó háziasszonynak 
gondoskodni kell egy kis ropogtatni valóról. 
Olyankor jól jöhet pl. ez az egyszerű perec recept, 
melyet bő fél óra alatt az asztalra varázsolhatunk. 
Mivel sütőporos receptről van szó, így miután 
összegyúrtuk a tésztát, és kiszaggattuk a pereceket, 
egyenes mehet is a sütőbe. Kb. 15 perc sütés után, 
pedig már kínálhatjuk is a frissen illatozó perecet, 
melyre bizony jól csúszik majd egy-két pohár 
finom bor, vagy éppen egy korsó hideg sör.

Hozzávalók:

30 dkg liszt
8 dkg zsír

1 cs sütőpor
1 tojás sárgája (+ 1 a lekenéshez)

2 tk só
2-3 ek tej

köménymag 

A lisztet keverjük össze a sütőporral és a sóval, 
majd adjuk hozzá a zsírt, és morzsoljuk össze. 
Ezután adjuk hozzá a tojássárgát és kezdjük el 
összegyúrni. Gyúrás közben apránként adjuk 
hozzá a tejet, hogy egy könnyen nyújtható tésztát 
kapjunk. Ezután nyújtsuk ki a tésztát kb. 1-cm 
vastagságúra, majd perecszaggatóval, szaggassuk 
ki. (A leeső tésztát szintén gyúrjuk össze, majd 
szaggassuk ki.) Egy tepsit béleljünk ki sütőpapírral, 
majd helyezzük rá a kiszaggatott pereceket. 
Ezután kenjük le a tetejét tojássárgával, majd 
ízlés szerint szórjuk meg sóval, és köménymaggal. 
Helyezzük be előmelegített sütőbe, majd közepes 
hőmérsékleten kb. 15 perc alatt süssük szép 
barnára. A kisült perecek nagyon finom omlósak, 
és hűvös, száraz helyen több napig is tárolhatjuk. 
 

Jó étvágyat kívánok! 
Kard Éva (Gizi)

BELSO UTAKON
//

Lajos atya által javasolt gyümölcsök, gyümölcslevek

Az almafa a világ, a föld legrégibb gyümölcsfái közé tartozik. Találunk leírásokat, hogy Anatoliában 
már 8500 évvel ezelőtt is voltak almafák. Bizonyára vadalmafák voltak ezek. Minden egyes kis alma 
egy egész gyógyszertár. Nagyszüleink szerint az alma távol tartja az orvost a háztól. Ha érésig a fán 
hagyjuk, az alma tartalmazza mindazt a szükséges anyagot, amely az élethez kell. Mivel az alma 
tárolja a napfényt, így fogyasztásakor Nap-energiával is telítődünk. Hazai almáink életfontosságú 
anyagokban másoknál gazdagabbak. Figyelemreméltó, hogy több mint húszféle ásványi anyagot 
és nyomelemet tartalmaz. Vastartalma a vérképzést is előmozdítja. Autóvezetőknél segíti a 
koncentrációt, csökkenti az éhséget, oltja a szomjúságot. Nyugodt alvást biztosít. Előmozdítja 
az emésztést. Ajánlott a fogak épségének megőrzéséhez. Megakadályozza a korai öregedést. 
Cukorbetegség esetén, kézreszketésnél, szív –és keringési betegségeknél is igen hatásos a 
fogyasztása. Héját ne dobjuk el, főzzünk belőle teát. 4-5 perc főzés után ízesítés nélkül is kitűnő 
üdítő, nyugtató ital. 
Fogyókúrák elősegítésére is alkalmazhatjuk. Együnk 3-4 almát minden főétkezésnél 2 napon 
keresztül. Az étkezések között csak almateát igyunk. „Persze az is jó fogyókúra, ha minden étkezés 
előtt kezet mosunk, és nem eszünk semmit.„
A bogyós gyümölcsök bázistöbblettel rendelkeznek. Savtúltengés ellen alkalmasak. Kúraszerűen 
fogyasszunk levek formájában. A leveket hígíthatjuk ásványvízzel. Igen értékes bogyós gyümölcsök: 
egres, ribizli, fekete áfonya, szeder. 
Egres: magas C-vitamin tartalma cukorbetegségnél javallott, hiszen ezek a betegek sok C -vitamint 
esznek.
Ribizli, fekete áfonya: a vesékre, mirigyekre van jó hatással.
Szőlő: táplálja a szívizmot. 
Szeder: egyike a legjobb vérképzőknek. 
A fekete ribizliről azt mondhatjuk, hogy titka a 
természetnek. Gyógyereje olyan csodálatos, hogy belőle 
egészségünk a legnagyobb hasznot húzhatja. Paracelzus 
szerint nemcsak fertőtlenít, tisztít, hanem csíraölő ereje is 
ismert. Valamennyi gyulladásos és degeneratív állapotban 
a legjobban ható természetes gyógymód. Sószegény étrend 
mellett a frissen préselt gyümölcs leve szép eredményt 
ígér, természtesen nem napok alatt.
Egy-egy kúrát végig kell csinálni. Hálával és szívesen 
fogyasztva a gyümölcsöt. Mobilizálja a test öngyógyító 
erejét, kiváltja a hiányzó ellenállóerőt. Magas 
káliumtartalma miatt, rák esetén tudja javítani a sejtek 
anyagcseréjét. Egyik leggazdagabb C-vitamin forrásunk. 
Háromszor annyi van benne, mint a citromban. 

Somlai Angyalka: Mindörökké egészségesen. Lajos atya tanítvány voltam. 

VÉGÁLLOMÁS DEBRECEN

A kerékpáros túracsapat az idei évben is nagy 
célt tűzött ki maga elé, egészen Debrecenig 
kerékpározott.  Az adonyi kompátkelőtől induló 
csapat, Kerekegyháza – Kecskemét,  Kecskemét- 
Cserkeszőlő útirányon haladt. A harmadnapi 
célállomás Szarvas volt, ahonnan Kisújszálláson 
keresztül folytatták útjukat Karcagig.  Az utolsó 
két napon Füzesgyarmat- Berettyóújfalu, majd  a 
Hencida- Debrecen távot teljesítették. 

Fotó: Neichl Attila és Neichl Norbert
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SPORT

Változó világ

“...az éjjel soha nem érhet véget...” -zengett 
összetéveszthetetlenül, szinte mindenhol. Buszon, 
utcán, aluljáróban, a kocsmákban és a kocsmákon kívü. 
Énekelte kicsi, nagy, középkorú, idősödő, kortól, nemtől, 
vallástól, politikai hovatartozástól függetlenül. 
Mintha csak tegnap lett volna. A Magyar férfi felnőtt 
nagypályás labdarúgó válogatott – a későbbiekben csak 
“mieink” - kijutottak a labdarúgó Európa-bajnokságra. 
Hihetetlen, korábban elképzelhetetlen bizsergés lett 
úrrá az egész országon. Számomra is egyértelművé 
vált, hogy a jelenség mellett nem mehetek el szó – 
pontosabban cikk nélkül - így az egyik első irományomat 
ezen lap hasábjain, ebben a témakörben írtam.
A mieink aztán fokozták az amúgysem elhanyagolható 
méretű futballázat, az osztrákok elleni győzelemmel, 
majd az izlandi és a Portugál csapat ellen megszerzett 
1-1- ponttal. Mindenki tiszta szívvel ordította, hogy “ott 
van b*zd meg”, és ha csak egy múló pillanatra is, de úgy 
éreztük, az éjjel, tényleg soha nem érhet véget...
...aztán véget ért. Először egy kicsit, aztán egy kicsivel 
jobban. Azt hiszem a “kicsi” fájt kevésbé. Sajnos, már 
akkor sem sikerült megállítani Brüsszelt, így a vörös 
ördögök átrobogtak a mieinken. A vereség azonban 
mértékét tekintve is vállalható volt. Ezt mi sem 
bizonyította jobban, minthogy a hazatérő csapatot szinte 
mindenhol, a buszon, utcán, aluljáróban, a kocsmákban 
és a kocsmákon kívű, kicsi, nagy, középkorú, idősödő, 
kortól, nemtől, vallástól, politikai hovatartozástól 
függetlenül, egy nemzetként éltették az emberek. Így, 
bár az EB-nek vége volt, egy kicsit úgy érezhette magát 
minden Magyar honpolgár, hogy az éjjel tényleg nem ért 
véget...
… de még egykicsit véget ért. Amikor korábban külföldön 
játszó játékosok igazoltak haza nyelvtanulás céljából 
(hangosan nevetek) de említhetném az ürességtől 
kongó stadionokat, a csapnivaló színvonalat, vagy 
éppen azt, hogy klubcsapataink, nem érték meg még az 
Augusztust sem, nemhogy az őszt – az ún. “kupatavaszt” 
már meg se említem, nem szeretném nevetség tárgyává 
tenni magamat. 
“Nem baj kezdődnek a világbajnoki seelejtezők!” 
- és továbbra sem ér véget az éjjel - gondoltam, 
sokadmagammal. A válogatott – a történeti hűség 
kedvéért jegyezzük meg, hogy néhány játékos 
visszavonult a nemzeti csapattól – sem javított az 
összképen. “Legjobbjaink” vérgőzös 0-0-s döntetlent 
harcoltak ki Feröer ellen, majd jött a Svájc elleni 3-2-
es hazai zakó, amire rá lehet fogni hogy a “papírforma” 
szerint ez vállalható. Ha már az előbb a “papírformát” 
emlegettem megszerztük első győzelmünket a 
selejtezőcsoportban, mégpedig Lettország ellen. 
“Ha egy üzlet beindul” - a mieink Andorra legjobbjait 
– a miniállam esetében ez a szó nem helytálló, 
maradjunk annyiban, hogy 11 fizikailag és mentálisan 
a labdarúgásra alkalmas férfit – két vállra fektették és 
fölényes 4-0-s győzelmet arattak, győzelemmel zárva a 
2016-os évet.
Az évnyitás már nem sikerült ilyen fényesen. Bár a 
frissen negyedik aranylabdáját szerző CR-rel felálló 
portugálok elleni mérkőzésen már a pontszerzésnek 
is örültünk volna. Pont nem, három kapott gól viszont 
jutott a mieinknek. A rossz széria folytatódott, a 
hamarosan talán anyaországgá avanzsánló “ruszkiktól” 
barátságos mérkőzésen sikerült hazai pályán szintén 
egy hármast kapni.
Kedves Olvasó! Jól érzed, elérkeztünk írásom 
futballszakmai és érzelmi mélypontjához is. Június 
9. Andorra, vereség. Amiről csaknem egy éve azt 
gondoltuk, hogy örökké tart, és az ami egy nemzetté 
kovácsolta a magyarságot, közröhej tárgyává vált.
Az éjjel véget ért. Tényleg. A nap felkelt, de a futballunkat 
tekintve teljes a sötétség. 

     Morva Dávid

Beindult az evezős szezon!!!!

Az Adonyi Evezős és Vízisport Egyesület 
tájékoztat minden tagot és érdeklődőt, hogy a 
szezonbérletek az idei évben az alábbiak szerint 
válthatók meg:

diákoknak 3000 Ft,

felnőtteknek 5000 Ft.

Alkalmi eszközbérlés:

diákoknak 500 Ft, 

felnőtteknek 1000 Ft.

Továbbá felhívjuk a sportolni vágyók 
figyelmét, hogy mentőmellény használata 
minden esetben kötelező! A 18 éven aluli 
gyermekek csak szülő által aláírt beleegyező 
nyilatkozat leadása után evezhetnek. 
Kérjük, hogy aki még nem adta le a nyilatkozatot 
és szeretne evezni, a nyilatkozatot hozza magával!

Európa tetején

Méltán lehetünk büszkék Barócsai Petrára, aki újabb sikert ért el, az Izraelben megrendezett 
Ifjúsági Európa - bajnokságon. A 4 x 100 méteres vegyesváltóban úszó lánycsapat, Barócsai 
Petra, Dobos Dorottya, Vécsei Réka, Gyurinovics Fanni II. helyezést ért el.
Szeretettel gratulálunk!

ADONY TV VETÍTÉSI IDŐPONTOK

július. 08. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
július. 13. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
július. 15. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
július.22. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
július. 27. Ismétlés  19:00 20:30 Csütörtök
július. 29. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
augusztus. 05. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
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+36 25 231067,+36 30 3688806

A Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár 
tisztelettel értesíti vendégeit, látogatóit, hogy a 
nyári szabadságolások miatt 

2017. augusztus 7- 11. és 
2017. augusztus 21-31. 

között zárva tart.

Fotó: Boldog József
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ÜZENOFAL
//

adonyi újság
helyi közéleti és információs havilap

alapította:
Adony Város Önkormányzat Képviselő Testülete

2016. évben

kiadó és szerkesztőség:
közösségi- kulturális központ és könyvtár

2457 Adony, Rákóczi u. 28. 
elérhetőségek:

adonyi.ujsag@4kadony.hu
+36 25 504 530

felelős szerkesztő:
kozmér amanda

szerkesztőségi munkatársak:
Dombiné Szűcs Ágnes (városháza), 

Kard Éva (gasztronómia), Morva Dávid (sport), 
Rózsafi János (múlt-idő)

nyomdai munkák:
EFO Kiadó és Nyomda Kft

2440 Százhalombatta, Nyomdász u.4.
készült 300 példányban

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

OLVASÓ KLUB - OLVASSUNK EGYÜTT!

Ha szeretne az Olvasó klubba tartozni, 
akkor olvasson el:

1. Egy magyar szerző művét
2. Egy könyvet, ami több, mint 250 oldal

3. Egy fantasyt
4. Egy klasszikust, amit férfi írt

5. Egy vörös pöttyös könyvet

Az Olvasó klubban való részvételt a könyvtárosoknál 
kell jelezni a könyvkölcsönzéskor. A részvétel feltétele 
a könyvtári tagság! A tagok közül minden évben 
egy szerencsés olvasót, értékes könyv(utalvány) 
jutalommal ajándékozunk meg! 
Bővebb információ kérhető a könyvtárban 
személyesen, vagy a 06 25 230 056, 06 70 3655 265 
telefonszámokon.

GYEREKJÓGA 
 

Kedves leendő jógázó! 
 

Megtanulhatod különböző állatok mozgását. 
Megtapasztalhatod pl., milyen jó, ha oroszlánként 

Kiordíthatod magadból a feszültséget! 
Sok mese és játék is vár téged. 

Korosztályok 3-7 évesek számára. 
 
 

A gyerekjóga hatásai: 
- állóképességet, hajlékonyságot, egyensúlyérzéket, helyes testtartást fejleszti 

- önbizalmat növeli 
- fejleszti az érzelmi intelligenciát 

- csökkenti a szorongást, megtanít lazítani 
- helyes légzés megtanulása, feszültség oldása légzésen keresztül 

- növeli a koncentrációt 
- enyhíti a tanulási nehézségeket 

- játékos mozgásfejlesztés valósul meg minden jóga órán 
- maximálisan figyelembe veszi az egyéni képességeket, nincs verseny, 

mindenki egyformán fontos, ami növeli az önértékelést 
 
 

Gyertek jógázzunk, mókázzunk együtt. 
 

Mindenkit sok szeretettel várok. 
 

Gyertek jógára, boldogság órára. 
 

Az órát koordinálja: 
Kardné Urfi Valéria 
Tel.: 0630-3439-445 

E-mail: urfi.valeria@gmail.com 

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM
ALAPKURZUS

2017. SZEPTEMBER 22-23-24. 8.30-16.00-IG 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.

Előzetes jelentkezés és további információ a 
KKKK-ban személyesen, 

vagy a +36 25 504 530-as telefonszámon!

KEDVES OLVASÓINK!

Üzenőfalunkat azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy 
itt adjunk helyet az Önök közzé tenni kívánt személyes 
üzeneteinek örömteli vagy épp szomorú családi 
eseményekről; apróhirdetéseinek, ha keresnek-
kínálnak valamit. Az üzenőfal használata max. 25 szóig 
ingyenes. Várjuk megkereséseiket!

BELÉPÉS FÉLÁRON!

Az adonyi lakosok 2017. évben is  50 %-os 
kedvezménnyel vehetnek részt az AGÁRDI 
POPSTRAND koncertjein. Belépéskor lakcímkártya 
bemutatása szükséges!

vásárnaptár
július 12. 9.oo-11.oo

méteráru civilház
július 13. 9.oo-11.oo 

háztartási vegyes áru, civilház
július 19. 8.oo-12.oo 

háztartási vegyes áru, civilház
július 27. 8.oo-12.oo 

háztartási vegyes áru, civilház


