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Túraútvonalak a Szőlőhegy alatt

Mindig foglalkoztatott, hogy a különféle 
közösségek eltérő motivációkkal rendelkező 
kisközösségei, milyen mértékben képesek hatni 
a lokális közéletre?  Segíthetik-e a helyi érdekek 
érvényesítését, a hagyományok őrzését és 
mindez eredményezheti – e egy helyi közösség 
generációs összefogását? Minden elfogultság 
nélkül mondhatom, hogy olyan példaértékű 
kezdeményezésről olvashatnak az alábbiakban, 
amely településünk közösségi életéből nagyon 
hiányzik. Három lokálpatrióta fiatallal
 - Szántó Zoltán, Neichl Attila és Neichl Mihály- 
beszélgettem az önkéntes munka szépségeiről, 
közösséget kovácsoló szolidaritásról és nem 
utolsósorban arról, milyen apropóból kerültek 
útjelző táblák az adonyi Szőlőhegy környékére.

A három fiatalt a szoros barátságon kívül, 
a helyi hagyományok tisztelete, környezeti 
értékeink megóvása, kihasználása és nem 
utolsó sorban az adonyi Szőlőhegy köti össze, 
ahol aktívan, napi rendszerességgel végzik a 
szezonális munkálatokat, csinosítják portáikat. 
Hitvallásuk, hogy a helyi körülmények pozitív 
változásáért végzett közös munka és közös 
gondolkodás, a szőlőhegyen vagy másutt történő 
rendszeres eszmecserék és nem utolsó sorban 
a tenni akarás az, amely képes összekovácsolni 
közéleti kapcsolatokat és eredményezni olyan 
változásokat, amelyeket minden helyi polgár 
magáénak érezhet. 
Az első gyalogtúra Attila szervezésében 
indult. Apropójául az együtt töltött idő, aktív, 
közös kikapcsolódás és Adony környékének 
nem adonyi barátokkal való megismertetése 
szolgált. Azóta több ismétlés történt. A túrák 
rendszeressé váltak, közel 50 főt mozgatnak 
meg, amely létszám egy baráti társaságon belül 
sok, a helyi közösségi életet nézve kiemelkedően 
rengeteg. Pont ez a barátilag összehozott létszám 
motiválta őket abban, hogy kísérletet tegyenek 
az Adonyban élő lakosok megmozgatására. 
„Szerettük volna megmutatni, hogy az a befektetett 
energia, amit mások a „mi az, ami nincs” dolgok 
elemzésére és posztolására fordítanak, máshogy 
is tud hasznosulni. Például, hogy produktív 
energiává fordítják a panaszkodást és tesznek is 
valamit azért, hogy ami nincs, az legyen valahogy, 
vagy legalább legyen máshogy. A lényeg, hogy 
ne csak beszéljük arról, amit szeretnénk vagy 
elvárunk, hanem tegyünk érte mi is. Hiszen ha 
mindenki tenne egy kicsit a „köz” érdekében, akkor 

idővel, sokkal élhetőbb településsé válhatnánk. A 
túraútvonal projektet egyfajta iránymutatásnak 
szántuk, hogy lehet így is. Nem csak sírni struccért, 
zsiráfért, zebráért, bármiért. Valójában csodálatos 
természeti értékek vesznek minket körül és úgy 
gondoljuk, komolyabban kellene venni, ki kellene 
használni. Ahhoz, hogy az emberek jól érezzék 
magukat a családjukkal, nem feltétlenül kell pénzt 
költeni és valamiféle szolgáltatás megvásárlásával 
elütni a napot. Településünk környezete 
megannyi minőségi kikapcsolódást kínál, csak 
ki kellene használni. Ez egy döntés. Hozzáállást 
kell változtatni és ezt nem lehet a TV előtt fekve 
csinálni. Nehéz döntés.” – mondja motivációjukról 
Zoli, Atti és Miska.
A gyalogtúrák során megfogalmazódott az igény 
arra, hogy egyfajta egységes rendszerbe foglalva, 
komplett túraútvonalakként is lehetne kezelni 
a Szőlőhegy alatt futó utakat és a megfelelő 
tájékozódást segítő táblákkal ellátva azokat, 
egyfajta turisztikai lehetőségként kínálni, nem 
csak a helyi lakosság, de esetlegesen az idelátogató 
turisták számára is. Terveik megvalósítása két éves 
előkészületet igényelt. Egyeztetések történtek 
a városvezetéssel, akik a kezdeményezést 
maximálisan támogatták. Fontosnak tartom 
kihangsúlyozni, hogy a kihelyezett útjelző táblák 
teljes mértékben önerőből készültek, az anyagi 
terhek és a kivitelezési munkák tekintetében is. 
„A városvezetés felajánlotta az anyagi 
támogatást, de számunkra fontos volt, hogy 
először letegyünk valamit az asztalra. Szerettük 
volna megmutatni, mit szeretnénk és utána, ha 
az Önkormányzat is úgy gondolja, akkor tovább 
fejleszteni közösen az ötletet. Esetlegesen Adony 
más területeit is bekapcsolva, mint a Rév, Duna 
holtág vagy a Nagysziget. Az útjelző táblák 
kihelyezése rengeteg személyes munkát jelentett, 
amelyhez sok lelkes önkéntes társult. Így ezúton 
szeretnénk megköszönni a Neichl - családoknak és 
Schmidt Viktornak a hozzáadott fizikai munkát. 
Számunkra pedig édes volt ez a teher és sokszor 
mulatságos is. Volt, hogy éjjel mentünk autóval 
és GPS segítségével mértük a kilométereket, 
az egyes útvonalak szakaszait. Egy másik este 
Excel táblázatban számolgattuk ki a távokat és 
a kerékpáros alkalmazással készített térképen 
jelölgettük, a táblák helyét. Majd ki kellett találni, 
hogy egy oszlopon hány táblának kell lennie és a 
táblák merre mutassanak. Eközben Norci gyalulta 
az oszlopokat, Miska a táblákat készítette és 
festette, Atti konzolokat hegesztett és jött a 
munkagépekkel, amikor csak kellett. Voltak esetek, 
amikor az információs oszlopok kihelyezése az 
adott helyszínen, kisebb tereprendezést igényelt. 
Minden anyagi részt közösen vállaltunk. De ami 
valójában lényeges, hogy nem csodára vártunk, 
hanem cselekedtünk. ”- mesélik a megvalósítás 
részleteit a fiúk.
Így 15 db útjelző oszlop szolgál iránymutatásul 
a túrázni vagy kerékpározni vágyók számára az 
alábbi útvonal mentén:
Vasútállomás, (1. kitérő: Leányhalála), Lívia 
major, Tanyasi út, (2. kitérő: Alsócikola), Zsidó 
sor, Rác hegy, Kápolna- sor.
Fontos megemlíteni, hogy egy szakasz a Mária 
útvonallal megegyezik, amelyről szintén 
kevesen tudják, hogy egyáltalán merre halad 
településünkön, vagy annak környékén.  Éppen 
ezért a későbbiekben a Szőlőhegy egész vonulatát 
szeretnék a struktúrába kapcsolni. A további 
tervek között szerepel az is, hogy az útvonalak 
kiinduló és centrum pontjaiba, információs táblák 
kerülnének kihelyezésre, amelyek az útvonalak 
mentén fellelhető természeti, környezeti, 
történelmi értékeinket mutatnák be, vizuális 
elemekkel tarkítva. Így nem csak az adonyiak, 
hanem a Mária úton haladók is megismerhetik 
a helyi környezet sajátosságait. Ilyen, nagyobb 
léptékű információs táblát terveznek a kiinduló 

pontnak kijelölt Városközpontba, a szőlőhegyi 
centrumnak kijelölt buszmegállóhoz és a Líviai 
tavakhoz. Ez lenne a következő lépés. 
De már a következő utáni lépésről gondolkodva 
is további elképzeléseikről, céljaikról mondják: 
„Szeretnénk egy olyan kis összefoglaló térképet 
elkészíteni, amely a városi honlapra felkerülhetne, 
ahonnan az idelátogató turista letöltheti azt. 
Távlati céljaink között szerepel a Nagysziget 
bevonása az útvonala, az adonyi Révhez vezető 
leágazással. Szeretnénk a területhez tartozó 
civil közösségeket megkeresni és bevonni a közös 
gondolkodásba, hogy miként lehetne a sziget 
élővilágát egy tanösvény formájában bemutatni. 
Hiszünk abban, ha nem csak a problémát látjuk, 
hanem a megoldásra koncentrálunk és kihívásként 
éljük meg a munkát, akkor jó dolgok születhetnek. 
Várunk bárkit javaslattal, ötletekkel, saját maga 
vagy akár mások bevonásával, hiszen a tapasztalat 
az, hogy a jó ötletek nincsenek elutasítva városi 
szinten sem. Csak általában az ötletekből kevés 
van. ”  
Városunk földrajzi elhelyezkedését tekintve 
regionális szinten jó pozícióban van. Az élhető 
közösséget az elérhető munkaerő és piaci 
esélyek mellett, a közösség élete és közélete, ami 
valójában meghatározza. A fiatalok által elindított 
kezdeményezés a manapság oly hangsúlyos ÉN - 
tudat mellett, inkább a MI - tudatra épít, amely 
valódi alapja az együttműködésnek. Bízom 
benne, hogy lesznek, akik kedvet kapnak a 
városból arra, hogy csatlakozzanak, vagy netán 
példát vegyenek a fenti összefogásból. Hisz ha 
többen dolgoznak egy ügyért, talán kevésbé lesz 
oka az embernek abban kárt tenni. Sajnálatos, 
hogy az egyik oszlopot a kihelyezés másnapján 
már ellopták. 
„Sok jó példát lehet felsorolni a környéken és itthon 
is, de bízunk benne, hogy lesz egy inspiráló ereje 
munkánknak és elindulnak más kezdeményezések 
is a településen. Ha már csak mindenki a saját háza 
előtt kettővel több virágot ültet, és a szomszédja 
ugyanígy tesz, már megérte. És ez sem kis szó.”- 
vallják egyöntetűen.
Részemről megtiszteltetés, hogy felkérést kaptam 
a táblákon szereplő feliratok megfestésére. 
Örülök, hogy két napon keresztül részese 
lehettem ennek a szívet melengető projektnek. 

    Kozmér Amanda
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VÁROSHÁZA

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 

A kutak vízjogi fennmaradási, 
jegyzői engedélyezési eljárása

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – 
alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül 
megépített vízilétesítményekre - az ásott és 
fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt 
kell kérni az építtetőnek. A vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdése 
alapján az építtető (tulajdonos) mentesül a 
vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban 
az esetben, ha a 2016. június 4. napját 
megelőzően engedély nélkül létesített 
kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig 
fennmaradási engedélyt kér és az engedély 
megadásának feltételei fennállnak. 
Milyen engedély szükséges?
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító 
vízilétesítmény vízjogi létesítési engedély 
nélkül került megépítésre vagy attól eltérően 
került megvalósításra, vízjogi fennmaradási 
engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat jegyzőjének 
engedélye szükséges a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint 
az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely 
a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló kormányrendelet szerint 
kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen 
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai 
védőidom, védőterület, valamint karszt- 
vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése 
nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel 
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű 
vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító 
hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek 
részéről a házi ivóvízigény és a háztartási 
igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény.
Minden egyéb vízilétesítmény esetében 
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság dönt az engedélyről. 
A kút jegyzői engedélyezésének feltételei: 
- a kitermelt víz használata során 
keletkező szennyvíznek a környezetet nem 
veszélyeztető módon való elhelyezése, 
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre 
és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról szóló kormányrendelet szerinti 
követelmények maradéktalan teljesítése,  
- a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése 
esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak 
szakértőként történő bevonásával – annak 
megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a 
vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket. 
Az engedélyezési eljárás ügymenete:
- A vízjogi fennmaradási engedélyre 
vonatkozó kérelem nyomtatványt az 
építtetőnek (tulajdonosnak) kell benyújtania.
A kérelemhez mellékelni kell: 
- a felszín alatti vízkészletekbe történő 
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 
követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) 

KvVM rendelet 3. melléklet szerinti adatlapot
- amennyiben rendelkezésre áll:
	 fúrt kutak esetén a fúrási napi jelentést,
	 a létesítmény műszaki átadás-
átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet,
	 a vízhasználat gyakorlására vonatkozó 
adatokat (pl. az igényelt, ill. engedélyezett víz 
minőségét) kell csatolni.
- A tényleges megvalósulási állapotot 
tartalmazó egyszerű, legalább A/4 méretű, 
akár a kérelmező által elkészített tervet 
- eljárási illeték: 5.000 Ft illetékbélyeg
Az engedélyezési eljárás dokumentációja 
letölthető a www.adony.hu oldalról.
Amennyiben az engedély nélkül megvalósított 
vízkivételt biztosító vízilétesítmény 
vízgazdálkodási, környezet- vagy 
természetvédelmi szempontból káros (pl. a kút 
kialakítása nem megfelelő) és ez átalakítással 
sem szüntethető meg, a fennmaradási 
engedély kiadására irányuló kérelmet el kell 
utasítani és emellett az építtetőt a létesítmény 
megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni a 
72/1996. (V.22.) Korm. rend. 16.§ (1) bekezdése 
alapján.
Fontos!
A kútra az ingatlan tulajdonosának az 
üzemeltetési/fennmaradási engedélyt 
akkor is meg kell szereznie, ha úgy 
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja 
(ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). 
Amíg a kút nem kerül szakszerűen 
eltömedékelésre, addig az engedélyezési 
eljárást le kell folytatni!

az ülésteremből jelentjük
Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. május 25-én 16.3o-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. 2017. évi szociális tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatás 
igénylése

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9. 
pontja szerint települési önkormányzatok 
szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatására. A Képviselő- testület az 
idei évben keménylombos tűzifából 60 m3 

igénylését egyhangúlag elfogadta, a bizottságok 
jóváhagyásával.

2. „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázathoz műszaki ellenőr 
kiválasztása

Adony Város Önkormányzat TOP 4.1.1-15-
FE1-2016-00040 azonosító számú, „Adony 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése” című pályázat műszaki ellenőri 
tevékenység elvégzésére elküldte ajánlattételi 
felhívását, melyre két pályázat érkezett. Ezek 
közül, a kedvezőbb ajánlatot a székesfehérvári 
Regionális Térségfejlesztő Kft pályázatát a 
Képviselő- testület a bizottságok egyetértésével 
egyhangúan elfogadta.

3. Adony vízhálózati tolózárak cseréje 
 A DRV Zrt. megkereste 
önkormányzatunkat, hogy a vízhálózaton lévő 8 db 
tolózár meghibásodott, a folyamatos üzemeltetés 
fenntartása érdekében cseréjük szükséges.
A mellékletben szereplő táblázatban megküldték 
a csere költségét, ami 1.188.606,-Ft + ÁFA. A 
költségek fedezete az önkormányzat 2017. évi 
eszközhasználati díja. Az ajánlatot a Képviselő-
testület és a bizottságok egyhangúan elfogadták.

4. Rákóczi utca járda felújítására 
kivitelező kiválasztása

 A Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény IX. 
helyi önkormányzatok támogatásai fejezete 3. 
melléklet II.2. Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések pontja szerint benyújtott 
pályázat támogatásban részesült.

A pályázatot a Rákóczi utca járda felújítására 
nyújtotta be az Önkormányzat, a Kormányablaktól 
a Kossuth L. utcáig lévő szakaszra 415 fm hosszan. 
A kivitelezésre három vállalkozástól kérünk 
árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb az 
Adony- BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
részéről érkezett. A bizottságok és a Képviselő – 
testület a legkedvezőbb ajánlatot elfogadta.

5. Rákóczi utca járda felújításához 
műszaki ellenőr kiválasztása

A Rákóczi utca járda felújítására benyújtott 
pályázat kivitelezéséhez műszaki ellenőr bevonása 
szükséges. A műszaki ellenőrzésre három 
vállalkozástól kértek árajánlatot. A bizottságok 
és a Képviselő – testület a legkedvezőbbet, Fónad 
József ev. ajánlatát fogadta el. 
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Építész-felmérő tábor – újra

2016-ban indult útjára az adonyi építészeti 
értékeinket feltáró, és dokumentáló tábor. A 
tavalyi sikeres felmérést követően idén újra 
belevágtunk a szervezésbe. Az építész-felmérő 
tábor céljaként azt határoztuk meg, hogy 
derítsük fel azokat az épületeket, építményeket, 
melyek városunk múltjához hozzátartoznak, 
a történelmi emlékeket őrzik, és ha lehet, 
készítsünk róluk olyan dokumentációt, mely 
későbbi korok számára is információt adhatnak 
az itten régmúltról. Ugyan nem határoztuk meg, 
hogy mit is jelent az, hogy „múlt”, de igyekeztünk 
olyan ingatlanokat a tábor programjává tenni, 
mely a XIX. században, vagy a XX. század elején 
épültek.
Többen felvetették, hogy kézenfekvő lenne a 
művelődési ház, a polgármesteri hivatal, az 
iskola, vagy éppen a templomunk történelmét 
felderíteni, mellyel teljesen egyetértettünk, 
azonban ezek az épületek szerintünk még 
ráérnek, akár jövőre, vagy azt követően is 
fellelhetőek lesznek. Nem magánkézben 
vannak, jó állapotuk, karbantartottságuk 
bízvást enged arra következtetni minket, hogy 
még évek múlva is fel tudjuk mérni őket. Most 
sokkal inkább azokat az épületeket kerestük, 
melyek egyrészt magánkézben vannak, és 
így a tulajdonos jóindulatán múlik, hogy egy 
csapatot beenged-e a magánszférájába – és ha 
sikerül meggyőzni őt, akkor nincs mese, indulni 
kell, mert lehet, hogy következő évben már 
esetleg bezáródnak előttünk az ajtók. Nagyon 
köszönjük a magántulajdonosok hozzáállását: 
mindenhol nagy szeretettel fogadtak. A másik 
célcsoportja a tábornak azok az épületek, 
melyek feladat nélkül a romlásra vannak ítélve: 
a tulajdonosa nem tud, vagy nem szándékozik 
költeni az állagfenntartásra, így évről-évre 
rosszabb állapotba kerül, majd előbb-utóbb 
használhatatlanná válik. Sajnos sokan tudnánk 
erre példát felhozni a környezetünkből. Itt 
igyekeznünk kell, hogy még olyan állapotban 
tudjuk a felmérést elvégezni, hogy látni lehessen 
a ház szépségét, és el tudjuk képzelni az eredeti 
funkciójában.
A hallgatók kiválasztásában 
– épp úgy, ahogy tavaly is – a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Filozófia 
és Tudománytörténet Tanszék tanára volt a 
segítségünkre. Így kerültek hozzánk Siska 
Enikő és Olmacht Petra, mindketten az egyetem 
másodéves hallgatói. Harmadik felmérőnk 
Tarjányi Viktória végzett művészettörténész, 
aki olyan szép emlékeket őrzött Adonyról, hogy 
a tavalyi tábor után újra részese szeretett volna 
lenni a csapatnak. 
Idén 5 építészeti emlék felmérését végeztük 
el a tábor 5 napja alatt. Hétfőn Fónad József 
irányítása alatt a Bajcsy-Zsilinszky úton álló, 
Pivonka kádár által épített házban fogadta 
a tábor résztvevőit Paulusz Piroska. Külön 
érdekessége az épületnek, hogy Józsi a kádár 
unokája, és volt szerencsénk meghallgatni a 
kádár lányainak – Ida néninek, Nelli néninek 
– az emlékeit. Kedden – ekkor Hetyei Gábor 
volt a kísérő – a Kossuth utcai Török-féle ház 
tanulmányozása volt a kitűzött feladat. A ház 
első tulajdonosának az unokáját – Török János 
bácsit – sikerült Adonyba csábítanunk, aki 
megosztott emlékeit a helyről. Külön köszönet 
a ház mai tulajdonosának – Miklián Anettnek 
- a finomabbnál finomabb sütikért. Szerda 
a Damjanich utca elején álló volt gőzmalom 
napja volt. Ekkor Pletser Nándor vezette a 
napot. Müller Feri bácsi nemcsak emlékeit, 
de a brigádnaplót is megosztotta velünk. 
Csütörtökön a Kossuth utca legutolsó házát, a 
csendőrlakásokat mérték fel a hallgatók. E nap 
felelőse Ignácz Ildikó volt. Natkay Béla, Kremmer 

Lajos, Berkes Györgyné, Horváth Józsefné 
emlékei sokat segítettek a múlt felidézésében. 
Utolsó napon Kovács Dániel vezette a csapatot 
a Szent István és az Ady Endre utcába. Itt még 
fellelhető a korábbi utcakép, az úgynevezett 
fűrészfogas beépítésű házak sora: ha a hosszú 
házak frontját nézzük, úgy tűnik, mintha az 
épületek homlokzata a fűrész fogazatához lenne 
hasonlatos. Nagyon köszönjük a tulajdonosok, 
az adatközlők segítségét. 
A felmérés eredményének egy rövidített 
változatával az érdeklődők – úgy, mint egy 
évvel ezelőtt –a Salinárium 2018-as kiadásában 
találkozhatnak először. 
A tábor létrejöttéhez az Adony Város 
Önkormányzata nyújtott támogatást. Új előírás 
minden önkormányzat számára a Településképi 
Arculati Kézikönyv elkészítése. Reméljük, hogy 
az építész-felmérő tábor dokumentációja 
használható segítség lesz városunk számára.
A tavalyi két építészhallgató – Rab Sarolta és 
Patakfalvi Csenge – már végzett építészek, 
és nagy büszkeséggel költhet el minket, 
hogy Csenge nekivágott a doktori fokozat 
megszerzésének – az adonyi felmérés során 
kapott impulzusok hatására – az épületek 
restaurálása tárgyában. Bízom benne, hogy 
mostani hallgatók is úgy távoztak tőlünk, hogy 
viszik magukkal az itt töltött néhány nap szép 
emlékén túl az építész szakma néhány apróbb 
fortélyát is.
    Hetyei Gábor

Horgászverseny 
Augusztus 20-án kora reggel ismét összegyűltek 
a horgászok az adonyi holtágon. Az Adony és 
Környéke Horgászegyesület szervezésében 
került megrendezésre, a már hagyományosnak 
mondható Horgászverseny. A reggeli sorsolás 
után, minden versenyző elfoglalta a helyét, ahol 
11 óráig  bizonyíthatta tudását és szerencséjét. 
Az eredményhirdetést követően közös ebéddel 
folytatódott a nap. 

Amatőr kategória I. hely:  Králl Patrik.

Családi kategória I. hely: Császár Sándor csapta

Profi kategória I. hely: Szloboda György

Gyerek kategória I. hely: Újhegyi Georgia 

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!

ADONY VÁROSI TELEVÍZIÓ 
VETÍTÉSI IDŐPONTOK

szeptember. 09. Ismétlés 19:00 20:30 
szeptember.16. Főműsor 19:00 20:30 
szeptember.21. Ismétlés 19:00 20:30 
szeptember.23. Ismétlés 19:00 20:30 
szeptember. 30. Főműsor 19:00 20:30 
október. 05.   Ismétlés 19:00 20:30 
október. 07.   Ismétlés 19:00 20:30 
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  “Bringatábor” - a Szociális Otthonban

Az adonyi B-Cool tábor 2017. 07.17-21-ig került 
megrendezésre. Az 5 nap alatt a gyermekek négy új 
koreográfiát tanultak. Akrobatikus rock and roll, 
hipp-hopp és show-tánc stílusokban. Az edzések 
mellett programukat kézműves foglalkozásokkal 
és csapatjátékokkal színesítettük. A gyurmajáték 
készítésétől a sorversenyeken át a kincskeresésig, 
mindent kipróbálhattak a gyerekek. Ebéd 
után csendespihenőben filmet nézhettek a 
táncosok. Mivel a csapat mind korosztályban, 
mint tánctudásban nagyon különböző volt, az 
egyesületből több edző jött segíteni. Mészáros 
Gábor elnök, Szívós Boglárka, Horváth Gábriel 
és Csepei Alexa. Így könnyen megoldottuk, hogy 
a gyerekek csoportbontásban dolgozhassanak 
és mindenki saját szintjén, jó hangulatban 
fejlődhessen. A tábor végén záróműsort 
tartottunk, ahol a résztvevők bemutatták a 
táborban elsajátított koreográfiákat a szülőknek. 
Ezután okleveleket és édességet kaptak a kemény 
munka jutalmául. Reméljük, hogy sok gyerekkel 
szerettettük meg a rock and rollt és csatlakoznak 
hozzánk jövőre. Szeptembertől a táncórák 
kedden és csütörtökön fél 6-tól lesznek az adonyi 
Művelődési Házban. 

Szentes Edina 
B-Cool Dance Team S.E. edzője

NYÁRI TÁBOROK 
       “ B- Cool tábor” -a KKKK-ban

       “Horgász, kajak-kenu és Öko tábor” - a Bárka Vendégházban

 “Kreatív kézmuves tábor” -kkkk- ban

Müller Sándor három tábort szervezett az idei 
nyáron a Bárka Vendégház udvarán. A horgász  és öko 
táborok az elmúlt évben nagyon népszerűek voltak 
a gyermekek körében. Az idén sem volt ez másként. 
Népszerűségükhöz a már természetesnek tűnő, de 
minden esetben újra és újra lenyűgöző adonyi Duna 
- parti panoráma, az „ottalvós” kempingezés izgalma, 
eső esetén beázás, majd napon történő szárítás, a 
mindennapi sütés-főzés, az esti tábortüzek és Sándor 
közvetlen személyisége is hozzájárult. A táborok 
fő irányvonalául a természetközeliség, a helyi 
környezeti értékek megismerése, környezetünk 
szabadidős kihasználása és megóvása szolgált. 
Túrák gyalogosan vagy kerékpárral a Nagyszigetre, 
a Kastélyparkba vagy Líviára. Útközben a helyi 
élővilág megfigyelésével egybekötött szemétszedés. 
Az ebéd mindig házilag készült, bográcsban vagy 
máshogy, de a gyermekek bevonásával. Horgászat 
is volt. Egy hét tanulás, az utolsó nap verseny. Nem 
minőségre, mennyiségre! Törpeharcsára. Pihenés 
gyanánt kenuzás és fürdés a Dunában. 

Szigorúan mentőmellényben! A táborokról ízelítőt 
Ruckmich Szilárd képeiből nyerhetünk. 
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  “Bringatábor” - a Szociális Otthonban       “Horgász, kajak-kenu és Öko tábor” - a Bárka Vendégházban

2017. július 31-augusztus 4 között került 
megrendezésre a kreatív tábor Sáfrány Jánosné 
szakmai vezető segítségével, amelyen közel 40 
gyermek vett részt.
A hét folyamán számos kézműves technikát 
sajátíthattak el a táborozók, mindennap más 
tevékenységet ismertek meg. Lehetőségük nyílt 
agyagozásra, szövésre, fonásra, nemezelésre 
gyöngyfűzésre, papírmerítésre és népi étel 
készítésére. Nagyon szép tárgyakat alkottak a 
gyerekek: szálas anyagból kosárkát és virágtartót, 
nádból kétféle népi hangszert, szövéssel 
telefontartót és tarisznyát, gyöngyből nyakláncot 
és karkötőt, nemezeléssel tarisznyát, virágot és 
labdát, népi motívumokkal festett tányért, díszes 
papírlapokat merítéssel .  A hét közepén közösen 
készítettük el  az ízletes nudlit, melyet a gyerekek 
nagy örömmel fogyasztottak el.
Délutánonként sporttal fűszereztük a programot, 
melynek színvonalas megvalósításában Kard 
Anita volt a segítségünkre. A nagy meleg ellenére 
a táborozók nagyon élvezték a szórakoztatóan 
összeállított feladatokat (mocsárjárás, öltöztető, 
célbadobás, zsákbaugrálás stb.). Élmény volt 
számukra az „Egy perc és nyersz” játék, mely 
során jókat derültünk a változatos feladványokon.
Szieszta időben igen hangos volt a művelődési 
ház aulája a vidám kacajtól, a gyerekek örömmel 
vették birtokba az új csocsó –és ping-pong asztalt.
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítőink 
munkáját, nagy szeretettel várunk mindenkit 
jövőre is!

Stanczelné Nagy Piroska, Pajerné Streer Katalin
  táborvezetők

 “Kreatív kézmuves tábor” -kkkk- ban” 

Az Adonyi Szociális Központban júniusban 
megtartott első, alsós táborunkat követően 
augusztusban került megszervezésre a második 
táborunk a felsősök részére. Augusztus 11-től 
15-ig tartott. Úgy gondoltuk, hogy a fiatalok egyik 
kedvelt elfoglaltsága a biciklizés, ezért számukra 
a bringatábort tartottuk a legmegfelelőbbnek.
Az első napon, hétfőn, éppen esett az eső. Az 
időjárás nem volt megfelelő a biciklizéshez, 
de elővettük, és az intézményben felállítottuk 
a csocsóasztalt, a biliárdasztalt, a léghokit. 
Voltak, akik malmot játszottak vagy kártyáztak. 
Időközben pedig elkészült a finom ebéd is.
Kedden bőven bepótoltuk a hétfőn elmaradt 
biciklizést, ugyanis a tervek szerint elmentünk 
a Velencei-tóhoz, délután pedig vissza. Ezen a 
napon több mint 50 km-t tekert a kis csapatunk. 
Amikor megérkeztünk a tóhoz, akinek kedve 
volt fürödhetett, akinek nem, az valamilyen 
labdajátékot játszhatott a parton. Délben 
megebédeltünk, majd egy kis pihenés után 
visszaindultunk Adonyba. Út közben még egy 
fagyizás is belefért az időbe.
Szerdán a gyülekezőt és a reggelit követően 
eltekertünk a komphoz. Az úti cél Ráckeve volt, 
ahol megnyitották számunkra a malmot, így 
megtekinthettük a működését. Ráckeve egyik 
nevezetessége a szerdánként megrendezésre 
kerülő piac, úgyhogy ez is egy programlehetőség 
volt. Egy kis fürdést, pihenést követően 
megebédeltünk, majd délután visszaindultunk a 
komphoz.
Csütörtökre is egy hosszabb bringatúrát 
terveztünk. Adonyból Rácalmásra mentünk. 
Szerettünk volna egy olyan programot szervezni 
a gyerekeknek, ahol megismerkedhetnek a 
hajózással, evezéssel. Erre megfelelő Rácalmáson 
a sárkányhajózás. Amikor megérkeztünk, az edző 
már várt bennünket. Először a parton mutatta 
meg illetve mondta el az evezés szabályait, majd 
ezután ültünk hajóba. 

A biciklizés és az evezés után már nagyon 
vártuk az ebédet. Egy kis pihenés után a parton 
dinnyéztünk, majd visszabicikliztünk Adonyba.
Pénteken már a levezetésé, a játéké, az 
elköszönésé és az ajándékozásé volt a főszerep. 
Ezen a napon nagyon jó idő volt, így az udvaron 
állítottuk fel a játékasztalokat. A gyerekek ping-
pongoztak, csocsóztak, biliárdoztak. Helyben 
elkészítettük és elfogyasztottuk az ebédet, majd 
egy kis ajándékkal, emléklappal 
köszöntünk el a táborozóktól. 
Nagyon büszkék vagyunk a 
gyerekekre, mert egész idő alatt 
nagyon kitartóak, vidámak, 
lelkesek voltak. Nagy szeretettel 
várunk mindenkit jövőre is!
Szeretnénk megköszönni azoknak 
a segítségét, akik vagy diákmunka 
keretében vagy önkéntesként 
vettek részt a táborunkban. 
Volt olyan segítő, aki a gyerekek 
felügyeleténél, irányításánál 
volt jelen az egész tábor ideje 
alatt, volt, aki autóval kísérte 
végig az utunkat, vagy a főzésbe 
kapcsolódott be, de ajándék fagyival is támogattak 
bennünket. Nélkülük nem valósulhatott volna 
meg a tábor ilyen formában.

Gévay Veronika

2017. augusztus 21-én reggel gyerekzsivajjal 
telt meg az iskola udvara, a művészeti iskolás 
növendékek számára rendezett Alkotó 
tábor vette kezdetét. Nyolcadik éve kerül 
megrendezésre a művészeti tábor, az eddigi 
hagyományoktól eltérően idén augusztusban, 
azzal a szándékkal, hogy már a következő 
tanévre alapoznak a diákok. Az idei nyáron négy 
művészeti ágban mélyülhettek el a gyerekek. 
Zeneművészet tanszakon Muszta István és 
Bai Barbara várta a hangszeres növendékeket. 
Képzőművészet tagozaton Kisnémet Tímea 
segítségével új technikai eljárásokkal 
ismerkedhettek meg a gyerekek. A karcolásos 
technikát hidegtűs eljárással sajátították el a 
gyerekek, monotípiával is foglalkoztak, ahol a rajz 
megjelenik a papír másik oldalán, és itt festékkel 
dolgozzák ki a készülő képet. A sokszorosító 
grafikai eljárások mellett készültek grafit és 
pasztell képek. A hét során ismerkedhettek az 
akvarell, a tempera és a gioconda színvilágával 
és a különböző festési eljárásokkal. Néptánc 
tanszakon Bocsi Nóra tanárnő táncoltatta meg 
a gyerekeket.  A népi játékok és az énektanulás 
mellett Bukovinai táncokkal ismerkedtek 
meg a résztvevők. A fő cél a következő tanév 
megalapozása volt. Kortárstánc tanszakon 
Füsi Gyöngyi tanárnővel dolgoztak a táncosok, 
elsősorban az improvizációból kiindulva 
kerestek mozgásformákat a gyerekek, és 
ezeket alakítgatták, formálták. Természetesen 
a tánctréning sem maradt el a földön 
végzett gurulások és csúszások után az álló 
gyakorlatokban és kombinációkban teljesedtek 
ki a táncos munka elemei. A táborozók az öt 
nap során összegyűjtött tudásukat a táborzáró 
„ÉLŐADÁSBAN” mutatták meg az érdeklődők 
számára. Az előadás után a szülők által készített 
süteményeket fogyasztva, beszélgetéssel zárult 
az Alkotó tábor.

Füsi Gyöngyi művészeti vezető

 “Alkotó tábor” - az Általános Iskolában
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KÖZÉLET

Odelsheim-ben táncolók
Azzal a rendhagyó mondattal kezdem, hogy 
Pajer Dalma Németországba költözött. De 
kérdezhetitek, hogy kerül a csizma az asztalra? 
Azt hiszem, ezzel a költözéssel, a németországi 
testvérvárossal folyó kapcsolatunk is új alapokra 
helyeződött. Jöjjön hát a csizma!
Az adonyi tánccsoport magyar táncos fiataljai (és 
örök ifjai J) immáron harmadik éve szerveznek 
maguknak egy hetes továbbképző tábort, Márton 
Sándor vezetésével. A két évvel ezelőtt Adonyban 
zajló tábor ideje alatt a helyi TV riportot is 
készített vele, így talán „személyesen” is ismerheti 
Őt a kedves olvasó. Sanyi Erdélyből jön mindig a 
meghívásunkra, ezért adja magát, hogy ilyenkor 
nagy-magyarországi táncokkal ismerkedünk. 
Dalma feltett szándéka volt, hogy 2017-ben 
új otthonába költöztessük ki táborunkat. Az 
anyagi terheket egy pályázattal szerettük 
volna enyhíteni. Nyertes pályázat híján az 
önkormányzatoktól kaptunk segítséget. Mind az 
Adonyi, mind az Oberweseri önkormányzatnak 
ezúton is köszönjük, hogy támogattak bennünket.
Rögtön a 13 órás utazás után fáradtan, de boldog 
várakozással telve Hofgeismarban léptünk fel 
egy borfesztiválon, lelkes közönség előtt. A 
tánccsoportban bekövetkezett változásoknak 
köszönhetően (Iker Józsefné Györgyi másfél 
évtizedes munkáját ezúton is hálásan köszönjük!) 
a táncosok létszáma erősen megcsappant, de 
reméljük mindannyian, hogy ez csak átmeneti 
ideig fog tartani. Minden táncolni vágyót 
szeretettel várunk és hívunk!

Hofgeismar

A kint töltött egy hét alatt rengeteg élményben 
volt részünk. Megismerkedtünk egymás 
táncaival, vendégeink voltak az odelsheimi és 
a hofgeismari táncsoportok. Nemzetek táncai 
elevenedtek meg azon a deszkapadlón, melyet az 
ottani lakosok önfeláldozó munkával építettek fel 
részünkre, és szolgált bennünket rendületlenül. 
(halkan megjegyzem, hogy a magyar dinamikát 
rosszul felmérve, néha újra kellett csavarozni a 
padlót: „Az én lábam kijárja, csak a padló kiállja”) 
Pálpataka táncával foglalkoztunk, mely egy 
székelyföldi apró, de táncos berkeken belül annál 
ismertebb település. Sikerült egy koreográfiát 
is összeállítani a hét befejeztével, melyet 
remélhetőleg minél hamarabb bemutathatunk. 
Tudni kell azonban, hogy a magyar táncok 
nem csak lépéseiben, de viseletében is igen 
különböznek egymástól, ezért első sorban a 
lányok fellépő ruhájának beszerzése most a 
leghőbb vágyunk.

Székesfehérvári Királyi Napok

Hazatérésünk után augusztus még két fellépést 
tartogatott számunkra. Székesfehérváron egy 
hetes rendezvény keretén belül ünnepelték a 
Királyi napokat, ahol igen nagy érdeklődéstől 
övezve állhattunk színpadra. 
Beloianniszban az augusztus 19-én 
hagyományosan megrendezésre kerülő 
falunapon minket ért a megtiszteltetés, hogy 
képviseltük táncainkkal Magyarországot.

Beloiannisz

    Králl Gabriella

Odelsheim, próbasátor

Borrendi kirándulás

Remélem mindenki érti a viccet,
Amanda megkért, hogy írjak egy cikket.

A címe legyen: A Borrend éves útja,
Nem lesz olyan szép, mint az „Anyám tyúkja”.

A nagy hőség után borongósan indult Augusztus 
első reggele,

A boltnál a busz a 48 kirándulóval gyorsan lett tele.
A létszámellenőrzést ugye, mindenki hallja?

Útba esett Szabolcs felé a szőlőhegy alja.

A szervező a programhoz a figyelmet mindenkitől 
kérte,

Eközben Fülöpke a pálinkáját szorgalmasan mérte.
Szendvicsben, teában, jókedvben nem volt itt 

hiány,
Nadap- Csákvár- Majk és Tata volt az útirány.

Pista bácsi ügyesen szelte a Vértes dombjait,
Kis csúszással meg is láttuk Neszmély falu tornyait.

a Hajóskanzen magában rejti a sok kicsi csodát
János bácsi tudása megtöltené a hajó-iskolát.

A sok kiállított csónakmotor csoda volt a maga 
korában,

Láttuk a hajózási múzeumot a Zoltán hajó 
gyomrában.

A flottát megtekintve a makettek ha győznék,
A Neszmély hajó aljában megmozdult a Gőzgép.

a HILLTOP pincészetnél nem tartottunk szünetet,
Tibor bemutatta a feldolgozást, és az üzemet.

Készül a sok borász, várják már a szüretet,
Kóstolgattuk sorban a tavalyi szűretet.

Az ászok pincében volt Irsai és Kadarka,
A hőmérséklet a szakértőket egy kicsit zavarta.

Szép sorjában értékeltük a négy finom bort, 
A szép panoráma mindenért kárpótolt.

Neszmély után Ászárra folytatódott utunk,
A program csúszását behozta a buszunk.

Aranyfürt étteremben az asztal volt terített,
A sok hús és köret minket jól el is telített.

A csapat egy része elindult sétálni egy nagyot,
Fáradt borosgazdát a söntésben hagyott.

Nem ijedtünk mi meg, buszra kerekedtünk,
Böőr Gyula bácsit egy kicsit meg is leptünk.

Az érkezők felét a a pincébe hívta,
A másik része borát az étteremben itta.

Márta szorgalmasan kente zsírral a kenyeret.
Megetette szépen az adonyi lelkeket.

Csatlakozott hozzánk a kiránduló csapat,
Megmutogatták az ajándékokat.

Láttak skanzent, bejártak tájházat, 
Jászai Marinak készült emlékházat.

Itt már nagyon éreztük a fülledt nyári meleget
Aki eddig még nem tette, ihatott s ehetett.

Eközben szép lassan be is esteledett,
Indulni kellett, úgy hét körül lehetett…

A házigazda integetett, s könnyezve búcsúzott,
A búcsúpálinka is még a torkokon lecsúszott.

Jóska és Beáta kattogtatott sokat,
Ennek köszönhetitek a fotómontázsokat.

Míg harsogva hallgattuk a harmonikás Jozsét,
Volt, aki szétkínálta az ajándék Rosét.

Köszönjük a támogatást: Önkormányzat, Borrend.
Az emlék már a résztvevőké, én elmondok egy 

ÁMENT.

2017. Augusztus  Fónad József
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Gyógynövényekből készül
Körömvirág kenőcs készítése házilag: Negyed 
kiló disznózsírt olvasszunk fel. Tegyünk hozzá 
fele mennyiségű kiolvasztott marhafaggyút, 
ugyanennyi kiolvasztott nyúlhájat. Amikor 
ezt felforraltuk, tegyük bele a nyíló virágok 
szirmait. Akár 100 virág szirma is belemehet, 
de kevesebbel is hatásos. Vegyük le a tűzről 
és hagyjuk ülepedni. Amikor langyos, tegyünk 
bele egy tábla méhviaszt. Tegyük a jégszekrény 
aljába. 10 napig ismételjük mega felforrósítást, 
keverést. Végül szűrjük át. Hideg helyen tartsuk. 
A Szűz Máriának szentelt virág ösztrogén hatása 
a női szervek hatásos gyógyítója lehet tea 
formában. A sebre morzsolva megakadályozza 
a fertőzést. Várandós anyák ne használják!

Levendula. Páratlan illatú, erősítő és 
valószínűleg alkalmas az érzelmi egyensúly 
helyreállítására. Higított olaja hűsítő és csíraölő 
hatású. Égések kezelésében megbecsült szer. 
Vidám perceket szerezhetünk a molyoknak, 
mert felettébb örülnek a levendulának, ha 
ruháink közé tesszük. Illatpárában jó altató. 
Márk evangéliuma kivételes értékként említi, 
maradéktalan nyugtató hatása miatt. Olaj 
készítése: morzsoljuk le a virágot, tegyük 
üvegbe. Tegyük 10 napig napfényre. Kiizzadja 
magából, amire szükségünk van. Szűrjük le 
10 nap után és a keletkezett nedűt öntsük fel 
növényi olajjal vagy desztillált vízzel. 

Liliom. Szesz formájában darázscsípés után, 
hirtelen szerzett friss sebeknél, fejfájáskor, 
bokaduzzanatnál fájdalomenyhítő hatású. 
Szedjük le a liliom virágszirmait. A porzókat 
szedjük ki óvatosan, hogy ne sárguljon be a 
szirom. Mossuk meg, majd szárítsuk meg egy 
selyempapíron a szirmokat. Csipesszel tegyük 
bele alkoholba. Szükség esetén megteszi a 
gyümölcspálinka is. Dugaszoljuk be jól az 
üveget, s tegyük el a kamrába. Évekig segítőnk 
lesz. 

Somlai Angyalka: Minörökké egészségesen

MÚLT IDO//

100 éve történt
Adonyi katonák a Monte San Gabriele védelmében 1. rész

Amikor 2016 tavaszán az adonyi általános 
iskola hadtörténeti szakkörének tagjaival 
felkerestük az egykori doberdói harcteret, a 
szlovéniai Nova Goriciában volt a szállásunk. 
A hotel ablakaiból északi irányba kitekintetve 
közelünkben magasodott (a korabeli neve 
szerint) a Monte San Gabriele sűrű erdővel 
borított, 646 méter magas hatalmas tömbje. Ma 
szlovénül Škabrijel-nek nevezik ezt a hegyet. Az 
egykori adonyi honvédek, akik itt harcoltak 1917 
szeptemberében és októberében, úgy emlékeztek 
vissza azokra a napokra, hogy földi pokol volt 
minden négyzetmétere.  Mielőtt megismernénk 
a harcok történetét, egy kutatási eredményt 
ismertetnék. A caporettói áttörés után már 1917 
decemberében döntés született, hogy azokon 
az Isonzó menti harctereken, ahol a magyar 
királyi 20. honvéd gyaloghadosztály ezredei 
hősiesen helytálltak, ott emlékmű emeltessen. 
1918 tavaszán két emlékmű épült a Doberdó-
fennsíkon: egyik a Monte San Michele magaslat 
északi lejtőjén, a másik San Martino del Carso 
falunál, a Templomdombon. Harmadik a Komeni-
fennsíkon Nova Vas faluban, negyedik pedig a 
Monte San Gabrielen. Kutatótársaimmal, Pintér 
Tamással és Stencinger Norberttel jól ismertük 
a szépen felújított három emlékművet, de nem 
találtuk a Monte San Gabrielen építettet. Hiába 
igyekeztünk információt szerezni, és hiába jártuk 
a hegy sűrű bozótos oldalait, nem akadtunk a 
nyomára. Ezért a San Martinóban látogatható 
kis katonai múzeum lelkes fenntartóitól, 
olasz barátainktól kértünk segítséget. Ők 
megismertettek bennünket egy szlovén 
fiatalemberrel, aki emlékezett „valamilyen 
romra” a Monte San Gabriele déli lejtőjén. 
Vezetésével mentünk ki a terepre, a romhoz. 
Szétverve, megcsonkítva, kövei szétdobálva, egy 
torzó bújt meg a bokrok között. Alapját felmérve, 
faragott köveit tanulmányozva megállapítottuk, 
hogy minden méret egyezik a többi emlékmű 
méretével: itt a negyedik emlékmű! Görög 
István ezredes úr vezetésével (aki jelenleg a 
pákozdi Katonai Emlékpark vezetője) gyűjtés 
kezdődött az emlékmű helyreállítására. Közben 
folytak a tárgyalások a helyi hivatalos szlovén 
szervekkel is. 2014. május 29-én szlovén és 
magyar katonai tiszteletadással felavatásra 
került az újjáépített emlékmű, amely előtt az 
oda zarándokoló méltón emlékezhet az elesett 
katonákra, és a magyar katonai helytállásra. 
Most térjünk vissza a székesfehérvári 17. honvéd 
gyalogezred soraiban frontszolgálatot teljesítő 
adonyi katonákhoz. Számuk igen jelentős volt, 
mert a faluból bevonulók zömében ebbe az 
ezredbe, és a szintén székesfehérvári császári 
és királyi 69. gyalogezredbe vonult be. A 
doberdói harcokban 1915 júliusából helytálló 
17-es honvéd ezredet 1917 februárjában 
szállították át az orosz frontra, Volhíniába. 1917 
tavaszán és nyarán aránylag csendes volt ez a 
frontszakasz. Biztonságos távolságra az első 
vonalak mögött „Katonaotthon” épült a honvédek 
pihentetésére. Földterületet fogtak művelés alá, 
hogy a terményekkel a legénység élelmezését 
javítsák. Jelentősebb harci események nem 
történtek. Ebben a már „idillikus” állapotban 
augusztus 28-án délelőtt 9 órakor váratlan 
parancsot kapott Sipos Gyula ezredes, a 17-esek 
ezredparancsnoka: „Az ezred álljon menetkészen 
a közeli napokban történő bevagonírozáshoz 
és elszállításhoz.” A parancs nagy meglepetést 
okozott a tisztek és a legénység körében. „Új 
helyzet, új feladat! Bízunk Isten segítségében!” 
– jegyezték fel az ezrednaplóba. Azonnal be 
kellett fejezni minden munkát, felkészülni az 
állások átadására. Villámgyorsan terjedt a hír, 

hogy az olasz frontra szállítják a 20. honvéd 
gyaloghadosztály ezredeit, így a székesfehérvári 
ezredet is. „…legyünk a legrosszabbra felkészülve. 
Feladatunk a Mt. St. Gabriele védelme lesz, ami 
egyenlő a poklok poklával.” – olvasható Triska 
Jenő százados naplójában. Szeptember 2-án 
a császári és királyi 6. gyalogezred vette át az 
állásokat, majd a századok gyülekeztetése után 
a bevagonozási helyre gyalogoltak a honvédek.  
Mezőlaborc, Sátoraljaújhely, Miskolc, Budapest, 
majd Székesfehérvár volt a szerelvények útja, 
ahova szeptember 9-én délután 1 órakor érkeztek 
meg. A pótzászlóalj tisztjei és hozzátartozók 
hatalmas tömege fogadta a katonákat. Csak 
rövid ideig találkozhattak a családtagok, mert 
a vacsorát már Nagykanizsán osztották ki a 
honvédeknek. Szeptember 11-én érkeztek a 
Monte San Gabrielen húzódó frontvonal mögé, 
a Pri Peci-ként nevezett szakadékban épített 
sátortáborba. Itt tartalékban volt az ezred. A 
közeli frontról állandóan ágyúzás zaja hallatszott, 
világító rakéták és reflektorok fénye volt látható. 
Szeptember 14-én éjjel került először állásba az 
ezred. A kopár hegyen kegyetlen volt a helyzet. 
Nappal elviselhetetlen forróság volt a kövek 
között. A Monte San Gabriele északról, nyugatról 
és délről át volt karolva. Óriási, minden kaliberű 
tüzérség vette körül a Gabrielét, amelynek 
oldalait, hátterét, közlekedő utjait szakadatlanul 
lőtte. 
Az ellenség sok helyen előnyös helyzetben 
volt, ahonnan eredményesen lőttek minden 
mozgást. Lövészárkok nem voltak, a honvédek 
kis kavernákban és összerakott kövek mögött, 
gránáttölcsérekben kerestek menedéket. „A 
csapatok szenvedését nem lehet szóval leírni!” – 
olvasható az ezrednaplóban.  Szeptember 17-én 
(három nappal az első vonalba kerülés után) a 
következőt jegyezték fel: „Az első vonalban állás 
egyáltalán nincs. A legénység kavernákban van, és 
sziklák mögött. Figyelők a kaverna száján néznek 
csak ki. Az egész vonalat állandóan különböző 
gránátokkal veretik. A kint levők csak tegnap 
kapták állásban lét óta először étkezést és vizet. A 
legénység közül sokan a nagy forróságtól kínozva 
saját vizeletüket itták meg. A legénység igen sokat 
szenved és nélkülönöz. Az ezred vesztesége minden 
24 órában átlag, összesen 120-130 fő.” A harcolók 
élelemmel és vízzel való ellátása nagyon nehéz 
volt, mert minden katona menekült a feladat elöl. 
Erről a következő olvasható az ezrednaplóban: 
„Az emberek csak a legnagyobb fenyegetések és 
az altisztek legnagyobb erélye lévén bírhatók 
rá, hogy a nehéz kondérokat és hordókat a nagy 
gránáttűzben kiszállítsák.” A szakadékból az éjjeli 
órákban küldték ki az élelemhordókat, de ennek 
ellenére a tüzérségi tűz miatt igen nagy volt 
közöttük is a veszteség.           

Az első vonalban harcolókról a sziklák 
leszaggatták a ruhát, a bakancsok tönkrementek, 
sokan mezítláb voltak, vagy rongyokba 

csavarták lábukat. Olasz repülőgépek uralták 
a légteret, amelyek rendszeresen bombáztak. 
Miután felfedezték a Pri Peci szakadékban épült 
sátortábort, azután az ellenséges tüzérség már 
folyamatosan nehéz gránátokkal lőtte azt is. A 
szeptember 25-én kiadott parancs szerint a hat 
gyermekes családapákat kivonták az ütközet 
vonalból, és kíméletesebb helyre, a trénhez 
osztották be őket. 1917 szeptemberében a 
doberdói harcteret megjárt frontharcosok is arról 
beszéltek, hogy a Monte San Gabriele egyenlő a 
poklok poklával.     

                                                           Rózsafi János

BELSO UTAKON
//

Szeptemberben az alábbiak 
fogyasztása javallott:

Tea: kömény, édesgyökér, kakukkfű, majoranna  
Étel: gomba, répa, paszternák, kínai kel, kása, zeller
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SPORT

Sport tré avagy „majd a BELI megmondja”
Víz

Vége van a nyárnak. Ez igaz a Magyar labdarúgócsapatok 
nemzetközi kupaszereplésére is. – meglepő. Az előző 
írásaim egyikében fejtegetett sötétség csak nem akar 
véget érni. Így az MLSZ – és minden labdarúgáshoz 
köthető honi szakember – vakon, némán, 
siketen botorkál a futball kietlen pusztaságában. 
Erről a poszt apokaliptikus senki földjéről 
evezzünk is tovább. Nézzünk körül a nagyvilágban! 
A nyárral együtt az átigazolási időszak is véget 
ért. Te jó Isten, miféle átigazolási időszak volt ez? 
Euroszázmilliók röpködtek, tízen-huszonéves 
“tehetségként” aposztrofált játékosokért.  
Nem vagyok sportközgazdász – ez most biztosan 
meglepte az összes korábbi matektanáromat – de 
jól emlékszem, amikor az ezredforduló éveiben 
egy bizonyos Zinedine Zidane játékjogáért 
fizették a legtöbbet, aki addigra már bőven Világ-
és Európa bajnoknak mondhatta magát, sőt 
teljesítményéért aranylabdával díjazták. Gyakorlatilag 
egy félistenért fizettek ki egy halom pénzt.  
Manapság, ha valaki két egyeneset rúg a labdába, 
és van egymás után három jó mérkőzése már 
hatalmas tehetség, akit csak hatalmas áldozatok árán 
lehet leigazolni az adott csapattól. Mikor, és miért 
honosodott meg a világ labdarúgásában ez az attitűd? 
Véleményem szerint valamikor 2010 környékén. Ha 
emlékezetem nem csal, ekkor lépett színre egy új, 
eddig ismeretlen, pontosabban fogalmazva előre be 
nem számított tényező a világ labdarúgásába. Ez volt 
az olaj. Pontosabban az olajból származó euromilliók, 
milliárdok. Természetesen volt arra példa korábban is, 
hogy egy – vagy több – iparmágnás megvásárolt egy teljes 
klubbot, majd soha nem látott módon feltőkésítette, 
így sikerre “kárhoztatta” azt. – lásd. Chelsea. 
2010 után azonban rohamosan nőtt azoknak az 
egyesületeknek a száma, amelyeket közel és vagy 
távol keleti befektetők vettek meg, majd a semmiből 
hipergazdaggá és limitáltan sikeressé őket. 
Némelyikük hamar ráun a “játékszerre” majd továbbáll. 
Akadnak azonban olyanok is, akik szisztematikusan 
költenek elképzelhetetlen pénzösszegeket.  
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért ekkora baj ez? 
Nos, a labdarúgásban már így is elképzelhetetlen 
mennyiségű pénz mozgott. Az újabb – minden 
eddiginél gazdagabb – tulajok pedig csak 
feljebb strófolták a labdarúgók árát, amelyek 
aztán tényleg elképzelhetetlen magasságokba 
emelkedtek. Teljesen nyilvánvaló azonban, hogy 
ez a folyamat nem tartható fenn a végtelenségig, 
így ez a lufi egyszer minden bizonnyal kipukkan. 
Másfelől, mivel a játékosok, és a játékosügynökök 
is pénzből élnek – meglepő ugye? – hajlamosak 
elcsábulni, és mindenféle sportszakmai érdeket 
a háttérbe helyezni, és a minél nagyobb aláírási 
pénzt vagy fizetést kínáló egyesülethez aláírni.  
– és így szűnt meg a “klubhűség” fogalma, és 
vette át helyét a “futballprostituált” kifejezés. 
Nyilván nem lehet elítélni ezeket az embereket, hiszen 
halandóként el sem lehet képzelni azt a mennyiségű 
pénzt, amire ők “igent” vagy “nemet” mondanak. Teszik 
mindezt abban a tudatban, hogy nem tudják mikor 
lesz ehhez hasonló, lehetőségük ennyi pénzt keresni. 
Mivel a sportnak, azon belül is a labdarúgásnak 
még mindig hatalmas piaca van, és milliók, 
milliárdok rajonganak azokért, akik a “bőrt 
rúgják” így kijelenthető: a futball értéket közvetít. 
Az azonban, hogy ez az érték, a labdarúgás a sport a 
mozgás szeretete, vagy az, hogy keressek minél többet, 
azzal hogy játszom, igencsak lényeges. Mondanom sem 
kell, de rettentő nagy a különbség a két attitűd között. 
Jól emlékszem. Amikor kimentünk a “kinizsibe”, 
“fáyba”, vagy a parkba focizni, még nem azért 
játszottunk a grundon, mert annyit akartunk keresni, 
úgy akartunk élni, olyan kocsit akartunk vezetni, mint 
RIVALDO, hanem mert úgy akartam játszani, mint 
RIVALDO. Azt, azonban nem tudom, hogy az Én fiam, 
milyen gondolatokkal fog lemenni a grundra focizni.  

     Morva Dávid

GASZTRONÓMIA 

Joghurttorta szőlővel és ropogós 
tésztával

 

Szép lassan beköszönt az ősz, és vele együtt 
búcsút mondhatunk a nyári gyümölcsöknek, 
melyek helyét átveszi az alma, a körte, a szőlő….  
A szőlőt persze nemcsak a fürtökről lecsipkedve 
szemezgethetjük, és a belőle készült finom nedűt 
kortyolgathatjuk, hanem  egy finom tortának a 
joghurtos töltelékébe is belecsempészhetjük. 
Ennek a krémes tortának az elkészítése a 
készen megvásárolható leveles tésztának, és 
a joghurtos krémnek köszönhetően roppant 
egyszerű. Igaz a torta összeállítása nem vesz 
sok időt igénybe, viszont a hűtőben el kell hogy 
töltsön pár órát, hogy kellően megdermedjen. 
A ropogós tészta, a habkönnyű töltelékkel, és 
a roppanós szőlőszemekkel pedig minden perc 
várakozásért kárpótol majd bennünket.

 
Hozzávalók 23 cm-es tortaformához:

 3 csomag leveles tészta
 5 dl vaníliás görög joghurt

15 dkg porcukor
2 cs vaníliás cukor

1 citrom leve és reszelt héja
4 dl Hulala (v. habtejszín+habfixáló)

10 gramm porzselatin + 1 dl víz
2-3 fürt szőlő

Az egyik csomag előnyújtott leveles tésztát 
tekerjük ki a papírból, majd helyezzünk rá 
egy 24 cm-es tortaformát, és éles késsel 
vágjuk körbe. (sütés közben a tészta egy 
kicsit összeugrik, ezért kell nagyobbra vágni) 
Ezután a körbevágott tésztát helyezzük rá egy 
sütőpapírral bélelt tepsire, majd takarjuk le 
egy sütőpapírral, és tegyünk rá egy tepsit, hogy 
sütés közben ne tudjon megemelkedni majd a 
tészta. Helyezzük be előmelegített sütőbe, majd 
közepesnél kicsit magasabb hőfokon süssük 15 
percig. Ekkor óvatosan vegyük le a tepsit, és a 
sütőpapírt a tésztáról, majd süssük tovább, szép 
pirosra, ropogósra. A második csomag leveles 
tésztával is így járjunk el. A harmadik csomag 
leveles tésztából szintén vágjunk ki egy 24 cm-
es kört, majd vágjuk fel 8 egyenlő részre, és kicsit 
húzzuk távolabb egymástól a tésztacikkeket. 
(ha vékonyabb szeleteket szeretnénk, akkor 12 
cikkre vágjuk fel a tésztát) 

Helyezzük be a sütőbe, és süssük 
szép pirosra, ropogósra. (ezt a tésztát 
már nem kell sütőpapírral és tepsivel 
letakarni!!!!) A szőlőt alaposan 
mossuk meg, majd szemezzük le. 
Ezután vágjuk félbe a szőlőszemeket, 
és távolítsuk el a magokat. (érdemes 
nagyobb szemű szőlőt választani) A 
Hulalát verjük fel kemény habbá, majd 
tegyük be a hűtőbe felhasználásig. 
(ha habtejszínt használunk, akkor 
habfixáló is kell hozzá) A joghurthoz 
adjuk hozzá a porcukrot és a vaníliás 
cukrot, reszeljük hozzá a citromhéjat, 
és facsarjunk hozzá ízlés szerint 
citromlevet, majd keverjük simára. 
(közben kóstoljuk, nehogy nagyon 
savanyú legyen a krém) A vizet 
melegítsük forráspontig, majd vegyük 
le a tűzről, adjuk hozzá a porzselatint, és 
addig keverjük, míg teljesen feloldódik, 
és éppen csak langyos lesz.Amikor 
már éppen csak langyos öntsük hozzá 
a joghurtos keverékhez, és keverjük 
alaposan össze. Ezután adjuk hozzá 
a felvert tejszínhab felét, és keverjük 

alaposan össze, majd keverjük hozzá a felezett 
szőlőszemeket is. Ezután adjuk hozzá a maradék 
tejszínhabot, majd óvatosan keverjük, forgassuk 
össze.Egy 23 cm-es tortaformát béleljünk ki 
sütőpapírral, majd helyezzük bele az egyik 
tésztalapot. Ezután egyenletesen kanalazzuk 
rá a krém felét, majd helyezzük rá a másik 
tésztalapot. Végül egyenletesen kanalazzuk rá a 
maradék krémet, majd helyezzük be pár órára 
a hűtőbe, hogy a krém teljesen megdermedjen. 
Közvetlenül tálalás előtt vegyük ki a tortát a 
hűtőből, helyezzük tálcára, tegyük a tetejére a 
felszeletelt tésztacikkeket, és szórjuk meg ízlés 
szerint porcukorral. Tálalás előtt, lehetőleg 
recés késsel szeleteljük fel a tortát, majd úgy 
kínáljuk. A ropogós tésztarétegek a habkönnyű 
citromos krémmel nagyon finomak, de csak ha 
frissen fogyasztjuk. Másnapra sajnos a ropogós 
tészta a krémtől felpuhul, és igaz úgyis finom, 
de már nem az igazi.

Jó étvágyat kívánok!
Kard Éva (Gizi)

Valahol Adonyban……

-Jó napot kívánok! Kérek fél kiló párizsit 
egyben.
( A kiszolgáló feltesz két aszott végedarabot a 
mérlegre.)
-Elnézést,  én egyben kértem a fél kilót!
-Azt nem lehet!
-Miért nem?
-Amíg el nem fogynak a darabok, újat nem 
kezdhetek meg. A főnök velem fizetteti meg a 
maradékot.
-Hát, akkor viszlát!

- Jó napot kívánok! Kérek fél kiló Trappista 
sajtot!
- Mennyit?
- Fél kilót.
- De mutassa!
- Mit?
-A sajtot!
- Hát ott van a kezében!
- Azt mutassa, mennyit kér!
- Hát fél kilót!
- Az mennyi?
- Hát fél kiló!
- De mennyi a fél kiló, azt mutassa!
- Na jólvan, viszlát!
                
                                                Takács Béláné
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+36 25 231067,+36 30 3688806

Pálikafőzést vállalunk!
dunaföldváron a 6-os sz. főút mellett!!

 Helyben megvárható!
 a Lepakolás targoncával történik 
 ár: 1480 ft/ liter 

 ÉRDEKLŐDNI:
 Vida János László

 +36 20 3106119

vásárnaptár

szeptember 28.  9.oo-11.oo 
háztartási vegyes áru, civilház

október 12. 8.oo-11.oo 
gyermekruha , civilház

október 13. 9.oo-12.oo
háztartási vegyes áru, civilház

október 17. 9.oo-12.oo
háztartási vegyes áru, civilház



AÚ

AÚ 10

ÜZENOFAL
//

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!

Országos Könyvtári Napok
2017.10.02- 10.08.

Október 2. (hétfő)  16.00 óra: Idősek Napja
Egry József zenés előadása, 

majd Hegedüs József szórakoztató műsora 
az idősek számára 

Október 3.( kedd) 
08.00: Szász Noémi érkezik az adonyi Rendőrőrsről, 

akitől közölekedési - és bűnmegelőzési előadásokat 
hallgathatnak meg a gyerekek.

17.00 óra : Ringató foglalkozás Veréb Judit vezetésével

Október 4. (szerda) 17 óra: 
A PÖLÖSKEI NÓTÁRIUS – ARANY JÁNOS EMLÉKMŰSOR

Október 5. (csütörtök) 
Mesedélelőtt óvodásoknak és iskolásoknak

 Kassovitz László mesemondóval 
(3előadás 9.20 :  ovi+ 1.oszt.  ; 10.05 :  2. oszt+ 3. oszt ; 10.55 :  4. oszt.) 

14.00 „Éltető erőnk a víz” 
rendhagyó könyvtári foglalkozás iskolásoknak

Október 6. (péntek)  
9.30  Bálint Ágnes Meseíró Pályázat eredményhirdetése

14.00 Papírszínházi előadás a könyvtárosokkal

Ajándékozás: 10000,- Ft

Október 8. (vasárnap) 9 óra: Könyves Vasárnap
Víz-Kvíz 

 Vízzel kapcsolatos feladatok, kérdések, 
Vízzel kapcsolatos dalok, versek gyűjtése

 Puzzle
 Környezetünk védelme (Duna)
 Természetfilm vetítése 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a kkk és könyvtár.

Bálint Ágnes meseíró pályázat
A pályázat célja: hagyományteremtés és tisztelgés 

Bálint Ágnes írónő előtt.

A meseíró pályázat 
2017. szeptember 7-én indul és október 5-én zárul 

az adonyi Városi Könyvtárban.
 A pályázók két kategóriában indulhatnak: 

                       I.  korcsoport: 6-10 évesek 
                      II.  korcsoport: 11-16 évesek

Tematikai megkötés nincs, bármilyen témát 
választhatnak a pályázók, 

akár képregény formájában is íródhat a pályamű.

   Terjedelemi megkötés: maximum 3 A/4-es gépelt oldal 

A pályaművek benyújtása: 

Postai úton a Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár címére
 (2457. Adony, Rákóczi u.28.)  

e-mailen 4kadony@4kadony.hu vagy személyesen.

A pályázatokon és a borítékokon minden esetben 
pontosan fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, 

e-mail címét. 
A postán érkező pályázat borítékára kérjük ráírni: 

„Meseíró pályázat”.

A pályaműveket nem küldjük vissza, és nem őrizzük meg.

A pályázatok beadási határideje: 2017. október 3.

Az eredményhirdetésre 
2017.október 6-án, pénteken 10 órakor kerül sor 

az Iskolai  Könyvtárban.

Köszönetet szeretnék mondani azon 
adonyilakosoknak, akik a 2017.08.24-én az adonyi  B3 
Takarék sérelemére elkövetett rablás során segítséget 
nyújtottak a kiérkező rendőröknek, és így rövid időn 
belül elfogásra került az elkövető.
 
Tisztelettel:            Nagy Attila r. zls. 
                                Godány Attila c.r. zls.

újbor ünnep és hálaadás
az adonyi szőlőhegyen

, a szent orbán kápolnánál

2017. október 14. szombaton.

Program:
14.00 litánia

ünnepi köszöntő
szent orbán vándrodíj átadása

térzene
a rendezvényt követően

 a dunamenti szent orbán borrend adony
újborral és kiflivel 
várja kedves vendégeit!

minden érdeklődőt szeretettel vár, 

a dunamenti szent orbán borrend adony!


