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Új év
Új év, új remények, tervek, fogadkozások és új 
kezdet,  és igen: újság,…új évfolyam; immár a 
harmadik. 
Amikor az Adonyi Újság harmadik évfolyam 1. 
számát tartja kezében a kedves Olvasó engedjen 
meg egy kis múltidézést, legalább annyiban, 
hogy lapunk elődeinek rövid listáját ideidézve 
emlékezzünk eleinkről.
Adonyban a helyi sajtó úttörőjeként mindenképp 
az 1924. nyárutón megjelenő Adonyi Élet 
című, magát havonta megjelenő társadalmi 
folyóiratként meghatározó lap tekinthető. 
Vélhetően egyszerű –a közakarat nyomására 
bekövetkező – névváltoztatással az újság 
novembertől már Adonyi Hírlap címmel jelent 
meg. A laptulajdonos az Adonyi Nemzeti Kaszinó, 
a felelős szerkesztő Stéfely Mihály, főmunkatárs 
pedig Viszt Béla volt. Az Adonyi Hírlapnak 1925-
ös második évfolyamának néhány száma még 
birtokunkban van, a további sorsáról viszont 
vajmi keveset tudunk.
Az mindenesetre bizonyos, hogy 1928 
márciusában már az Adony és Vidéke címmel 
megjelenő újság reprezentálja a helyi sajtót. 
A magát keresztény gazdasági- társadalmi és 
irodalmi hetilapként aposztrofáló lap a hónap 
első és harmadik vasárnapján jelent meg. Felelős 
szerkesztő- laptulajdonosként dr. Lintner Béla 
adonyi ügyvéd, főszerkesztőként Mészáros 
László iskola igazgató, főmunkatársként pedig 
Huszár Gyula adonyi főjegyző jegyzi az újságot.

Hosszabb szünet után 1991-ben jelenik újra a 
Duna- Adony című helyi közéleti híradó képében 
a helyben szerkesztett, havi megjelenésű sajtó, 
Suszter László igazgató főszerkesztésével. Az 
alapító főszerkesztő 1996-ig jegyezte a lapot, 
majd annak szerkesztését Percsi Tibor vette 
át, aki egészen 2016 nyaráig –megszűnéséig – 
ekként jegyezte a Közösségi- Kulturális Központ 
és Könyvtár kiadásában megjelenő újságot. 
Jelenünk adonyi sajtója Adonyi Újság címen 
jelenik  meg a Közösségi- Kulturális Központ 
és Könyvtár kiadásában, Kozmér Amanda 
főszerkesztésével.
Így – ha nem is feltétlen szükségesen, de 
reményletten hasznosan – megemlékezvén 
szellemi eleinkről, s nem utolsó sorban 
magunkról; minden kedves olvasónknak testi- 
lelki egészségben teljes új esztendőt kívánunk!

Másfél század

Adony és a Zichy-család évszázadok óta 
összeforrt fogalompár, hisz a család már a XVII. 
század második felétől birtokolta Adonyt, míg 
aztán századok múltán 1881-ben adonyivá 
is lettek; lévén gróf Zichy Nándor és családja 
itt telepedett le, s lett személyében is Adony 
birtokosává illetve a templom kegyúrává. S míg 
Nándor gróf az országos politika fősodrában, 
felesége: Lívia grófnő, majd főképp leánya: Lívia 
Klára grófnő a helyi társadalom rászorulói, 
elesettjei gyámolításában és a nevelés-
oktatásügy felkarolásában végzett áldásos 
tevékenységet, melynek egyik leglátványosabb 
eleme volt a kisdedóvó 1892-es megalapítása, 
iskolák létrehozása.
Zichy Lívia Klára grófnő Adonyi Jótékony Nőegylet 
vezéralakjaként 1924-ben felállította a Lívia- 
Szeretetházat, melyben az idősek gondozása 
mellett, csecsemővédő intézetet és szülőotthont 
is létrehozott. Tejkonyhát működtetett, napközi 
otthont hozott létre, ösztöndíjjal segítette több 
tehetséges, ám szegény adonyi gyermek tanulását. 
Hosszú évtizedeken keresztül folyamatosan a 
legnagyobb szociális érzékenységgel fordult 
a település gyermekei, idősei és elesettjei 
irányába. Nem meglepő, hogy a község a grófnőt 
jótékonysági tevékenysége elismeréseként 70. 
születésnapján a község díszpolgárává avatta.
Zichy Lívia Klára grófnő 1868. január 15-én 
született Nagylángon, és 1955. október 16-án 
hunyt el Adonyban; így ez évben születése 150.
évfordulójára emlékezhetünk kegyelettel. 
S mivel is tehetnénk ezt a megemlékezést 
méltóbbá, mint azzal, hogy az Őt jól ismerő és 
tisztelő Lendvay Zoltán apát plébános Adony a 
történelemben című monográfiájában a grófnőről 
írtakat idézzük:

„Nem volt közéleti ember, a róla szóló sorok 
életének kevés eseményeiről szólhatnak. Legalább 
is a külső, látványos szereplésektől távol tartotta 
magát. Életének jellemzője a Szent Írás szavaival 
tudott bővelkedni és tudott szűkölködni. Folytatta 
édesapjának jótékonyságát, követte jó példáját. 
Első volt a csapások, szerencsétlenségek idején 
a segítésben. Amikor az első világháború idején 
megalakult a Vöröskereszt és 40-50 sebesült 
számára a kórhát, maga Zichy Lívia Klára és 
unokahúgai álltak be a betegek gondozásába a 
képzett ápolónők mellett. A sebesültek ellátásáról 

messzemenően gondoskodtak. 1924 nyarán Zichy 
Lívia grófnő a piac téren egy értékes házat vett 
és azt több mint kettőszáz millió korona értékben 
szegényházzá, kórházzá és csecsemővédő intézetté 
alakította. (…) E sorok írójának volt alkalma 
megismerni még, mint a „kastély” úrnőjét, szíves 
vendégszeretetét, jótékonyságát. De volt alkalma 
is megismerni a háború után magatartását, 
életét is. A front idejére, mivel magányos volt, 
családjához menekült és egy teljesen kifosztott, 
üres „otthon” várta, amely már államosíttatott. 
A szó egyenes értelmében földönfutóvá vált. Volt 

alkalmazott jának 
házában talált 
egy szobára, ahol 
t ö b b e d m a g á v a l 
kezdte új életét. Soha 
nem zúgolódott, 
derűsen, türelmesen 
fogadta sorsát, 
később családjának 
menekült tagjait 
is befogadta 
otthonába. Öröme a 
közeli templom volt, 
ahova már majdnem 
vakon is ellátogatott 
hűséges  „komornája” 
Anna kisasszony 
t á r s a s á g á b a n . 
Tudott szűkölködni! 
Adonyban halt meg, 
magam temettem, 
a Zichy kriptába, a 
kistemetőbe.”

Zichy Nándor gróf adonyi kastélya előtt Zichi Lívia  és Zichy Sarolta  grófnők átrsaságában.
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VÁROSHÁZA
az ülésteremből jelentjük

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. december 14-én 17.00-tól tartotta 
munkaterv szerinti soros ülését a Városháza 
tanácskozó termében. Az ülés megtartásával 
kapcsolatos technikai döntések (jegyzőkönyv-
vezető- és hitelesítők, napirend) meghozatala 
után a Testület az alábbi napirendeket tárgyalta: 

1.   2018. évi költségvetést megalapozó 
döntések meghozatala.
A költségvetési koncepció célja, Adony 
Város Önkormányzata 2018. évre vonatkozó 
feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek 
meghatározása. A Polgármester úr elmondta, 
hogy az Önkormányzatnak a 2018. évben a 
legfontosabb feladata a pénzügyi stabilitás 
megtartása, valamint a tervezett fejlesztések 
megvalósítása. Legalább ilyen fontos a városi 
közösségek alkotóerejének megtartása, valamint 
az önként vállalt feladatok közül minél több 
megtartása, mert meggyőződése, hogy Adony 
lakosságának ez az érdeke. Az adók emelése 
csak részben  jelenthet megoldást, de nem cél 
a lakossági terhek növelése, ezért adóemelést 
2018. évre nem javasolt. A város 2018. évi 
várható bevételeinek alakulását döntő részben 
a központi költségvetési törvényben foglaltak, 
az Országgyűlés elé beterjesztett és elfogadott 
módosító indítványok határozzák meg. Az 
önkormányzatok támogatása a 2013-ban 
kialakított feladatalapú támogatási rendszerben 
történik 2018. évben is. A működési bevételek 
körében tervezhető normatív bevételek közül 
az önkormányzat az előző évi szintű állami 
támogatással számolhat. Az intézményi 
feladatellátáshoz kapcsolódó, 2018. évi várható 
kiadási előirányzat igények felmérése megtörtént. 
Önkormányzati szinten nagy hangsúlyt kell 
fordítani a „TOP” és egyéb pályázati források 
igénybevételére. Neichl Mihály képviselő 
elmondja, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy 
ez az anyag jó alapja a jövő évi költségvetésnek, 
elfogadásra javasolja az előterjesztést, melyet 
a Képviselő-testület tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag elfogadott.

2.  Bérleti szerződés meghosszabbítása 
iránti kérelem az Adony 883/3 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlanra.
Az Adony 883/3 hrsz.-ú (Adony, Rákóczi u. 28.), 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból 117 
m2 nagyságú területre 2008. január 1. napjától 
határozott időtartamra, 2017. december 30-ig 
kötött szerződést az önkormányzat a Presszó 
2457 Bt.-vel, a Park Presszó üzemeltetése céljából. 
Hetyei János Csaba, a Presszó 2457 Bt. ügyvezetője 
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, 
melyben kéri, hogy támogassák a lejárt szerződés 
meghosszabbítását. Ronyecz Péter polgármester 
úr elmondja, hogy a művelődési ház évek óta 
szeretné az épület alatt lévő pincét használni, 
erre sikerült találni egy kompromisszumos 
megoldást a bérlővel, a bérleti szerződés is ennek 
a tükrében készült el. Ismerteti, hogy a Pénzügyi-, 
Gazdasági-, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta 
a napirendi pontot, ezért kéri Neichl Mihályt, 
a bizottság elnökét, ismertesse véleményüket. 
A Képviselő úr elmondja, hogy a bizottság örül, 
hogy a pincehelyiségnek hasznos funkciója lesz, 
elfogadásra javasolja az előterjesztés szerint a 
bérleti szerződés meghosszabbítását, melyet a  
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

3.  Közcélú közvilágítási használati 
megállapodás megkötése az E.on Dél-
dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy „a 
közvilágítási berendezéseknek az elosztó hálózat 
tartószerkezetein és létesítményeiben történő 
elhelyezésével, üzemeltetésével összefüggő 

kérdéseket az elosztó hálózati engedélyes és a 
külön jogszabályban közvilágításra kötelezett 
vagy az e kötelezettséget átvállaló személy között 
létrejött szerződésben kell rendezni.” Az E.on 
Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - mint elosztói 
engedélyes – megküldte a közcélú közvilágítási 
használati megállapodás tervezetét, melyet a 
Képviselő – testület tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül egyhangúan elfogadott.

4. Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Adony Bajcsy-Zs. u. 5. nyilvános mosdó, 
valamint Adony Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő Iskolakonyha 
helyiségeinek takarítására vonatkozó 
vállalkozási szerződés módosítása.
Ronyecz Péter úr elmondja, hogy évek óta egy 
vállalkozó végzi ezekben a helyiségekben a 
takarítást, a munkáját lelkiismeretesen végzi, 
hosszú idő óta most szeretne kérni 10% emelést.
Ismerteti, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági-, 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi 
pontot, ezért kéri Neichl Mihályt, a bizottság 
elnökét, ismertesse véleményüket a szerződés 
módosításával kapcsolatban. A Képviselő úr 
elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja 
a vállalkozási szerződés módosítását, melyet a 
Képviselő-testület is egyhangúan elfogadott.

5. Adony Város belterületén a Piac tér 
út- és térburkolat felújítása „Adony Helyi 
gazdaságfejlesztés” című TOP 1.1.3-15-
FE1-2016-0009 azonosító számú projekt 
alapján vállalkozási szerződés keretében 
közbeszerzési eljárás eredményéről döntés.
Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. november 15.-i ülésén elfogadta a TOP 
1.1.3-15-FE1-2016-00009 azonosító számú 
„Adony Helyi gazdaságfejlesztése” című projekt 
Adony Város belterületén a Piac tér út- és 
térburkolat felújítása vállalkozási szerződés  
ajánlattételi felhívását. A hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárást megindító ajánlattételi 
felhívás 2017. november 21-én 5 cég részére 
megküldésre került, az ajánlattételi határidő: 
2017. december 6. 14:00 volt. A roncsolásmentes 
csomagolásban érkezett 4 ajánlat mindegyike 
érvényes volt, az alábbi nettó összegekkel:
1. Ballon Kft.    
1084 Budapest, Auróra utca 16.  
90 733 850 Ft
2, Renalpin Kft.   
1051 Budapest, Vigadó tér 3 1 lph 3/3.
83 304 070 Ft
3. Szegletkő Generál Kft. 
1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 2/a. 
94 571 080 Ft
4. Duépszer Kft.   
2400 Dunaújváros, Vörösmarty u.3.2/4.
100 150 490 Ft
A beérkezett végleges ajánlatok alapján a. 
Renalpin Kft. ajánlata a legkedvezőbb, melyet 
a Képviselő – testület egyhangúlag elfogadott. A 
beruházás teljes összegéből 53 980 000 Ft + ÁFA 
összeget támogatásból, a fennmaradó 29 324 070 
Ft+ ÁFA összeget Adony Város Önkormányzat 
2017-2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 

6. Ingatlan vásárlás
Az év során többször felmerült az Adony, Rákóczi 
u. 20. szám alatti lakóingatlan megvásárlásának 
lehetősége. Az ingatlan felértékelése megtörtént.  
Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a „2457 Adony, Rákóczi u. 20. szám alatti ingatlan 
megvásárlása” előterjesztést megtárgyalta és az 
ingatlanról készült értékbecslést is figyelembe 
véve tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 
egyhangúan úgy határozott, hogy a szóban forgó 
ingatlant megvásárolja, a tulajdonosok által 
felajánlott 10.000.000,-Ft-ért azzal a feltétellel, 
hogy az ingatlan birtokba adása az adásvételi 
szerződés aláírásával megtörténik. 

7.  A képviselő-testület 2018. évi 
munkatervének megtárgyalása. 
Adony Város Önkormányzata a munkaterv 
összeállításánál figyelembe vette az elmúlt évek 
gyakorlatából adódó napirendi pontokat és a 
Fejér Megyei Kormányhivatal által megküldött 
jegyzői határidő kalauzt is. A munkaterv 
egyes napirendi pontjai minden hónapban 
kiegészülnek az aktualitásokkal és a képviselők 
által napirendre javasolt pontokkal. A Képviselő 
– testület a 2018. évre vonatkozó munkatervet 
egyhangúlag elfogadta. 

8. Adony Város Önkormányzat 
intézményeinél üzemelő számítógép 
rendszerek rendszeres karbantartására 
vonatkozó javítási és karbantartási szerződés 
módosítása.
Adony Város Önkormányzat intézményeinek 
számítógépes karbantartását a Mikrochip 
Kft. (8000 Székesfehérvár, Széna tér 7.) látja 
el, a 2007.03.01-én létrejött szolgáltatási 
(karbantartási) szerződés szerint. A Vállalkozó 
részéről 2007. március 1-jét követően díjváltozás 
nem történt, viszont az ASP számítástechnikai 
szolgáltatás és karbantartás, valamint a 
költségek folyamatos emelkedése következtében 
a vállalkozói díj felülvizsgálata vált szükségessé, 
az alábbiak szerint: Egészségügyi Központ 
esetében 18.000,- Ft/hó + Áfa, az Adonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal esetében 65.000,- Ft/
hó + Áfa, valamint a Beloianniszi Kirendeltség 
esetében 20.000,- Ft/hó vállalkozói díj változást 
jelent. A Képviselő-testület a szolgáltatási 
szerződés módosítását egyhangúlag elfogadta.

9. Településképi Arculati Kézikönyv és 
a településkép védelméről szóló rendelet 
elfogadása.
A településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény (továbbiakban: Tvtv.) értelmében 
elkészült Adony Város Településképi Arculati 
Kézikönyve és a településképi rendelete. A 
véleményezés és egyeztetés több lépcsős 
volt. Először a lakosság és az illetékes 
önkormányzatok és eljáró hatóságok előzetes 
tájékoztatása történt meg. A beérkezett adatok, 
javaslatok felhasználásra kerültek. A tervezetek 
lakossági fórumon való és a hatóságokkal az 
egyeztető felületen keresztüli véleményeztetése 
megtörtént. Észrevétel, módosító javaslat nem 
érkezett. A Polgármester úr  elmondja, hogy ez 
a munka néhány hónappal korábban kezdődött. 
Főépítész lett megbízva az arculati kézikönyv 
elkészítésével, ami most elkészült. Közszemlére 
lett téve, nyilvánosságra került, most a testületnek 
kell elfogadnia.  A rendeletbe belekerül a reklám 
rendelet egyszerűsített változata. A Képviselő-
testület a településkép védelméről szóló 
rendeletet egyhangúlag elfogadja.

10. Bejelentések

Hetyei Gábor képviselő:
Elmondja egyrészt, hogy Steiger Margit néni 
tájékoztatta őt azzal kapcsolatban, hogy az első 
Kalendáriumban szerepelt Pajer Gyuri bácsi-féle 
sváb nóta fordítása, Törökbálinton ez annyira 
megtetszett a helyi zenekarnak és kórusnak, 
hogy átvették ezt a dalt és nagy sikerrel éneklik 
magyarul.
A másik bejelentésében a Kereszt köz 
problémájára hívja fel a figyelmet. Elmondja, 
hogy ez egy forgalmas mellékutca, több probléma 
is van vele. Már a befordulás is problémás, aztán 
az első háznál nagy kövek vannak kitéve, melyek 
az autók útszélre történő lehúzódását gátolják, 
valamint sötétben könnyen ráhajthat a sofőr. 
Nem lett megoldva a csapadékvíz elvezetés, ami 
még talonban van. Megépült ott egy társasház, 
így sokan parkolnak, ezáltal leszűkült az út. Az 
úton kissé lejjebb, egy korábbi csatornabekötés 
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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 

     

ADONY VÁROSI TELEVÍZIÓ 
VETÍTÉSI IDŐPONTOK

január. 20.  Főműsor 19:00 20:30 Szombat
január. 25. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
január. 27. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
február. 03. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
február. 08. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
február. 10. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
február. 17. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
február.22. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
február.24. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat

véradás
2018. február 21-én,

14.00-17.00 óráig,

az adonyi szociális központban!
2457, Adony kossuth l. u. 9.

miatt egy fél méter mély gödör van az úttesten. 
Ebben az utcában nincs járda sem, ami szintén 
probléma. Tudja, hogy nem egyszerű feladat, de 
meg kellene oldani.
A harmadik bejelentése, hogy a temetőnél 
a kanyarban a Vasút utca felől közvilágítás 
nincs és sehol sincs járda, így gyalogosan, 
babakocsival, gyerekek csak az úton tudnak 
közlekedni, oda jó lenne egy járdát építeni, 
veszélyes így az úton közlekedni.

Ronyecz Péter polgármester:
Válaszul elmondja, hogy kér a pályázatokban 
részt vevő tervezőtől egy komplex rendezési 
tervet a Kereszt közzel, valamint a Zrínyi 
utca-Vasút utca-Perkátai út csomópontjával 
kapcsolatban is. Itt nehézséget az okoz, hogy az 
egy állami közút.

Neichl Mihály képviselő:
Érdeklődik, hogy a József Attila utca 
aszfaltozását követően a forgalomszabályozás 
kétséges lett, nem egyértelmű, hogy kinek van 
elsőbbsége. Kéri ez ügyben a tájékoztatást.

Ronyecz Péter polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy két darab 

Egy korszak lezárult!?!

Tíz éve, hogy Králl István megkért, hogy 
akarok -e részt venni az élő betlehemnél a 
forraltborozáson. Mivel igent mondtam, az 
akkori baráti társasággal gondoltunk egy 
nagyot és nem csak forraltbort, hanem sült 
gesztenyét és teát is kínáltunk!
Ez idő alatt kaptunk hideget és meleget. 
Szerencsére mindig voltak szép számmal 
támogatók!
Elsősorban a családom, a feleségem  és a 
lányaim, akik mindenben támogattak, segítettek 
és karácsonyról-karácsonyra elviselték, hogy a 
délutánok az előkészületekkel teltek.
A Képviselő - testület, az Egyházközösség, helyi 
vállalkozók, Borrend!
És ha megengedik, szeretnék egy pár “Segítőt”  
név szerint is megemlíteni, akik nélkül nem lett 
volna teljes az ünnepi hangulat.
Alsóháziné Kiss Karolina és lányai Réka és 
Boglárka, akik mindig segítettek a gesztenyés  
“kapszulák” hajtogatásában és nyomdázásában.
Králl István, Paulusz Imre, Schmidt Attila, Solti 
Ferenc, Boldog József, akik felkérés nélkül is 
mindig hozták a Bort !!
Filotás Mihálynak  az elmaradhatatlan 
hangosításért ! 
És a baráti társaság: Tischner János, Alsóházi 
András, Bacsó Attila, Kiss Ferenc, Bokor János.
Az utóbbi időben közös gondolattá vált, hogy 
ennek a szép hagyománynak a megőrzésében  
vállaljon más is szerepet, ezért megkérdeztük 
a  civil szervezeteket, hogy vállalnák-e ennek 
a továbbvitelét. Mindenki boldogan bólintott a 
feladatra. 2017. Szentestéjén és Karácsonyán 
más-más civil szervezet állt helyt. Cserkészek, 
táncosok, Városi Sportkör.
Ezúton szeretnék nekik jó munkát és kitartást 
kívánni!  Szeretném megköszönni mindenkinek 
a Támogatást !!

Paulusz Bálint

A Nyugdíjas Klub megtartotta évzáró 
ünnepségét, amelyről a zene és a jó hangulat 
sem hiányzott. A talpalávalót Józsi, Gyuri és Vili 
szolgáltatták, akikre mindig lehet számítani, ha 
a klubtagok bulizni szeretnének. Kifulladásig 
húzzák a talpalávalót. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a Polgármester úrnak, hogy az 
ebédlőt erre az estére biztosította számunkra,  
konyhásoknak a finom vacsorát, valamint a 
REÁL boltoknak, az Édenkertnek, az Évike 
Itallerakatnak, Paulusz Bálintnak, Paulusz 
Erikának és Pálfai Ildikónak a tombolatárgyakat. 
Zsákovics Tibornak és Gipper Millának 
köszönjük, hogy ezen az estén is számíthattunk 
a segítségükre. Békés Boldog Új Esztendőt 
kívánok !

Fazekas Rózsa
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2017. december 5-én 
Körzeti úszás diákolimpia volt az 
iváncsai Tanuszodában. Innen az I.-II. helyezett 
jut a megyei diákolimpiai döntőbe, melyet 
Székesfehérváron rendeznek meg.
Füsi Borbála 100 m mellúszásban és 100 m 
gyorsúszásban is az előkelő I. helyet szerezte 
meg.

Kis Máté 50 m gyorsúszásban és 50m 
hátúszásban is az I. helyen állhatott dobogóra.

Marczi Barnabás, Marczi Zsombor, Kis Máté, 
Kis Kata 

Marczi Zsombor 50m gyorsúszásban és 50m 
hátúszásban is az I. helyezettnek járó arany 
érmet hozta el.

Marczi Barnabás 50m gyorsúszásban és 50m 
hátúszásban is III. helyezett lett.

Ignáth Panna 50m gyorsúszásban III. és 50m 
hátúszásban II. helyezett lett.

Kis Kata 100m gyorsúszás III. és 100m 
hátúszásban II. helyezett lett. 

NEVELÉS - OKTATÁS

Gyermektánccsoportok gálaműsora

2017. december 20-án került megrendezésre, a 
településen műkődő gyermek tánccsoportok
ünnepi gálaműsora a Közösségi-Kulturális 
Központ és Könyvtárban. A gyermekek az elmúlt 
félévi próbákon tanultakat mutatták be szüleik 
és a további kedves érdeklődők számára.
A rendezvényt követően az évet búcsúztató 
közös sütizés sem maradhatott el!

Kinder Rosmarin Tánccsoport

B-Cool Dance Team Gyöngyharmat Néptáncegyüttes

Favorite Dance School

ISKOLAI SOPORTEREDMÉNYEK

2017. december 3-án Mikulás kupán vettek részt az adonyi fiú szivacskézilabdások Martonvásáron. 
Kettő csapattal mentünk és mind a két csapatunk dobogós, II. és III. helyezést ért el. 

Csapat tagjai: Kis Máté, Marczi Barnabás, Marczi Zsombor, Radics Milán, Kozma Márkó, Glonczi Kevin, 
Gipper Márk, Schmidt Barnabás, Balázsi Zsolt.

2017. december 4-én Lurkó-kupát rendeztek Dunaújvárosban, a Fabó Éva Sportuszodában. 
Rengeteg érmet hoztak haza az adonyiak.

Barna Balázs II., III. helyezett, 

Füsi Domonkos I., II. helyezett,                              

Rádi Zsombor I. helyezett,  

Nagy Boróka I. helyezett, 

Nagy Bulcsú I., I. helyezett, 

Füsi Borbála I., I., helyezett, 

Kis Kata III. helyezett, 

Kis Máté I., II. helyezett, 

Marczi Barnabás III. helyezett, 

Marczi Zsombor I. helyezett.             Füsi Borbála
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             Sport tré avagy 
        „majd a BELI megmondja” – „agytorna”

2017. december 6-án Nagyvenyimre mentek az alsós atléták a Játékos sportversenyre, 
ahol összemérték tudásukat a többi csapattal. A sok gyakorlás eredménye, az ARANY érem 
megszerzése lett. 

Csapat tagjai felsősor: Auer Gábor, Nagy Boróka, Stanczel András, Schnierer Gréta, Ignáth 
Panna, Bodó Luca. Marczi Barnabás, Kis Máté, Auer-Németh Ildikó

elsősor: Solyom Kolos, Glonczi Kevin, Krausz Manka, Budai Letícia, Auer Hanna, Németh Ellák, 
Marczi Zsombor

Auer Németh Ildikó

2017. december 5-e Mikulás kupával zárult az 
iváncsai uszodában.

Füsi Domonkos 

I. és I. hely 

Nagy Boróka III. hely

Kirinovics Péter 

Reiter Rebeka I. hely

Stéfely Zsófia I. hely

Hetyei Imre I. és III. hely

Lestár Emma II. hely

                  Reiter Rebeka

Nyugalom Kedves Olvasó! 
Nem a sakk rejtelmeibe szeretnélek bevezetni, 
hiszen meglehetősen hiteltelen lennék ebben a 
témakörben. – ha valahogy ráveszem magam, 
hogy leüljek játszani, és még partnerem is akad, 
akkor is legtöbbször felhúzom magam, előjön 
a „hülyeMorva” természetem, és csapkodva 
hagyom faképnél az aktuális partnerem. 
Jogos a kérdés, miért ezt a címet adtam az 
első idei cikknek. Nos, az évnek ebben az 
időszakában mindig bajban vagyok, mivel 
töltsem fel a „számomra” fenntartott helyet 
az újságban. – ha jól érzékelem, csak a felelős 
szerkesztő jóindulatán múlik, hogy nem 
küldött el melegebb éghajlatra, ugyanis rég 
le kellett volna adnom ezeket a sorokat.  
Na, Morváék Dávidja szedd össze magad, és a 
karácsonyi bejglimámor után végre légy hasznos 
tagja a társadalomnak! - fél óra keresgélés után 
- Rémálom! Semmi nem történik a sportban. 
Úgy látszik az élsportolók is benne süppednek 
az ünnepi hangulatban, és Ők sem hasznos 
tagjai a társadalomnak! – se baj keress tovább…  
… megvan, DARTS! Anélkül, hogy bárkit 
megsértenék vele a „kocsmasportok” 
koronázatlan királya nem túlzottan érdekel, 
én magam pedig nagykábéra a sakk szintjén 
űzöm ezt a mozgásfajtát (értsd: szitát 
csinálok a falból) így ismét csak hiteltelen 
lennék. Összegzések áttekintések megvoltak, 
mi van még? Heuréka! Télisportok! Attól a 
ténytől eltekintve, hogy nem vagyunk éppen 
„havasnemzet” jó téma lehet, és újszerű!  
Azonban cseppet sem testhezálló! Eltekintve 
a ténytől, hogy kinn +8 fok van, így 2018 első 
napjaiban, ráadásul ezen sorok írója még 
korcsolyázni se tud – oké, tessék lehet röhögni 

– a télisportokban sem vagyok túlzottan 
járatos. Kiskoromban a grund királya voltam 
hócsatában, és persze a szánkózásban se volt 
párom – köszönhetően a tőkesúlynak – 20 év alatt 
azonban nem kerültem közelebbi kapcsolatba 
a sieléssel, korcsolyával, jégkoronggal, de 
még a jégtánccal sem. Ismét csak előjön a 
hiteltelenség kérdése. Télisportok kilőve. 
A fene se gondolná, hogy ekkora kihívást 
jelent írni valami olyasmiről, amikörül szinte 
az egész életem forog… Több órányi kutatás 
után se találtam olyan témát amivel szívesen 
foglalkoznék. – talán mégse vagyok akkora 
koponya, mint ahogyan mások meg persze én 
magam is gondolom – Némi önvizsgálat után 
arra jutottam, hogy nekem sem árt szélesíteni 
a látókörömet, és olykor önkritikát gyakorolni. 
Hiszen ahogy ez az iromány is bebizonyította, 
nem vagyok feddhetetlen a sport témakörét 
illetően. Muszáj a fizikai testemet megmozgatni, 
de az agytekervényeimet is megtornáztatni. Ha 
egyvalamit megfogadok, 2018-ra legyen ez!

Beli 

SPORT

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
+36 70 70 673 15 66

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 

Sáránkat
2018. január 19-én névnapja alkalmából

szeretettel köszöntjük!
   

Szülei és nagyszülei
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KÖZÉLET
Szent János-napi boráldás

A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony 
szervezésben az idén 5. alkalommal került sor a 
Szent János-napi boráldásra a Római Katolikus 
templomban. Az újborok megáldására a karácsony 
másnapján megtartott ünnepi szentmise végén 
került sor. Bozai Márton plébános atya először 
beszédében részletesen ismertette Szent 
János és a bor kapcsolatát, majd szenteltvízzel 
megáldotta a termelők által a templomba hozott 
mintegy 20 üveg újbort. Szép hagyományunkat 

a további években is folytatni kívánjuk, mint 
országosan sok helyen, városunkban is beépült a 
bortermelők hagyományos ünnepeinek sorába.

Amióta létezik, a bort a lélek italának tartja az 
ember. Szent János napja (december 27.) a magyar 
hagyományok szerint is a bor megáldásának ideje. 
Hajdanán ezen a napon minden család bort vitt a 
templomba, hogy a pap áldását kérje rá. A szentelt 
bornak ugyanis mágikus erőt tulajdonítottak, 
amivel beteg embert és állatot is gyógyítani lehet. 
Ezen felül öntöttek belőle a boroshordókba is, hogy 
ne romoljon el a bor. A János-napi borszentelés 
és borivás rituáléját már a 15. századi magyar 
misekönyvekben is megemlítik. A 18. század 
közepéig a karácsony háromnapos ünnep volt, a 
harmadikon ünnepelték Szent János evangélista 
emlékét, ezen a napon szentelték meg a bort, a 
Jánosok pedig szőlőhegyi mulatságra, pinceszerre 
hívták meg rokonaikat, barátaikat. A Szent János-
napi borszentelés egyházi magyarázat szerint azt 
jelenti, hogy ha a hívő buzgó imával veszi magához 
a nedűt, akkor az megóvja a testi és a lelki bajoktól, 
az utazás alkalmával fenyegető veszedelmektől, az 
ördög kísértéseitől.
A borszentelés hagyománya János napon a mai 
napig él az ország bortermelő vidékein. Ezen a 
napon a szőlősgazdák egy kis üveg bort visznek a 
templomba, a főoltár jobb oldalán álló asztalkára 
teszik, majd a megszentelt borból a pincében 
minden hordóba öntenek egy keveset, hogy ne 
romoljon meg a hegy leve. A szentelt bort a népi 
gyógyászatban is alkalmazzák, főként torokfájás 
esetén.
A Szent János-napi boráldás eredetéről annyit 
tudunk, hogy a középkori legenda szerint 
Aristodemus pogány főpap azt mondta Szent 
Jánosnak, hogy akkor hajlandó hinni Krisztusban, 
ha kiürít egy mérgezett borral teli kelyhet és az 
nem árt neki. A mérget először két gonosztevővel 
megitatták, akik azonnal meghaltak. Szent 
János imádkozott, megáldotta a mérgezett boros 
kelyhet, kiitta és semmi baja nem lett, köpenyét 
a gonosztevőkre terítette, akik feltámadtak. A 
pogányok a főpapjukkal együtt a látottak alapján 
megkeresztelkedtek. Szent Jánost boros kehellyel a 
kezében is szokták ábrázolni, melyből kimászik a 
kígyó.

Schmidt Attila
borrendi főpohárnok

(Fotó: Boldog Tamás)

Óévbúcsúztatás avagy mozogd át 
magad az újévbe

Van egy kedves barátom aki elcsalt egyszer 
Velencére a Szilveszteri Pezsgőfutásra, ami mint 
minden futóverseny, egy nagy élmény. Aztán 
2016-ban jött az ötlet, hogy ne a szokásos módon, 
hajnalba nyúlóan búcsúzzunk az óévtől, hanem 
kiránduljunk egyet napközben. Mivel a szőlőhegy 
és környéke tűnt a legkézenfekvőbbnek, úgy 
terveztük, kisétálunk oda többedmagunkkal, 
főzünk Králl Pista bácsi présházában virslit, 
aztán majd csak alakul valahogy. Számomra 
viszont fontos volt, hogy futással zárjam az 
évet, így elcsaltam néhány futó barátomat, hogy 
csatlakozzanak hozzám. Gondoltam 31-én az 
adonyi szőlőhegyre történő futás is „pezsgő” 
futásnak számít. A táv itt is 5km vagy 10, ha 
valaki a visszatávot is vállalja. Természetsen nem 
kötelező sem a futás, sem a séta, aki a kerékpárt 
választja, az is egy mozgásforma. Lényeg, hogy 
pezsdüljünk fel együtt az év utolsó napján.
A kötetlen program annyira jól sikerült, 
hogy kérdésként sem merült fel még a 
pincetulajdonosokban sem, hogy ez 2017 
december 31-én ne így legyen majd. 
Megpróbáltam még több futó-barátot, ismerőst 
elhívni erre az eseményre, és nagy öröm volt 
látni, hogy szinte mindenki ott volt a megbeszélt 
helyen és időpontban. Így ez alkalommal, talán a 
rutinosabb szervezésnek köszönhetően már 10 
fővel vágtunk neki a távnak.

Ez a pozitív hozzáállás megerősítette azon 
hitemet, hogy az adonyi emberek körében is igény 
van egy olyan hagyományteremtő eseményre, 
ahol a közös „nevező” a mozgás, függetlenül 
kortól vagy nemtől. Hiszen mindannyiónknak 
szüksége van társaságra és egy kis sportra 
egyaránt.
Lelkes amatőrök vagyunk, néhányan talán egy 
kicsit jobb kondíciókkal, de a futás / gyaloglás 
/ biciklizés egyetlen ember számára sem 
elérhetetlen sport. Így még az újévi malacsültnek 
is lelkiismeretfurdalás nélkül állhattunk neki.
A futók Pista bácsi pincéjébe érkezhettek, ahol 
meleg teával és forraltborral várták az érkezőket, 
a túrázók első állomása pedig Paulusz Bálint 
présháza volt.
Szeretnék továbbá köszönetet mondani 
minden pincetulajdonosnak, családtagjaiknak, 
hogy nagy szeretettel fogadtak bennünket és 
tulajdonképpen mindenkinek, aki résztvett és 
segítette az esemény létrejöttét.
2018 decembere még  messze van, de hiszem, 
hogy elindítottunk valamit, ami újra és újra 
összehozhatja az embereket az év utolsó napján 
egy kis testmozgásra.

B.U.É.K

Varga Gabriella

Betlehemezés
2012-ben Szabó Ferenc kezdeményezésére 
kelt életre újra a betlehemezés  Adonyban. 
Feri mesélte, hogy kedves gyerekkori 
élményei inspirálták erre. Gyermekkorában 
hosszú évekig betlehemeztek barátaival az 
adventi időszakban. Elhatározta, hogy készít 
egy  betlehemet, amivel aztán Adonyban is 
folytathatják ezt a szép adventi népszokást. 
Altöttingben, a híres zarándokhelyen járva 
figurákat vásárolt a betlehemhez, a házat és 
a betlehem egyéb tartozékait saját kezűleg 
készítette. 

Miután elkészült, megmutatta a Polgármester 
úrnak és Glashütter Csabának, felajánlva a  
lehetőséget, hogy ezzel járjanak a gyerekek 
Advent idején. 
Ezzel a betlehemmel járunk azóta  évről évre. 
Fazekas Ildikó toborozta a szereplőket, Lőrinc 
Katika, és én betanítottuk a gyerekeket.  
Ezek voltak a kezdetek. Azóta minden évben 
útra kelünk, és megyünk a családokhoz, akik 
nagyon nagy szeretettel fogadnak bennünket. 
A próbák többnyire nálam vannak, amik 
jó hangulatban telnek. Nagy Tamásné 
Mónika is sokat segít nekem. Öt év nagy idő 
a gyerekeknél.  A középiskolás gyerekek 
nagy örömmel járnak vissza a hétvégi 
betlehemezésekre. Vannak kedvenc helyeink, 
ahova minden évben hivatalosak vagyunk. 
A Szűz Mária Gondozóházba a mamikák 
az énekeket velünk együtt éneklik. 
Az idősebbek előszeretettel mesélnek 
a gyerekkori betlehemezéseikről. Králl 
Pistától megtudtuk, hogy volt olyan hely 
ahol ők még diót kaptak ajándékba. 
Az Ady Endre utcában az egyik kedves 
vendéglátó asztalt hozott ki a háza elé, 
és szólt a szomszédjainak, hogy jöjjenek, 
és hallgassák meg a kis műsorunkat. 
Czelecz Áginál a szereplők megtudták, hogy Ági 
néni édesapja sokáig betlehemezett Adonyban. 
A gyerekek annyira élvezik ezt az 
ősi népi szokást, hogy már most 
jelentkeztek a következő betlehemezésre. 
Szeretném megköszönni a családoknak a szíves 
vendéglátást, a gyerekeknek a szereplést,és 
Szabó Ferinek a betlehemet.

Békés boldog újesztendőt kívánok 
mindenkinek!

Ignácz Ildikó és a betlehemezők

Betlehemezők 2017-ben.
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MÚLT IDO//

„A múlt velünk van!” – olvashatjuk e 
közmondást. Lehet csak egy katonai fénykép, 
egy tábori levelezőlap formájában. Amikor 
a II. világháborúban harcolt adonyi katonák 
hadiútjai után kutattam, sok családtól kaptam 
ilyen féltve őrzött emléket. Egyre sárguló 
fotót a hősi halált halt férjről, apáról, fiúról, és 
tintaceruzával írt fakuló tábori levelezőlapot. A 
messzi frontvonalból küldték őket, a Don folyó 
partjától. Ugyanis 1942 nyarától jelentős számú 
adonyi honvéd harcolt a Don menti állásokban. 
A legtöbben a székesfehérvári Szent István 
3. honvéd gyalogezredben, valamint a 102-es 
hadtápzászlóaljban. A harcok és a visszavonulás 
során hősi halált halt adonyi katonák jelentős része 
is ezekben az alakulatokban szolgált. A kutatás 
során két egykori túlélő visszaemlékezését 
sikerült rögzítenem: Wolf Mihály páncéltörő 
ágyúsét, és Pálfai Lajos lőszertisztesét, akik 
betegen, de hazakerültek családjukhoz. Lajos 
bácsival sok estén keresztül beszélgettem a 
Don melletti napokról, a visszavonulásról. 
Egyik alkalommal azt mondta: „Az éjjel nem 
tudtam aludni. Mindig magam előtt láttam a sok 
megfagyott embert, azt a mérhetetlen emberi 
szenvedést. Megsirattam a sok magyar fiút, akik 
ott haltak meg, távol a családjuktól.” 
A Don mentén harcoló 2. magyar hadsereg 
tragédiája 1943. január 12-én kezdődött, amikor 
a Vörös Hadsereg az urivi hídfőből támadva 
áttörte a magyar védelmi vonalat. A hiányosan 
felszerelt magyar honvédek a 30-35 fokos 
hidegben nem tudtak hatékonyan ellenállni a 
többszörös túlerőnek. A hadsereg zöme január 
17-én megkezdte a visszavonulást. Az utolsóként 
visszavonulók között ott voltak a III. hadtest 
9. hadosztályába tartozó székesfehérvári 3. 
honvéd gyalogezred zászlóaljai. Pálfai Lajos 
visszaemlékezése már megjelent egyszer a „Duna 
Adony” oldalain, de úgy gondolom, érdemes újra 
idéznünk, mert hiteles forrás a visszavonulás 
tragikus napjairól. 

Az ezred megsemmisülése. „Január 27-én este, 
amikor ezredünk elérte Sztaro Nyikolszkoje falut, 
már súlyos, véres küzdelem folyt a bekerítést 
végző szovjetek és az előttünk odaért alakulatok 
között. A harcba azonnal beavatkoztunk, de olyan 
veszteségeink lettek, hogy az ezred jelentős 
része elpusztult. Akik élve maradtak, azok a 
falut szegélyező domboldalon felkapaszkodva 
menekültek észak felé. Mivel egy közeli robbanás 
miatt légnyomást kaptam, nagyon rosszul 
voltam, alig tudtam magamról. Ezért az egész 
visszavonulás alatt remegett a kezem, a fejem, 
alig hallottam és nehezen tudtam beszélni. De 
menni kellett. Elértük Hohol nevű falut, a tisztek 
ott próbálták meg először összeszedni az életben 
maradt embereiket.”

A visszavonulás folytatása. „Január 28-án 
délután indultunk tovább Verhnye Turovo felé. 
Nem sokkal később szovjet repülő támadást 
kaptunk. Már éjjel volt, amikor beérkeztünk 
Turovoba, amely tele volt visszavonuló 
németekkel. A mínusz 35 fokos hidegben nekünk 
csak a pajtákban, színekben jutott hely, a házakat 
a németek foglalták el. Már hajnalodott, amikor 
szovjetek megtámadták a falut. Pánik, fejetlenség 
volt, menekülnünk kellett. Amikor az Olim 
patak völgyében voltunk, akkor közölték, hogy 
Stomm vezérőrnagy, a III. hadtest parancsnoka a 
reménytelen helyzet miatt feloszlatta a hadtestet. 
Azt beszélték, hogy mindenki a maga belátása 
szerint vonuljon vissza délnyugatra. Egyes 
tisztek alakulatokat igyekeztek szervezni, mert 
így erőt képviseltek. Ezeket aztán több esetben 

bevetették a támadó szovjetek ellen, vagy azért, 
hogy sikerüljön kitörni a gyűrűből. Társaimmal 
Czenthe István százados csoportjához 
csatlakoztunk, aki a visszavonulás megkezdése 
előtt az I. zászlóalj parancsnoka volt. Rövidesen 
megkezdődött az a menetelés, amely során annyi 
borzalmat láttam.”
A végtelen hómezőkön.
„Megtapasztaltuk, hogy nem számíthatunk a 
németek bajtársiasságára. A házakat elfoglalták, 
minket nem engedtek be, ezért sokszor a 
szabadban éjszakáztunk. De sok szerencsétlen 
bajtársam megfagyott! Volt, aki nem bírta már 
a menetelést, leült a hóba, ott fagyott meg. 
Borzalmas hideg volt, mínusz 40-50 fok! Mások 
a menetelés közben rogytak össze, haltak meg. 
Azokat egyszerűen kigörgették az út szélére, 
vagy az autók beletaposták a hóba. Aki lemaradt, 
fogságba esett, vagy megfagyott. A szovjetek 
többször megtámadtak bennünket, nagyok voltak 
a veszteségeink. Egyszer közénk szaladt egy 
orosz harckocsi. Mindent eltaposott, embereket, 
lovakat, járműveket. Végre egy magyar katona 
kézigránátot dobott a motorházára, amely 
kigyulladt. Két orosz benn égett, három kiugrott 
a tornyon keresztül. Amint kiugrottak, rögtön 
elkapták őket, jól megverték és átadták a 
németeknek mindhármukat. Ekkor már össze-
vissza keveredett a visszavonuló sereg, nem 
alakulat szerint ment a visszavonulás, hanem 
rendezetlenül. Mi négyen összetartottunk: az 
adonyi Králl Jánossal, a kislángi Szaller Jánossal 
és a zichyújfalui Somogyi Jánossal. Csak így 
lehetett életben maradni, hiszen mindenki csak 
a saját életével törődött. Éjjel-nappal mentünk. 
Aludtunk pincében, padláson, ott ahol tudtunk. 
Tetvesek voltunk és állandóan éheztünk. 
Leszakadtunk Czenthe százados csoportjától. 
Ugyanis egyik éjszaka csak egy veremben 
tudtuk meghúzni magunkat. Mire felébredtünk, 
a csoport már elindult, kb. egy kilométerre járt 
előttünk. De mi olyan gyengék voltunk, hogy a 
csúszós porhóban képtelenek voltunk utolérni 
őket.”

Az orosz lakosság. „Amikor elindultunk, 
már akkor is nagyon kevés ennivaló volt a 
kenyérzsákunkban. Később aztán azt ettük, amit 
szereztünk, vagy az orosz parasztok adtak. Igaz, 
ők is borzasztó szegénységben éltek, de azért 
mindig adtak pár szem krumplit vagy savanyú 
káposztát. El kell mondanom, hogy jó szívvel 
voltak hozzánk. Mindegyik házban nagy kemence 
volt, amelynek tetején feküdtek az öregek vagy a 
gyerekek. Szotyola szárral tüzeltek, ott főztek egy 
nagy tálban, abból is ettek.” 

Sztarij Oszkolban. „Célunk az volt, hogy Sztarij 
Oszkolig eljussunk, mert azt a németek tartották. 
A város előtt, amikor a vasúti töltésen haladtunk, 
partizántámadást kaptunk. Csak 20-30 lövés 
volt. Lefeküdtünk a töltés oldalára, szerencsére 
egyikőnk sem sebesült meg.  Mire beértünk a 
városba, már a kórházat is kiürítették, az utolsó 
vasúti szerelvény is elment. Ez február 2-a és 
4-e között lehetett. Itt a városban rengeteg 
katonai raktár volt, senki sem őrizte őket, a nagy 
fejetlenségben azt vett magához mindenki, amit 
akart. Mi jól megpakoltuk magunkat élelemmel 
és tovább indultunk.”

Kijevben. „Folytattuk a gyaloglást, lassanként 
elmaradtak a támadások. Beértünk Obojánba, 
ahol már német és magyar eligazítók fogadták 
a beérkező csoportokat. Élelmet vételeztünk 
és folytattuk utunkat. Szudzsán keresztül 
Szumi-ig jutottunk el, ott már rendes műúton. 

Február 14 és 18-a között érkeztünk meg a 
gyűjtőállomásra. Jelentkeztem az orvosnál, 
aki a kijevi 5/2-es hadikórházba szállíttatott. 
Ott találkoztam két adonyi bajtársammal:  
Wolf Mihállyal és Majer Nándorral. Rövidesen 
felkerültem arra a vasúti szerelvényre, amellyel 
Lavocsnin keresztül Debrecenbe hoztak 
bennünket. Ott lefertőtlenítettek, megvizsgáltak. 
Mindenkiről felírtak mindent és állományba 
vettek. Március 13-án érkeztem Érsekújvárra, a 
kórházba, ahonnan május 26-án kerültem vissza 
Székesfehérvárra.”

A tragikus sorsú 2. magyar hadsereg hivatalos 
veszteséglistáját nehéz volt összeállítani. Még 
ma sem lehet pontosan tudni, hogy hányan 
haltak meg a harcok és a visszavonulás alatt. A 
következő egykori adonyi katonákat „meghalt”-
ként jegyzi a nyilvántartás:  Kucsera István őrv., 
Majrik György h., Pável Imre h., Schmidt János 
h., Gergő József h., Gulyás János tiz., Kóta János 
h., Kovács János h.. „Eltűnt”-ként szerepelnek 
(megfagytak, éhen haltak, fogságba estek): 
Bagóczki István h., Eisenberger János h., Juhász 
István h., Korényi János törzsőrm., Králl István 
h., Major György h., Müller Ferenc h., Müller 
József h., Mülhbacher Imre h., Paulusz Ferenc h., 
Paulusz Gyula h., Paulusz József h., Pletser József 
h., Posch József h., Prásch János h., Rabóczky 
György szkv., Simon István h., Simon Mihály 
h., Szűcs János h., Takács Ferenc h., Takács 
István h., Takács József h., Tokaj Imre h., Reiter 
Kálmán szkv., Szabó József h., Szántó János őrv.. 
Emlékezzünk a visszavonuláskor eltűnt Szilágyi 
Károly munkaszolgálatosra is.  
A 2. magyar hadsereg tragédiája a II. világháború 
első jelentős magyar véráldozata volt. Az adonyi 
katonák is ott küzdöttek  az egyenlőtlen harcban, 
vonultak a végelláthatatlan hómezőkön. Tisztelet 
emléküknek!

Rózsafi János

                                                                                     

      

75 éve történt
Emlékezés a doni tragédia adonyi áldozataira

Pálfai Lajos
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PROGRAMAJÁNLÓ

tudj többet társaság

 2018. január 27. szombaton, 15.00 órától

rózsafi jános
Adony mezőváros a reformkor idején 

  - Egy uradalmi mérnök naplója -

c. előadást hallgathatják meg a 
közösségi-kulturális központ és könyvtárban!

minden érdeklődőt szeretettel vár 
adony város önkormányzata és a kkkk!

az adony és környéke horgász egyesület
tájékoztatja a tisztelt horgásztársakat, 

hogy az egyesület
2018. január 28. vasárnap, 9.00 órától 

tartja közgyűlését a 

közösségi-kulturális központ és könyvtárban.

2018. évi horgászjegyek
megváltására adonyban, a rákóczi u. 28. 

szám alatti 

civil házban van lehetőség az 
alábbi időpontok szerint.

január 8 - március 31-ig
hétfő, kedd, szerda 13.00-16.00 időpontban!

április 1 - 30-ig 
hétfőnként, 13.00-16.00 óráig!
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GASZTRONÓMIA 
Emeletes Pavlova 

Az összegyűjtött tojásfehérjének a legfinomabb 
felhasználási módja, ha Pavlova, vagyis 
habcsóktorta készül belőle. A hiedelmekkel 
ellentétben a habcsóklapokat roppant 
egyszerű elkészíteni, csak egy kis odafigyelés 
kell hozzá. Egy finom krémmel, ízlés szerinti 
gyümölccsel megpakolva pedig egyszerűen 
abbahagyhatatlan…..

Habcsóklapok hozzávalói: 

  6 tojásfehérje (nagy)
35 dkg porcukor

1 ek étkezési keményítő (púpozott)
1/2 tk ecet (10%-os)

csipet só 

A tojásfehérjét tegyük bele egy keverőtálba, majd 
szórjuk meg egy csipet sóval, és robotgéppel 
kezdjük el habbá verni.
Amikor már kezd kifehéredni, állandó keverés 
mellett kanalanként adjuk hozzá a porcukrot, és 
addig keverjük, míg majdnem teljesen kemény 
habot kapunk.
Ekkor állandó keverés mellett először csorgassuk 

hozzá az ecetet, majd szórjuk hozzá a keményítőt, 
és keverjük még 1-2 percig, hogy jó kemény 
habot kapjunk.
Két sütőpapírra rajzoljunk három 20 cm-es kört, 
majd elosztva kanalazzuk rá a kemény habot, és 
formázzuk meg (két tepsire fér csak rá, de együtt 
is betehetjük majd a sütőbe).
Helyezzük be 90-100 fokra előmelegített sütőbe, 
majd szárítsuk kb. 60 percig. Ezután kapcsoljuk le 
a sütőt, és hagyjuk csukott ajtónál még 20 percig 
száradni (én légkeverésnél 90 fokon szárítottam 
50 percig, majd csukott ajtónál hagytam tovább 
száradni).
Ezután vegyük ki a sütőből, majd hagyjuk teljesen 
kihűlni. Amikor kihűlt, óvatosan alányúlva 
emeljük le a papírról.  

 Karamellizált alma hozzávalói:
4-5 db édes alma

3-4 ek barna cukor
1 cs vaníliás cukor

1 tk mézeskalács fűszerkeverék
1 tk vaj

Az almát hámozzuk meg, negyedeljük, vágjuk ki a 
magházat, majd vágjuk fel kisebb darabokra.
Egy serpenyőbe tegyük bele a barna cukrot, 
a vaníliás cukrot, adjuk hozzá a feldarabolt 
almát, a vajat, szórjuk meg a mézeskalács 
fűszerkeverékkel és keverjük alaposan össze.
Ezután tegyük fel a tűzre, majd kezdjük el 
karamellizálni, és közben többször keverjük meg, 
hogy a fűszeres-cukros lé mindenhol bevonja az 
almát.

Addig karamellizáljuk míg az alma félpuhára 
párolódik, és szinte teljesen elpárolog alatta az 
almalé.
Ezután hűtsük ki, majd tegyük félre az alma felét, 
a maradékot pedig botmixerrel pépesítsük.

Almás mascarponekrém hozzávalói:

25 dkg mascarpone
15 dkg porcukor

2 cs vaníliás cukor
az előzőleg pépesített karamellizált alma

1,5 dl Hulala (v. habtejszín)
5 dkg étcsokoládé 

A mascarponéhoz adjuk hozzá a porcukrot, a 
vaníliás cukrot, és keverjük habosra.  
Ezután adjuk hozzá az almapépet, és szintén 
keverjük alaposan össze.
A Hullalát (v. habtejszínt) verjük fel kemény 
habbá, majd apránként, óvatosan keverjük hozzá 
az almás-mascarponekrémhez.
Helyezzük tálcára az egyik habcsóklapot, majd 
kenjük rá a krém 1/3 részét, és szórjuk rá a 
félretett karamellizált almából.
Ezután helyezzük rá a második habcsóklapot, és 
szintén kenjük meg a krémmel, és szórjuk meg az 
almával.
Végül helyezzük rá az utolsó habcsóklapot, kenjük 
rá a maradék krémet, halmozzuk rá a maradék 
almát, csorgassuk rá az olvasztott csokoládét, és 
szórjuk meg őrölt fahéjjal. 
Az elkészült Pavlovát rögtön tálaljuk, mert 
különben a krémtől a habcsók felpuhul. Előre 
is dolgozhatunk, megsüthetjük (kiszáríthatjuk) 
a habcsóklapokat, elkészíthetjük a krémet, de 
majd csak tálalás előtt állítsuk össze a tortát. 

Jó étvágyat kívánok hozzá!

Kard Éva (Gizi)

Helyreigazítás

A Salinárium Adonyi Kalendárium 2018 januári 
S.K. fejezetében (22-25. oldal) sajnálatos módon 
hiányosan jelent meg a „Ha a mennyben nincs 
csoki, rám ne számítsanak!” című írás. A kimaradt 
részt az Adonyi Újság január- február- március havi 
számaiban pótoljuk, egyben elnézést kérve minden 
olvasótól és a szerzőtől, Tischerné Tóth Szilviától.

A Kalendárium szerkesztői

„És ami még nagyon lényeges: a megfelelő 
formák! A legjobb a polikarbonátból készült, ami 
bár nagyon drága, de remekül lehet vele dolgozni 
a merevsége és a törhetetlensége miatt. Márpedig 
egy párszor oda kell csapkodni az asztalhoz, 
amitől döng az egész ház. Ezeket az interneten 
is meg lehet rendelni. Számtalan mintában 
léteznek, csak tudjon az ember választani. 
Van pár szilikonos formám is, de azokat nem 
nagyon szeretem, s csak akkor használom, ha 
tömör bonbonokat készítek. Ha valaki töltelékes 
bonbont akar benne készíteni, akkor ki kell 
kenegetni. A másik lényeg! Nem árt, ha van 
hozzá jó minőségű alapanyag: csokipasztilla, 
amit szintén az interneten szoktam rendelni. 
Én az 55%-os étcsokit szeretem, de aki még 
keserűbben szereti, természetesen talál ennél 
magasabb számút is. Tejcsoki pasztilla is 
szükségeltetik, mert valamelyik töltelékbe az 
kell, illetve a táblákhoz is használom, hiszen 
nem mindenki szereti az étcsokit. Be kell vallani, 
a bonbonkészítés nem olcsó mulatság, és 

időigényes is, mert sok apró, precizitást igénylő 
mozzanatból áll. De nem lehetetlen küldetés! 
Viszont lehet gyakorolni, fejlődni, újat és még 
újabbat tanulni. 
A megvásárolt pasztillát felhasználásig 12-15°C 
körül tároljuk sötét helyen, különben megszürkül. 
Nem kell akkor sem megijedni, ha mégis szürkés 
réteg képződik rajta, felmelegítéskor eltűnik, s 
ez az ízén sem változtat. Más alapanyagokkal 
ne tároljuk együtt! Csokit nagy melegben nem 
ajánlatos készíteni, vagy ha nyáron állunk neki, 
csakis klimatizált helyiségben. Télen is előfordul, 
hogy rányitom az ablakot, ha a konyhában túl 
meleg van, vagy kiviszem a teraszra hűteni.
Első lépésként a csokit temperálni kell. Erre 
azért van szükség, hogy az elkészült termékünk, 
legyen az akár táblás vagy bonbon, fényes és 
roppanós legyen. Egy jól temperált csoki, ha 
megfogjuk, nem hagy rögtön nyomot az ujjakon, 
mert nem kezd el olvadni olyan hamar. A jobb 
minőségű csokiknál egyébként fel van tüntetve 
a temperálási hőmérséklet, hiszen az függ az 
összetételétől, származási helyétől, s hogy ét-, tej- 
vagy fehér csokiról van-e szó. Ha nem figyelünk 
a hőmérsékletek pontos betartására, akkor 
olvadékony, fénytelen készterméket kapunk, azon 
kívül a bonbonok nem biztos, hogy kipotyognak a 
formából. Ha a temperált csoki megköt, akkor újra 
kell temperálni. Akinek pedig ez túl macerásnak 
tűnik, vannak olyan csokipasztillák, amelyeket 
csak fel kell olvasztani.
Tegyük a csokit egy mikrózható edénybe, 
s apránként melegítve, időről-időre csoki 
hőmérővel mérve a hőmérsékletet, melegítsük 
45°C-osra. Ezt a műveletet elvégezhetjük 
vízgőz felett is, nyilván akkor másfajta edényre 
lesz szükségünk. Kiöntjük a háromnegyedét a 
sterilizált munkapultra (vagy akinek van gránit 
vagy márványlapja, esetleg nagyobb lehűtött 
fémtálcája), vékonyan elterítjük, összekotorjuk, 
majd újra elterítjük egy spatulával, amit egy 
lapkéssel folyamatosan lekotrunk. Időközben 
megmérjük a massza hőmérsékletét. Akkor 
jó, ha eléri a 26-28 °C-ot, vagy ha látjuk már, 
hogy a csokoládé besűrűsödött, illetve egy pici 
csokit a szánkhoz érintve, azt hidegnek érezzük. 
Ekkor visszalapátoljuk az edénybe a benne lévő 
maradék csokihoz. Összekeverjük egy nyeles 
spatulával, s ha szerencsénk van, a csoki hőmérő 
30-32°C-ot fog mutatni, miután kiegyenlítődött a 
hőmérséklet. Ha nem, akkor visszamelegítjük a 
teljes masszát erre az értékre. Arra figyeljünk, ha 
túlmelegítjük ezen az értéken, akkor kezdhetjük 
elölről a temperálást. Ilyenkor már csak 
másodpercekkel játszogatunk a mikrón. 
Van egy egyszerűbb megoldás is a temperálásra 
azoknak, akiknek nincs megfelelő felületük a 
massza kiterítéséhez. Az előkészített csokiadag 
kétharmadát olvasztjuk csak meg, majd 
ebbe belekeverjük a kimaradt mennyiséget, 
ami elősegíti a kristályosodási folyamatot. A 
hozzáadott pasztillával hűtjük le a masszát 
30-32°C-ra. Természetesen, hőmérsékletet 
mérni ennél is fontos. Apránként adom hozzá 
a darabkákat, mindig jól átkeverem, s minden 
keverés után mérek. Nem szoktam egyszerre 
belezúdítani a maradékot, mert akkor lehet, 
hogy nagyon lehűtöm, s kezdhetem elölről. A 
temperálás türelemjáték. Erre a módszerre 
alkalmatlan a már korábban felolvasztott és 
temperálás nélkül megszilárdult csokoládé. 
Ezt az egyszerűsített változatot a táblás csokik 
készítésénél alkalmazom.”

A cikk folytatását a februári lapszámban 
olvashatják!
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ÜZENOFAL
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+36 25 231067,+36 30 3688806

RÓNYAI ÉS TÁRSA BT.
ADONY, KIS U. 11.
+36 20 458 2881
+36 25 620 634

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Szöllősi István

temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

akik gondolatban mély 
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Pajer György

temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

akik gondolatban mély 
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Akác  
- méter rönk: 33.000,- Ft/em3  
 - konyhakész: 36.000,- Ft/ em3
 
Cser, Tölgy, Gyertyán, Vöröstölgy, Tölgy, Bükk
- méter rönk: 29.000,- Ft/em3  
- konyhakész: 32.500,- Ft/ em3
  
 Éger
 - méter rönk: 25.000,- Ft/em3  
- konyhakész: 29.000,- Ft/ em3

Kőris Tölgy Deszka
-konyhakész: 30.000,-Ft/em3
Vékony Akác 
-konyhakész: 30.000,-Ft./em3
Akác Tölgy széldeszka keverve
-szálban: 23.000,-Ft/em3
-konyhakész:25.000,Ft/m3

Erdei köbméter (em3): 1x1x1,7 m. rendezetlen

Kiszállítási díjak: 
Ercsi- 5.000,- 
Ráckeresztúr, Sinatelep – 6.000,- 
Iváncsa, Adony, Besnyő, Beloiannisz, 
Martonvásár-7.000,- 
Rácalmás, Százhalombatta, Érd, Pusztaszabolcs, 
Kulcs – 8.000,- 

Telephely: Ercsi, Rákóczi F. u. 122.
Rendelés: Tel: +36-30/9390-441 +36-30/241-1509
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák, visszavonásig 
érvényesek!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Az Adonyi Agroszerviz 
Kft. 

mezőgazdasági berendezések, épületek, traktorok, 
munkagépek, és gépjárművek villamos karbantartásához, 
javításához villanyszerelőt keres.
 Kiváló szakmai fejlődési lehetőség, hosszú távú munkakapcsolat. 
Bérezés megegyezés szerint. 

Jelentkezni a 30/902-15-41, 30/405-41-29 telefonszámokon, 
vagy az agroszervizkft@gmail.com címen lehet.


