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VÁLTOZÁSOK 2021. JANUÁR 01-TŐL

•	 GÉPJÁRMŰADÓ:

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 
2021. január 01-től a NAV veszi át. A változás a 
gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem 
érinti, plusz teendőjük nem lesz.
 
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld 
a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és 
az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már 
csak azok kapnak értesítést, akiknél valami változás 
történt (például nőtt a személygépkocsi életkora, és 
emiatt a gépjárműadó összege csökkent). 
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-
éig, a második részletet 2021. szeptember 15-
éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 
10032000-01079160 számú NAV Belföldi 
gépjárműadó bevételi számlára. 

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó 
alóli mentességeket. A 2020. december 31-én 
fennálló adómentességet és szüneteltetést az 
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV 
hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó 
kivetésénél. 
Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és 
az adókedvezményt is a GJADO „adat- és 
változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/
kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” 
elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely 
legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő 
Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A 
nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV 
központi ügyfélszolgálatain. 

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott 
vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos 
kérdésekkel továbbra is az önkormányzati 
adóhatóságokhoz lehet fordulni

•	 HELYI IPARŰZÉSI ADÓ:

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi 
CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését 
követően az adózó a helyi iparűzési adóról 
szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az 
adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való 
helyesbítést – kizárólag az állami adóhatósághoz 
(a továbbiakban: NAV) elektronikus úton, az állami 
adóhatóság által rendszeresített elektronikus 
nyomtatványon teljesítheti.

Így a nyomtatványok majd a NAV honlapján https://
www.nav.gov.hu/  lesznek ÁNYK formátumban 
fellelhetők.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi 
iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem 
nyújthatók be.

Kizárólag – egyéni vállalkozónak nem minősülő – 
magánszemély (vállalkozó) nyújthatja be bevallását 
papíralapú iparűzési adóbevallási nyomtatványon. 
Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú 
bevallást választja, akkor azt az önkormányzati 
adóhatóságnál nyújthatja be.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás 
feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati 
adóhatóságnál történik és az adófizetést is az 
önkormányzat számlájára kell változatlanul 
megtenni (Iparűzési adó számla 12024009-
00112721-01500000).

Vágó Eszter
adóigazgatási ügyintéző

VÉRADÁS

2021. Február 24-én 13.30-17 óráig
a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár

Lívia termében. 
2457 Adony, Rák
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Házhoz menő lomtalanítás 

Évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alkalom társasházanként értendő) végzi el, 
az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő 
elszállítását, úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom 
(pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: 

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb 
mezőgazdasági, ipari hulladék; 

- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);  
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes doboz, fáradt olaj, 

kátrányszármazékok, pala … stb.; 
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói 

tevékenységből származó hulladék (kommunális hulladék, szelektíven gyűjthető 
csomagolási hulladék). 

Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanonként egy alkalommal 1,5 m3-nél ne legyen több a 
kihelyezett hulladék és a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen 
díjhátraléka. 

Az évi egy alkalommal igénybe vehető lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak díját a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza. 

Kérjük, hogy a lomtalanítási igényét legalább 1 héttel előre jelezze a megadott régiós elérhetőségen a 
közszolgáltató felé. Időpont egyeztetéskor szíveskedjen a felhasználó azonosítószámát előkészíteni. A 
lomtalanítás nem konténerben történik. 

Amennyiben többlethulladéka keletkezik, abban az esetben lehetősége van 
konténerrendelésre az alábbi telefonszámon: 06 30/518-4401. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2021. évi rendjéről  
 
Tisztelt Ingatlantulajdonos!  

Társaságunk az elmúlt évhez hasonlóan 2021-ben is térítésmentesen végzi a 
háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta két alkalommal lehetősége 
van az újrahasznosítható, illetve évi 10 alkalommal a komposztálható hulladék 
elszállíttatására az előre meghirdetett (a hátoldalon feltüntetett) szállítási napokon.  

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése 
Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6:00 óráig áttetsző műanyag zsákban 
vagy a KDV által biztosított hulladékgyűjtő edényben, illetve kötegelve kihelyezi az ingatlana elé a 
következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:  

Kihelyezésre az alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok kerülhetnek: 
- műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, raschel zsák, 
reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok, egyéb kemény műanyagok LAPOSRA TAPOSVA); 
- papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír); 
- Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva); 
- fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz); 
 
Amennyiben az edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak megfelelő 
csomagolási hulladékoknak, úgy az az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető. 
 
FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen! 
Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak Lehetőség szerint az 
újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a gyűjtőzsákba. 
 
 Üveghulladékok gyűjtése  

Társaságunk 2021. évben is minden településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, 
hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő edényzetek elhelyezésével.  

- Adony, Ady Endre utca 82. (TSZ) 
- Adony, Dózsa György út 64. 
- Adony, Mátyás király utca és Vörösmarty utca sarka 

Komposztálható hulladékok gyűjtése  

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társaságunk megfelelő teherbírású, VERTIKÁL emblémával 
ellátott BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 
cm átmérőjű kötegekben összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. 
A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket társaságunk dolgozói 
nem fogják elszállítani! A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési 
alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik. 2021-es évben lehetőség van plusz zsák 
vásárlására is ügyfélszolgálatainkon, valamint partnercégeinknél. (lásd: www.vertikalzrt.hu) 
 

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne 
szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet. 

 
GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2021-BEN IS! 

 
Időpont egyeztetés: 

E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu 
Telefonszám: 22/576-070 

Honlap: www.vertikalzrt.hu 
 

A hónap fotósa Bodó Luca
Az Adonyi Újság visszatérő rovata a Hónap képe, 
amiben egy éven keresztül ugyanaz a fotós mutatkozik 
be képeivel. Ahány fotós, annyi téma, stílus, technika. 
A maga módján mindegyik különleges, egyedi, hiszen 
mindegyik másképp, a képkészítő szemével mutatja 
be világunkat. Ebben az évben egy nagyon fiatal fotós, 
Bodó Luca képeivel jelenik meg a rovat.  
Ennek okán kerestem meg Lucát, hogy megismerjük a 
Hónap képe fotósát.                           

Kedves Luca, tőled még meg szabad kérdezni a 
korodat. Hány éves vagy?
Decemberben töltöttem be a 13-at.
 Akkor még az általános iskola padjait koptatod. 
Hol tanulsz?
Az adonyi Szent István Általános Iskolában.
Mikor kerültél kapcsolatba a fényképezéssel?
Néhány éve, amikor a kezembe került a család 
fényképezőgépe.
Van-e, aki foglalkozik veled, tanítgat a fotózás 
fortélyaira?
Nincs, magamtól próbálkozok, de az internet 
segítségét is használom.
Van-e példaképed a fotózás területén? 
Nincsen.
Telefont vagy fényképezőgépet használsz?
Inkább fényképezőgépet.
Hogy jönnek az ötleteid, hogy mit fotózz le?
A természetből merítem az ötleteimet, séta vagy 
horgászat közben.
Van-e kedvenc témád?
Leggyakrabban a természetben fotózom, nagyon 

szeretek a virágokról, növényekről, közeli képeket 
csinálni.  Szeretek állatokról, madarakról is képeket 
készíteni, persze ez egy kicsit nehezebb, mert hamar 
eltűnnek a szemem elől.
Barátaid, osztálytársaid tudják-e, hogy milyen 
hobbid van?
Csak a közeli barátaim tudják.
Mit szól ehhez a hobbihoz a családod?
Örülnek neki, és ösztönöznek, hogy minél többet 
legyek kint a szabadban.
Indultál-e képeiddel már versenyen, pályázaton?
Ezen még nem gondolkodtam. Eddig még nem.
Mi leszel, ha „nagy leszel”?  Pályaválasztási 
terveid?
Fuvola tanár szeretnék lenni, már 7 éve tanulok 
fuvolázni, remélem jövőre sikerül a felvételim a 
Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolába, és 
akkor ott folytathatom a zenetanulást.
Vannak-e terveid a fényképezéssel kapcsolatosan?
Szeretnék fejlődni benne, és tervben van egy 
komolyabb fényképezőgép is hozzá, de nekem most 
még első a tanulás.
Az már a kérdéseimre adott tömör válaszaiból 
is kiderül, hogy Luca nem a szavak embere.  Úgy 
tűnik a zene és a fotózás nála az önkifejezés 
legfontosabb eszközei. Kívánom, hogy legyen 
sikeres mindkét területen, azzal foglalkozhasson, 
amit igazán szeret. Az Adonyi Újság számára 
pedig várjuk a további szép képeket! 

Takács Béláné

fotó: Bodó Luca

A HÓNAP KÉPE
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Felhívás

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok! 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény rendelkezései alapján Adony 
Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 
Adony közigazgatási területén tartott ebek 
nyilvántartásba vétele céljából a 2021. évben

EBöSSZEíRÁST fOLYTAT.
Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként a 
törvényben meghatározott adattartalmú, a www.
adony.hu honlapról elektronikus úton is letölthető 
Ebnyilvántartási adatlapot kell kitöltenie és azt az 
Önkormányzat részére eljuttatnia. Az adatlapot 
papír alapon is eljuttatjuk Önökhöz, valamint 
személyesen is átvehető a Hivatal ügyfélszolgálatán. 
Az ebösszeírás során az adatszolgáltatás kötelező. 
Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 
eleget, ebenként az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján állatvédelmi bírság megfizetésére – 
alapösszege 75.000 Ft-tól – kötelezhető. 
Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már 
korábban bejelentett ebekre is. Amennyiben Ön 
Adony Város közigazgatási területén nem tart ebet, 
az adatlapot nem kell kitölteni. 
Az Ebnyilvántartási adatlapot 2021. május 31-ig 
kell visszaküldeni: 
•	 személyesen  az Adonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatára (Adony, 
Kossuth u. 4.)  a hivatal ügyfélfogadási idejében 
(hétfőtől csütörtökig: 8:00 órától -16:00 óráig, 
pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig),
•	 postai úton az Adonyi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2457 Adony, Kossuth u. 4. szám alatti címre,
•	 elektronikus úton az Adonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal hivatali kapujára (KRID: 
506082910, AVOPH),
•	 e-mailben (aláírva, szkennelt formában) az 
igazgatas@adony.hu e-mail címre.
Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok, 
Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) 
bekezdése értelmében 4 hónaposnál idősebb 
eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) 
megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban 
meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek 
eleget, szíveskedjenek a transzponderrel nem 
rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás mindig 
aktuális információkat tartalmazzon, az eb 
tulajdonosa/tartója a továbbiakban is köteles 
bejelenteni hatóságomnál:

•	 új eb beszerzését,
•	 a korábban bejelentett adatokban 
bekövetkezett változást (az eb tartási helyének 
megváltoztatását, az eb elajándékozását, 
elpusztulását, illetve bármely – korábban bejelentett 
- adatokban bekövetkezett változást).
Kérjük, hogy segítsék a hatóság munkáját az 
adatlapok kitöltésével és visszaküldésével.
Együttműködésüket köszönöm!

Adony, 2021. február 2.
       
 dr. Földi Ilona
       
        jegyző

VÁROSHÁZA

adonyi újság
helyi közéleti és információs havilap

alapította:

Adony Város Önkormányzat Képviselő Testülete
2016. évben

kiadó és szerkesztőség:
bálint ágnes művelődési ház és könyvtár

2457 Adony, Rákóczi u. 28. 

elérhetőségek:
adonyi.ujsag@4kadony.hu

+36 25 504 530
+36 70 673 15 66

felelős szerkesztő:
sTANCZelNÉ NAGY PIROsKA

nyomdai előkészítés: 
KOZMÉR AMANDA

szerkesztőségi munkatársak:
R. Hajni (kerti történ

Varga Katalin (kreatív háziasszony), 
Beli (sport), 

Szabó-Pajer Loretta (sváb hírek) 
Győri Balázs,Tavasz Kristóf (hitélet)

Bodó Luca (a hónap képe)
Rózsafi János (múlt idő)
Takács Béláné (riport)

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!
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BABA-MAMA
Szülés utáni depresszió

Kicsit beszélgessünk arról, hogy szülés után 
milyen lelki és fizikai folyamatok játszódnak le egy 
anyukában. Mik azok a jelek és tünetek, amiket fontos 
a családnak észrevenni és segíteni az édesanyát a 
szakemberhez való eljutásban.
Mikor is kezdődhet el a szülés utáni depresszió? 
A szülés utáni időszakban megnő a kockázata a 
lelki betegségeknek, mert ilyenkor a nők hatalmas 
változáson mennek keresztül mind lelkileg, 
fizikailag, de még társadalmilag is. Ez igen nagy 
teher a női léleknek. Szülés után egy úgynevezett 
felfokozott lelki állapotba kerülnek, ami felerősíti 
a bennük lévő érzéseket, a pozitív és negatív 
érzéseket is egyaránt. Ezek az érzelmek nagyon 
gyorsan válthatják egymást. Sokszor a negatív 
érzések - mint a bizonytalanság, zaklatottság, 
lelki fáradtság, érzékenység, szorongás attól, hogy 
jó anyák-e, jól csinálják-e, fokozott aggodalom, 
félelem, nem megfelelő mennyiségű alvásból eredő 
ingerlékenység- halmozottan hatalmas stresszt 
jelentenek egy ember számára. Elmélyülhetnek 
és tartóssá válhatnak. Ezekben az esetekben már 
beszélhetünk szülés utáni depresszióról. 
Sokszor előfordul, hogy a kismamák hallottak és 
tudnak a szülés utáni depresszióról, de mégsem 
fedezik fel magukon. A legtöbb nő mindenáron meg 
akar felelni az elvárásoknak, minden szerepben 
helytállni – mint nő, mint anya, mint feleség, jól 
akarják csinálni az anyaságot (ami persze érthető) - 
így elnyomják magukban a valódi érzéseiket. Ezáltal, 
hogy elnyomják érzéseiket, nem csak saját maguknak 
nehezítik meg a felismerését, hanem a környezetük 
számára is. Valljuk meg, hogy a televízióban látott 
sok reklám, amelyek azt tükrözik egy szülő számára, 
hogy minden felhőtlen és nincsenek nehézségek egy 
újszülött ellátásában, igencsak megtévesztőek és 
hamis elvárásokat épít a leendő szülőkben.  
A gyermekágyi időszakban nagyon fontos a család 
támogatása és jelenléte. Ilyenkor sokkal nagyobb 
megértést, odafigyelést és türelmet igényel az anyuka. 
A család igen fontos fizikai tünetekre figyelhet 
fel (például alvás- és evészavar, ingerlékenység, 
szoptatási vagy gondozási nehézségek, állandó 
bizonytalanság). Ezek a tünetek nem feltétlenül azt 
jelentik, hogy szülés utána depresszióban szenved 
az anyuka, de kialakulását jelezhetik. Fontos, hogy 
mindig figyeljünk oda egymásra. Apukáknak is igen 
fontos szerepük van ilyenkor, mivel az ő támogatásuk 
és segítségük elengedhetetlen egy anyuka számára. 
Hiszen a legtöbb nő a párjára, férjére szeret 
támaszkodni, és tőle szeretne segítséget kapni. 
Azért is fontos, hogy milyen lelkiállapotban van 
az édesanya, hiszen az újszülöttre hatással van a 
szülő lelkiállapota is. Az édesanya lelkiállapota 
már magzati korban is nagyon fontos, mivel kihat a 
magzatra. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a család és 
az édesapa támogató szerepét a korai időszakban. 

A szülést követő fokozott érzelmi állapot az 
édesanyák nagy százalékát érinti, míg a depresszió 
csak 10 %- át. Mivel nehéz diagnosztizálni és sokszor 
rejtve marad, így ez csak egy becsült értéknek 
számít. 
Megelőzésében fontos szerepe van a védőnőnek is, 
mivel ő még a várandósság alatt fel tudja készíteni 
az anyukákat arra, hogy milyen lelki, testi változások 
várnak rá majd. Milyen nehézségekkel, változásokkal 
kell majd megküzdenie. Fel tudja készíteni az 
anyaszerepre és arra, hogy milyen lesz feleség, női 
szerep mellett egy újabb fontos szerepbe lépnie. 
Az anyukákat emellett rengeteg támogató csoport 
várja, ilyenek a szülésélményt feldolgozó csoportok, 
különböző kismama csoportok. Ha valaki nem 
mer beszélni mások előtt a problémáiról, esetleg 
szakember segítségétől is tart kezdetben, bátorítjuk 
az ingyenesen hívható segélyvonalak megkeresésére. 
Itt bárki névtelenül beszélhet a problémáiról, és 
biztos lehet abban, hogy megértő fülekre talál. Ha 
pedig szükségét érzi vagy felbátorodik, később 
felkereshet egy szakembert is (pszichológus, 
pszichiáter). Hoztunk példának egy egyesületet, 
akiket bátran megkereshet, aki szükségét érzi. Emma 
egyesület: szülés előtti és szülés utáni segélyvonalat 
üzemeltet, melynek hívása ingyenes. Ez az egyesület 
is teljes mértékben az anyukák támogatásáért és 
segítéséért alakult.
Emma egyesület elérhető: www.emmaegyesület.hu

Tóthné Engert Melinda 
Láng Nikolett 

védőnők

Gólyahír
  Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait! 

Kolozsvári Barbara és 
Molnár Zoltán gyermeke: 
Molnár Lizett Barbara, 
Dunaújváros, 2020.12.25.
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Elszeszer Klaudia és Elszeszer Gábor gyermeke: 
Elszeszer Adrienn, Dunaújváros, 2020.12.29.

Csergő Rita és Gadácsi László gyermeke:
Gadácsi Alíz, Dunaújváros, 2020.12.29.

Márton Petra és Márton Attila gyermeke:
Márton Lili, Budapest, 2020.12.30.

Madarász Mercédes és Péczely Balázs gyermeke: 
Péczely Rebeka, Dunaújváros, 2021.01.04.

Sipos Edina és Sipos Tamás gyermeke: 
Sipos Levente, Dunaújváros, 2021.01.13.

A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI

Ez évi második bejelentkezésünk is közérdekű 
információk meghirdetésével kezdődik.
 Elkezdődött irodánkban a 2021. évi területi jegyek 
árusítása. Minden héten, hétfőtől-szerdáig 12:00-15:00 
óráig várjuk horgásztársainkat a Bajcsy- Zsilinszky utca 
5. szám alatti irodánkban. A jegyek kiadása a gazdabolt 
felőli ablakon keresztül történik, kérjük, hogy a 
kiszolgálásra várakozók saját és mások egészségét 
szem előtt tartva, tartsák be a 1,5 méteres távolságot 
egymástól! Vigyázzunk egymásra!
2021. évtől a Duna folyami szakaszára csak elektronikus 
módon van lehetőség területi jegyet váltani. Ennek 
megvételében is segítünk, irodánkban nyitvatartási 
időben, azon kívül pedig Domak Istvánt lehet hívni az 
elektronikus jegyvásárlás ügyében. A Duna folyamra 
az éves teljes értékű jegy ára 25 000 Ft, 65 év feletti 
nyugdíjas jegy 18 000 Ft-ba kerül. 
2021. évben holtágunkra napijegyeink továbbra 
is a tavalyi áron válthatóak meg. Aki napijegyet 
szeretne venni, az megteheti Kovács István halászati 
őrünknél, Rózsikánál a Rákóczi Ferenc utca 34. szám 
alatt, a Park Presszóban, az iváncsai és a rácalmási 
horgászboltokban. 
Múlt havi számunkban említést tettünk a fogási naplók 
leadásáról. Újra szeretném kiemelni, csak a pontosan 
és jól kitöltött fogási naplót tudjuk elfogadni, hibásan 
kitöltött táblázat esetén pótdíjat számítunk fel. Egy kis 
segítség a kitöltéshez: a 7. oldalon kell összesíteni a 
horgászattal eltöltött napok számát, a 38. oldalon kell 
az éves fogást összesíteni víztérkódonként, végezetül 
a 42. oldalon a víztérkódonkénti fogást összeadva, a 
teljes kifogott mennyiséget, kilogrammokat kell beírni. 
A kitöltött okmányokat február 26-ig kérjük irodánkba, 
vagy a Rákóczi utca 34. szám alatt kihelyezett ládába 
bedobni. 
Terveink az idei évre: Halgazdálkodási tervünk alapján 
7000 kg ponty telepítését kell évente végrehajtanunk. 
Szeretnénk, ha a tavalyi évhez hasonlóan 1000 kg-
mal ,,túlteljesítve� ezt, a 2021. évben is 8000 kg 
ponty kerülne vizeinkbe. A telepítések időpontjait, 
amint sikerül szerződést kötnünk a halvásárlásról és 
szállításról, facebook oldalunkon, honlapunkon és itt 
az újságban is közzé fogjuk tenni.
Tavasszal, a megújult hínárvágó gépünkkel, reményeink 
szerint hatékonyan tudunk fellépni a felnövekvő 
vízinövények ellen a középső részen, így több helyet 
tudunk biztosítani a horgászathoz.
A hírekben hallott oltási program elindulásával bízunk 
abban, hogy a hagyományosan, minden évben megtartott 
május 1-i és augusztus 20-i horgászversenyeinket idén, 
immár nyugodt körülmények között megrendezhetjük. 
Idén nyáron is, amennyiben pályázati lehetőség 
adódik rá, szeretnénk nyári horgásztábort szervezni 
a gyerekeknek. Az eddigi években ez mindig nagyon 
népszerű program volt, nagy volt az igény rá. 
 A veszélyhelyzet végével és a gyülekezések újbóli 
engedélyezése után közgyűlést fogunk tartani, aminek 
időpontjáról minden tagunkat időben értesíteni fogunk. 
Végezetül egy újabb ismétlés az előző számból, kérjük 
adója 1 %-ával támogassa egyesületünk működését!
Jó horgászatot, kellemes időtöltést kívánunk!

Bodó István
Titkár
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Egy régi adonyi vendégfogadó története az 
elmúlt évszázadokban 2. rész
Kóta Ignácz vendéglője

Az Adonyi Újság januári számából megismertük 
városunk egyik legrégebbi épületében működő 
egykori „Korona vendéglő” történetét, és 
múltbeli sétánk végén megérkeztünk az 1936-os 
esztendőhöz. A vendéglőt ekkor vásárolta meg Kóta 
Ignácz fiatal adonyi vállalkozó. Új fejezet kezdődött 
az épület és Kóta Ignácz életében is. Remény 
egy biztos megélhetésre, továbbvinni az épület 
rendeltetését, helytállni a település központjában. 
A következő évek történetének megismerésében 
segítséget kértem a legkisebb lányától, Kovács 
Imréné, Ibolyától. Sok-sok kérdéssel halmoztam el, 
és ezért a következőkben az Ő, és testvérei emlékei 
lesznek segítségemre. 
„Apánk fiatal kora óta szabó munkája mellett is 
eljárt vendéglőkbe kisegíteni. 1936-ban lehetősége 
nyílt a Főúton megvenni a házat, amelyben a Korona 
vendéglő működött. 1938-ban feleségül vette a 
Nagyperkátáról származó, alig 16 éves Balázs Irént. 
Ő szintén a vendéglőben ténykedett. Vidám, viccelődős 
természetével a vendégek is szerették őt.”
Egy vendéglő működtetéséhez sok mindennek 
meg kellett felelni. Tisztaság, a megfelelő kínálat, 
odafigyelés arra, hogy növekedjen a forgalom. Hiszen 
a településen több kocsma és vendéglő működött, 
azért volt egy bizonyos konkurenciaharc is. Nem 
csak az átmenő forgalom utasaira kellett számítani, 
hanem a helyi közösség adta vendégekre is. Éppen 
ezért fontos volt a törzsvendég gárda megtartása, 
bővítése. 
„Anyánk és a megözvegyült Kóta mama is a söntésben 
szolgálta ki a vendégeket. A ház jobbra eső részében 
volt a söntés, azután egy bálterem, ahol időnként 
tánciskola is volt. A borosüvegekre rá volt írva: 
„Ki a Kóta borát issza, annak szíve vágyik vissza!” 
Szerencsére, ez igaz is volt, nagyon sok volt a vendég. 
Iszogattak, kártyáztak és talán biliárdasztal is volt.”
Kóta Ignácz mindig is szerette a lovakat. A család őriz 

egy fényképet, amelyen az udvarban nyargalászó 
szép fiatal lovában gyönyörködik. Büszke volt jó 
kiállású lovaira, nagy szeretettel, odafigyeléssel 
gondozta őket. Éppen ezért nem jelentett számára 
nehézséget, hogy a bor és pálinka beszerzéseket 
saját fogatával intézze. Szívesen hajtotta lovait, 
a bakon ülve, elgondolkodva. Volt rá eset, hogy a 
befagyott Dunán is átment a lovas kocsival, hogy a 
bevásárlásokat elvégezze. 
Ahogy teltek az évek, a család létszáma is nőtt: 1939. 
október 21-én megszületett Ilona, 1941. január 6-án 
ismét kislány érkezett a családba: Irén. 
„A kislányok gondozásában Kóta mama is segített. 
Mivel egyre több lett az olyan vendég, akik hivatalos 
ügyben több napot tartózkodtak Adonyban, felmerült 
az igény az étkeztetésükre. A konyhán készített ebédek 
hamar népszerűek lettek. A forgalom növekedésével 
egyre több alkalmazott segítségére volt szükség.”
A lendületes fejlődést a háborús évek kényszerítették 
megtorpanásra. A folyamatosan növekvő gazdasági 
megszorítások, az egyre közeledő front miatt 
csökkent a vendéglő forgalma, a bevétel. Az Adonyba 
1944. december 7-én bevonuló szovjet Vörös 
Hadsereg katonái azonnal megszállták az épületet, 
udvart. 
„A család ekkor leköltözött a pincébe, édesanyánk már 
velem volt várandós. Az épületet megszálló katonák 
barbár módon pusztítottak mindent, a fiatalabbak 
céllövészethez használták a poharakat. Amikor apánk 
édesanyámra és a nehezen megszerzett értékeinkre 

tekintettel szólni mert, az orosz tisztek különbözően 
reagáltak.”   
A pincébe nem csak a család, hanem a szomszédok 
közül is többen menedéket kerestek. 1945. január 
21-én a német hadműveleti siker miatt újra német 
katonák szállták meg Adonyt. Rövid idő maradt 
a rendbetételre, mert megkezdődött a község 
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bombázása a Kiskunlacházáról felszálló PO-2-es 
szovjet repülőgépekből. A február 1-én lezajlott 
szovjet támadásról, amelynek során az épület előtt 
kilőttek egy T 34-es páncélost, az előző részben már 
olvashattunk. E naptól kezdve ismét megkezdődött, 
és több hónapon keresztül tartott a szovjet katonai 
megszállás. A vendéglőt újra birtokba vették a 
megszállók, ott főztek, és sebesülteket ápoltak. 
„A családom eközben szinte életvitelszerűen 
tartózkodott a pincében. Édesanyámnál február 7-én 
beindult a szülés. A pince egyik sarkát pokrócokkal 
elkerítették, és 2-3 petróleumlámpa fénye mellett 
megszülettem én, Ibolya. A kijárási tilalom ellenére a 
bábát és azután a plébános urat is oda tudták hívni. 
A katonai megszállás miatt még két hónapig nem 
költözhettünk fel a pincéből.” 
Szétdúlt otthon és vendéglő fogadta őket, minden 
berendezést pótolni kellett. Ám néhány év múlva Kóta 
Ignácz vendéglője is áldozatul esett a megváltozott 
politikai helyzetnek, mint a többi adonyi vendéglő, 
köztük Kremmer Lajos vendéglője. 
„A mi házunkat nem államosították. Én úgy tudom, 
hogy bevonták az ipart, de a nővérem úgy tudja, 
hogy Apunak súgtak az illetékesek, hogy Ő adja be, 
akkor megmenekül az államosítástól. Így is lett. 
A kocsmát az ÁFÉSZ bérelte, és ők alakítottak ki 
egy élelmiszerboltot is. Apu kénytelen volt ezután 
fuvarosként keresni a kenyeret. Megviselte ez a helyzet. 
1956-ban, az adonyiak választása alapján a község 
egyik vezetője lett. Bár mindenkit óvott a hőzöngéstől, 
békességre törekedett, mégis „osztályidegen” lett. Ez a 
családra is kihatott: végrehajtók, házkutatás, váratlan 
kihallgatások stb. Nem véletlen, hogy Apu 1957-ben 
megbetegedett, évente heteket, hónapokat töltött 
kórházban (biztosítás nélkül), de a gyilkos kór 1962-
ben legyőzte. Lassan, de biztosan elszegényedtünk. 
Szerény körülmények között sorban férjhez mentünk 
(Anyu is). 1966-ban – csekély összegért – az ÁFÉSZ 
megvette a házunkat és mindannyian Dunaújvárosba 
költöztünk.”    
Mondhatjuk azt is, hogy az államosítás után új 
korszak kezdődött az épület történetében, amelynek 
változásai a mai napokban is tartanak. De ez már egy 
másik történet. 
Az íráshoz mellékelt egyik fotón látható 
ólompecsétekkel hitelesített mérőedény, ritka 
ereklye az egykori Kóta Ignácz vendéglőből. A 
leszármazottaknak csak ennyi maradt a vendéglő 
eszközeiből, és néhány fénykép. 
Megköszönöm Kovács Imréné, Ibolya és testvérei 
segítségét, hogy megismerhettük azt az időszakot, 
amikor az egyik adonyi vendéglő homlokzatán ez volt 
olvasható: „KÓTA IGNÁCZ KORONA VENDÉGLŐ”.

                                                                                     Rózsafi János 

Sportré, avagy majd a „BELI” megmondja

Meddig profi, a profi?

Az élet valamely területén elérni a „profi” 
státuszt, jó dolog. Természetesen a köznyelv is 
előszeretettel használja ezt a kifejezést akkor, ha 
valaki valamiben magasabb szintet képvisel, mint 
az átlag, vagy csupán „nem ma kezdte” a szakmát, 
hanem évek-évtizedek óta műveli azt amit. Ebből 
fakadóan pedig a tevékenységében eltöltött idő 
teszi profivá a profit.
A „profi” szó etimológiai elemzését befejezve 
kanyarodjunk rá e havi témánk valós jelentésére. 
A sportolói létet tekintve amatőr, félprofi, profi 
státuszt különböztet meg a szaknyelv. Definíció 
szerint akkor tekinthetünk profinak egy 
sportolót, ha az életvitel- szerűen, munkaként, 
juttatás ellenében űzi az adott sportágat 
(természetesen vannak szakszövetségek, ahol 
más egyéb kikötéseket is teljesítenie kell a 
delikvensnek, ha el akarja érni a profi státuszt).  
Mi a helyzet akkor, ha világjárvány van? 
Ez a kérdés akkor ötlött fel bennem, amikor a 
cikk írásának pillanatában zajló férfi kézilabda-
világbajnokság szervezése körül aggasztó 
információk láttak napvilágot. Az még hagyján, 
hogy szinte kivétel nélkül minden válogatott 
panaszkodik az Egyiptomban tapasztalható 
körülményekre – bár az álmoskönyvek szerint ez 
sem jó ómen – de több válogatott is jelezte: jelen 
helyzetben nem kívánnak részt venni a tornán. 
Voltak olyan nemzeti együttesek, amelyek teljesen 
(USA) elzárkóztak a vb-től, voltak amelyek 
jelentősen megtépázott kerettel (Németország),de 
vállalták a szereplést. Természetesen akadt 
olyan csapat is, amelyről a világbajnokság 
csoportmeccsei közben derült ki, hogy bizony 
van fertőzött az együttesben (Zöld-foki szigetek).  
Itt kanyarodnék vissza az alcímben feldobott 
labdához: meddig profi a profi? Persze fizetésért 
játszanak, (bár ez a válogatott esetében nem 
mindig igaz) és ez a dolguk, hiszen ezért nem 
kevés pénzt kapnak, ott van még a válogatott 
mez övezte pátosz… na de mégis meddig? Lehet 
arra kötelezni egy sportolót, hogy világjárvány 
közben/alatt is részt vegyenek nemzetközi – 
vagy bármilyen más – versenyrendszerben? 
Főleg akkor, ha a körülmények egy csöppet sem 
hajaznak például a tengerentúlon tapasztalt 
„buborékra”. Ha egy játékos megtagadja a pályára 
lépést, annak lehetnek következményei? Ha igen, 
milyenek? Ha egy nemzeti szövetség dönt úgy, 
hogy a játékosok épségét szem előtt tartva nem 
vesz részt az adott tornán, az jár- e valamilyen 
szankcióval? 
Tehát, meddig profi a profi?

„Beli”
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KERTÉSZET
Kertedben jártam

2020. július 11-én egy meleg, ám de meglehetősen 
szeles nyári napon, Gévay Borinál tettünk egy 
kis kertlátogatást. A kapun belépve egy ismerős, 
nagyon kellemes vanília illat keringett a levegőben. 
Boltíves futtatóra terelgetett fehér-sárga japán lonc 
alatt nyertünk bebocsájtást a portára. Az éppen 
virágzás időszakát élő lonc erős illatával nem csak 
a háziaknak, hanem a járdán közlekedőknek is 
kedveskedik. 
- A lonc nem csak minket ajándékoz meg, több 
alkalommal madárfészket is találtunk az ágak 
között. Ezt a példányt 6 évvel ezelőtt ültettünk, mára 
nagyon elterebélyesedett, így ősszel drasztikusan 
vissza kell majd vágnom. A vékony ágakat könnyű 
volt a rózsakapura futtatni, így kialakítani a formáját.
Egy „falusi” háznál jellemző egynyári növény a 
muskátli, melyből az előkertben cserépbe ültetve 
többet is megcsodálhattunk. 
- A legtöbb tövet, amit itt látunk, a pincében 
teleltettem át, ez idő alatt heti 2x-3x locsoltam. 
Amikor már jobb idő van, nagyjából a pincéből 
történő felhozatal előtt 2 héttel, azért intenzívebben 
locsolom. A teleltetés a helyhiány miatt gondot okoz, 
ezért jobban szeretem az évelő virágokat.
A hátsó kertben egy csoda volt megszületőben, ezért 
ellenállva a szél visszatartó erejének, szép lassan 
haladtunk hátrafelé. Mindeközben a bejárathoz 
vezető járda mellett Bori sorolta a beültetett 
virágokat.

- 13 éve lakunk itt, azóta ültetgetjük a 
virágokat. Amikor ide költöztünk, szinte nem volt 
semmi. Sok növényt kaptunk a gyerekeinktől. Lila 
léggömb virág, viola is van, bár ez utóbbit nem 
igazán sikerült szépre nevelni. A föld nem olyan 
azért, mint amilyenben egy kertészetben nevelik. 
Műtrágyával is próbálok javítani a talajon, illetve 
a locsolóvízbe is keverek egy kis tápoldatot. Az 
átteleltetett növényeimet minden esetben friss 
virágföldbe teszem tavasszal. Van itt az Őrségben 
védett növényként számontartott rövid szárú sárga 
kankalin is. Április elején virágzik, akkor úgy néz ki, 
mint egy nagy labda. Tavasszal a tulipánok, jácintok 
virítanak itt, ahol most az elvirágzásuk után a helyet 
az egynyáriakkal színesítem. 

A születésnapra kapott vérszilvafa nagy 
lombkoronájával pont annyira szűri meg a napfényt, 
hogy az alatta lévő talajtakaró virágok ne égjenek 
meg, ne száradjanak ki. Az udvar közepén egy 
hatalmasra nőt cseresznyefa biztosítja az árnyékot, 
a közelében virágoskertben elhelyezett cserjéknek, 
virágoknak. 
- Bár most a szél miatt sok bosszúságot és 
szemetet okoz a cseresznyefán maradt cseresznye, 
azért nem panaszkodunk. Az idei termés nagyon 
jó volt. Az unokám adott is el belőle, raktunk is 
befőttnek. Ami ezzel kapcsolatban szomorúsággal 
tölt el, hogy szívesen ingyen odaadtuk volna a 
számunkra felesleges gyümölcsöt, ám ezért nem 
jött senki. Vagy félnek, vagy túl kényelmesek már az 
emberek. Még ennyit sem akartak tenni érte, hogy 
eljönnek és leszedik. Így viszont a madaraknak is jut 
bőven. 
A cseresznyefa közelében, az autóbeálló ívét szorosan 
követve, kihasználva minden helyet, szintén egy kis 
virágosított rész tarkít. Itt virít nagy fényes zöld 
leveleivel a telek talán egyetlen öröksége, pár tő 
gyöngyvirág. Szorosan mellette díszes levélzetével 
kiemelkedik a díszbabér. Egy aprócska fás szárú 
bazsarózsa is itt nevelkedik, virágának sárga színét 
idén még nem sikerült látni, Bori bízik benne, hogy 
jövőre kiderül valóban az-e. A cseresznyefa árnyéka 
alól kibújva már látszott a kert, ahol már nem csak 
dísznövények voltak.
- A szőlőtőkék már itt voltak, ez a férjem 
feladata, mint ahogy a fűnyírás is. A kert egyik felében 
van a szőlő, a másik felében a díszkert. Van feladat 
bőven, nem kell a munkáért mennünk sehova.
Az egyik szegletben a pampafű mellett kapott 
helyett a dupla szirmú fehér színű virágokat hozó 
fás szárú bazsarózsa. S végül elértünk a célunkhoz, 
a cikk elején emlegetett csodához. Hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy nem tudtam róla. Bizony, hogy 
tudtam és Borival együtt hetek óta vártam ezt a 
csodás pillanatot, azonban én is most láttam csak 
először. Bori büszkeségtől ragyogó arccal mesélt 
nekem kertje kedvencéről.
- Azt hiszem, hogy nem túl sok kertbe látható 
ez a fajta ember nagyságú liliom. Különlegessége a 
ritka színe és a virágja nem harang alakú, hanem 
visszapöndörödő. Másfél hónapja kezdett el 
bimbózni, sokáig tartotta a „kisbimbós” méretet, 
aztán a jobb idők beköszöntével fejlődött szépen 
tovább. A hagymát egy ismerősöm által kertészetből 
hozott katalógusból választottam. Ahhoz, hogy 
ilyen szép nagy virágokat hozzon, tavasszal 
virágzásindítóval locsolom. Naponta nem kell 
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KREATÍV HÁZIASSZONY

Túrópuffancs
Hozzávalók:

50 dkg liszt, 25 dkg túró, 1 egész tojás, 2 kis doboz 
tejföl, 1 kis kanál szódabikarbóna, 1 cs. vaníliáscukor, 
csipet só, olaj a sütéshez

Elkészítés:

Az alapanyagokat összedolgozzuk, 1 órát pihentetjük. 
Ezután evőkanállal szaggatjuk és forró olajban 
kisütjük mindkét oldalát. Lekvárral, porcukorral 
tálaljuk.

Jó étvágyat                                                                   Kató

Köszönet
Szerkesztőségünk nevében szeretnénk köszönetet 
mondani Dombiné Szűcs Ágnesnek, aki két  éven 
át a „Kertészet” című rovatunk szerkesztője volt. Írásai 
hűen tükrözték pontos, precíz munkáját, melyből 
megismerhettünk sok növényt és annak gondozási 
technikáját. Megfogalmazott gondolataiból sugárzott 
a növények iránti szeretete, melyeket saját érdekes 
tapasztalataival egészített ki.

Részlet egy olvasói levélből:

„…cikke lenyűgöző számomra, szinte láttam magam 
előtt azt a kertet, virágokat, a mesélőt.”

Ági! Köszönjük a tartalmas és élvezetes írásokat, 
munkádhoz és tanulmányaidhoz további sok sikert 
kívánunk!

locsolni, de azért arra figyelek, ha napokig nincs eső, 
akkor azért kapjon vizet. 
Ottjártunkkor legalább 40 bimbó és 20 nagy 
fehér- ciklámen színű virág volt az erős karókkal 
kitámasztott liliomszáron. Alatta szépen sorakoztak 
már a dísznapraforgók is.
- A virágágyások kialakításában nem volt 
tervezettség, vagy tudatosság, amit néha bánok 
egy kicsit. Aztán jön a másik gondolatom, hogy 
tulajdonképpen mégiscsak jó ez nekem, mert így 
nagyon természetes hatást kelt. Ez nem egy agyon 
kavicsozott mű kert. Folyamatosan virágzik valami. 
A krizantém töveket Szeitlné Emmától, a violákat 
Rosenberg Hajnitól, a bukszus bokrokat még akkor, 
amikor ideköltöztünk, a Bajcsy- Zsilinszky utca elején 
lakott Margit nénitől kaptam. 
El kell hinnem, hogy valóban így van ez, mert a kert 
középső traktusában már narancsos színű virágaival 
ékeskedett a 4 éve ültetett gránátalma, mögötte a fehér 
virágú liliomfa és az ősszel vöröses leveleivel díszítő 
korall berkenye. Utunk végéhez közeledve, a hatalmas 
fügebokor árnyékában lévő családi reggeliknek és 
ebédeknek helyet adó terasz felé vettük az irányt. 
- A fügét el szoktam tenni befőttnek és 
savanyúságnak is, ami nálunk nagyon bevált főként 
a sültek mellé. A szüretek elmaradhatatlan kelléke 
lett már. Sajnos a terasz melletti ablakban lévő 
orchideáimnak már nem nyújt a fügebokor árnyékot, 
ezért úgy döntöttem, hogy gyorsan csináltatok ide is 
redőnyt, hogy megvédjem őket a napégéstől.
A muskátlival körbevett teraszról kellemes 
látványt nyújt a vele szemben ültetett narancsszínű 
trombitafolyondár, mely egy citromsárga, 
egy narancssárga és egy piros tő elfajzásának 
eredménye. Beszélgetésünk egy pontján Bori 
így emlékezett: „amikor ide költöztünk, nem volt 
ismeretem, tapasztalatom, nem is gondoltam, hogy 
alkalmas vagyok a kertészkedésre”. Ehhez képest, 
ha gondolatban az eseményeket kicsit felpörgetve 
végig haladunk a kaputól a kertig, tavasztól őszig, 
mindig lesz valami szép, valami virágzó, valami 
termést és persze feladatot adó a kertben. Nem 500 
négyszögölön, de minden négyzetmétert kihasználva 
rengeteg különleges és vidéki kertből elmaradhatatlan 
növényt sikerült Borinak az évek alatt beültetnie. 
Ehhez nem kellett egy emberöltő, csak pár év kitartó 
és szorgos munkája. A konyhakerten kívül a díszkert 
is tud számtalan örömet szerezni művelőjének. Nem 
kell beleszületni ebbe a tudományba, megtanulható. 
A növények csereberélése közben tehetünk szert új 
ismeretségekre és új információkhoz is juthatunk. 
A kertlátogatás során sikerült növényismeretemet 
bővíteni számos új különleges virággal. Bori 
kedvessége, virágok iránti szeretete tükröződik a kert 
minden pontjáról. A gigantikus méretű, szépséges 
virágzatú liliomfa látványával és a japán lonc édeskés 
illatával gazdagodva csuktam be magam mögött egy 
szívvel- lélekkel kialakított díszkert kapuját. 
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Hogy miként ébred fel az ember szívében a 
természet, s a virágok iránti szeretet? 
A föld illata, érintése, s annak rögei közül előbújó 
csodás kis élőlények változatos életének figyelemmel 
kísérése? Tán ugyanúgy bújik és szunnyad, mint 
áldott földben a mag?
Én legtöbbször ennek tudatára akkor ébredtem, 
amikor első virágoskertemet költözés miatt el 
kellett hagynom. Hónapokig velük álmodtam, s 
még napközben is hallottam fájó kiáltásukat, hogy 
miért hagytam el őket! Másnak talán banális, nekem 
valóságos szívfájdalom volt. 
Gyermekkorom emlékei mélyén tisztán él, mai napig 
„szeretett” falum tikkasztó nyári napjain, ahogy a 
finom porban kuporogva figyelgetem édesanyám 
virágait. Ekkor szerettem meg a tátikát (oroszlánhaj), 
amivel oly sokszor báboztam; az illatos petúniát, amit 
az orromra tapasztottam, akkorát szippantottam az 
illatából; az orgonát, ahol a titokzatos sikló lakott; a 
tulipánokat, akik királykisasszonyok voltak selymes, 
színes szoknyáikkal. Avagy a mesék, amit édesanyám 
anyaillatú karjai közt hallgattam, vagy ahogy Imre 
bácsi figyelő szemeit magamon érzem, amint 
térdelek kertem földjén, s ő időskori bölcsességgel 
pontosan akkor tanácsol, tanít valamit, amikor 
kell. Elismerő szemei a kerti munkálataim során 
fontosabbak voltak bármilyen dicséretnél! Mai 
napig hallom szavait, hogy hol kell lemetszeni a fa 
ágait, mikor érdemes a fokhagymát dugványozni, 
s látom a január végén vetett paradicsom, illetve 
paprika magjainak otthont adó tejfölös dobozait 
az ablakban. Imre bácsi a szomszédom volt, évekig 
emlegetett egy kékszeműt, miután meghalt, akkor 
jöttem rá, hogy Istenről beszélt. Kékszeműnek hívta 
Istent az égbolt kék színe miatt.
Erőt és tiszteletet ébreszt minden otthonkás nénike, 
aki hajlott háttal kapálja a legapróbb helyet is 
kihasználó virágoskertjét.
Vagy tán ismeretlen őseim érzései élednek újjá 
bennem? Nem tudni! Mindenesetre belül, zsigerből 
indulóan minden kertbarátot megpecsétel 
valamilyen történet, érzés.
Itt, ahol élek és éltem, számtalan megpecsételt szívű 
ember él. Látom és érzem, amikor kéz által közvetít 
a szív, ahogy tovább ad egy kis magot, pár hagymát, 
jó tanácsot, szeretettel, örömmel.
Adony sok kertbarát szívet melenget. Szokták 
emlegetni, amikor valaki rossz szituációba keveredik, 
ahonnan nincs kiút…az ördögi kör. Nos, létezik 
angyali kör is! Szívességek szövik, történetekkel a 
háttérben. 
Január vége van, a föld még pihen, s viseli az emberrel 
együtt az időjárás viszontagságait. Kertem földje 
rejti számtalan virág hagymáit, gyökerét, rizómáit. 
Mindegyiknek külön története van, amire idős 
koromban is emlékezni szeretnék, mint ahogy 
Adony kertbarátainak történeteire is.

Bújik már a hóvirág, a krókusz, a nárcisz, készülődnek 
a tulipánok. Tudjuk, hogy együttműködni a 
természettel hálás feladat, a legoptimálisabb 
arra, hogy feltöltekezzünk a mindennapok sokkal 
sivárabb napjai ellen. Kertünk mindig ad, örömünket 
pedig a Facebook-nak köszönhetően meg is osztjuk 
egymással.
Saját kertem virágainak életét csodás történetek 
keretezik, mint ahogy bármelyik kertben kiemelkedő 
szerepet kaphat egy-egy növény. Ezek a történetek 
rám találnak, amit szívesen osztok meg Adony 
lakosaival hónapról-hónapra.
Csodás ébredést kívánok az idei tavasszal!

Most nyíló hunyor.

R. Hajni

KERTI TÖRTÉNETEK

Kedves Olvasóink!

Új rovattal jelentkezünk „Kerti történetek…” 
címmel.

A cikkíró személyében egy kedves, embereket 
és növényeket nagyon szerető hölgyet, R. Hajnit 
köszönthetjük. Írásainak olvasásakor kellemes 
kikapcsolódást kívánunk!
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GONDOLATÉBRESZTO 
//

Auer-Németh Ildikó és Auer Gábor: 
A sport személyiségfejlesztő és 

közösségteremtő ereje

Köszönjük szépen Müllerné Pekarek Anitának a kedves 
felkérést, hogy ránk gondolt a sporttal kapcsolatos 
gondolatébresztő megírásához.
Manapság a sport eléggé kiemelt szerepet kap szinte 
mindenhol a világ táján, ami talán sok embernek még 
túlzásnak is tűnik. Véleményünk szerint fontos, hogy 
külön válasszuk a profi sportot az amatőrtől. Azt bátran 
állíthatjuk, hogy bár rengeteg pozitív hozadéka van az 
elit sportnak a versenyzők testi és lelki fejlődésében, de 
kétségtelen, hogy sajnos a sok túledzés és folyamatos 
terhelések az egészségre ezen a szinten káros hatással 
is lehetnek. Ennek ellenében a hobbisport, vagy akár 
a testnevelés órán végzett mozgás arra fókuszál, hogy 
az esetlegesen mozgásszegény életmódunkon kicsit 
változtassunk, közösségi élményekkel gazdagodjunk.
A mindennapos testnevelés terén is lehet pro és 
kontra érveket felhozni, sőt, szubjektív módon azt 
is el lehet mondani, hogy vannak, akik szeretik, és 
természetesen olyanok is, akik hátuk közepére sem 
kívánják a mozgást. Többször előfordult már olyan, 
hogy kedvetlenül érkezett meg egy-egy tanuló az órára, 
de a foglalkozás alatt a mozgásos csapatfeladatokba 
belemerülve széles mosollyal az arcán hagyta el a 
tornacsarnokot. Lehet sok mindent mondani, de 
azt hiszem azzal nem vitatkozhatunk, hogy a való 
élethez nagyon hasonló attitűdökre van szükség, 
mint egy-egy testnevelés órához is. Gondoljuk csak 
végig, amikor kilépünk a nagybetűs munka világába, 
hányszor kell legyőznünk saját határainkat, mennyit 
kell törekednünk a folyamatos fejlődésre vagy egy-
egy komolyabb munkahelyi feladathoz hány óra 
koncentrációra van szükségünk. Milyen sok feladathoz 
kell alkalmazkodnunk, esetlegesen a főnökünkhöz vagy 
a munkatársainkhoz. Szükségünk lesz sok kitartásra, 
alázatra. Ezek az elemek mind megtalálhatóak ebben 
a sokszor kicsit lenézett tantárgyban. Igaz, rettentően 
fontos, hogy a foglalkozásokat tartó szakember ne 
csak a biomechanikával és az edzéselmélettel legyen 
tisztában, hanem valódi értékközvetítő pedagógus 
legyen. A mozgásos feladatokat, játékokat tudatosan 
lehet használni egy-egy célzott személyiségfejlesztésre, 
vagy akár egy egész csoport alakítgatására. A mai 
világban, a vírus okozta egyre jobban digitalizálódó 
oktatásban sokkal kevesebb a gyerekek közötti élő 
kommunikáció. Egyre jobban hozzászoknak a virtuális 
beszélgetésekhez, ami lényegesebben másabb, mint 
amikor egymással szemben kell megfogalmazniuk 
mondatokat. Úgy gondoljuk, hogy ezért is fontosak 
azok a tevékenységek, amelyek a közösségben zajlanak, 
az együtt gondolkodásra és a közös érdekekért való 
törekvésre sarkallnak minket. 
Mivel versenyportoló voltam, pályakezdő koromban, 
az első években az én szemem előtt is inkább a 
teljesítményközpontúság lebegett. Egy kis idő 
elteltével egyre jobban azt éreztem, hogy a sport 
egy „eszköz”, amellyel a kisdiákok személyiségét, 
egészséges életmódját befolyásolhatom és nem a kőbe 

vésett teljesítményszintek a fontosak, hanem a tanulók 
saját magukhoz mért fejlődése. Az az őszinte mosoly, 
ami óra végén ráül egy-egy gyerkőc szájára, hogy igen, 
ezt is meg tudtam csinálni, túlszárnyaltam magam, 
az a valódi érték. Az élmény, amikor a kissé túlsúlyos 
tanuló 8 év folyamatos, lépésről-lépésre történő 
gyakorlás után a talajgyakorlatban eljut egy fejállásig, 
és az osztálya önmagától megtapsolja, tényleg felemelő 
érzés. Persze látunk az életben sok negatív példát 
ezzel kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy minden 
nap tenni kell azért az edzőknek, testnevelőknek, hogy 
ez pozitívvá váljon. A közösség ereje felbecsülhetetlen, 
ha jól működik, igazi kincs. 
Ebben a kissé összekuszált világban egyre fontosabbá 
válik a szabadidősport közösségmegtartó szerepe. 
Legyen szó egy önálló szerveződésről, akik heti 
egyszer közösen túrázni járnak, vagy egy amatőr 
egyesületről. Kell, hogy legyen valami hely a 
gyerekeknek, ahol egymáshoz szocializálódhatnak az 
iskolán kívül, kissé szabadabb légkörben önfeledten 
élvezhetik a csapatmunka édes ízét. Gondoljunk bele, 
gyerekkorunkban a Kastély Park számos lurkónak volt 
délutáni törzshelye. A salakos focipályán rohangáló 
rengeteg gyerkőc, a kiserdőben bújócskázó, a Filán 
szánkóval csúszkáló vagy éppen gesztenyét szedő 
gyerekhad igazi grundja volt. Korosztálytól függetlenül 
az ott játszó gyerekek megtanultak egymással egy 
közösségben létezni, szinte mindenki ismerte egymást. 
Ez manapság sajnos elhalófélben van, igaz, az élet is 
sokat változott, felgyorsult világunkban megannyi 
követelménynek próbálunk megfelelni. Ezért is 
van akkora jelentősége, hogy minden településen 
legyenek olyan egyesületi és iskolai foglalkozások, 
amelyek ezt a lehetőséget pótolják. Nincs annál jobb, 
amikor egyszerre két gyerekcsapat edz a pályán, 
és a Park, ha csak egy-két órára is, de újra megtelik 
gyerekekkel, szülőkkel és élettel. A közös találkozások 
központi tere lehet így egy-egy edzés vagy akár 
bajnoki mérkőzés is, legyen szó bármilyen sportágról 
és korosztályról. A gyerekek nagy része nem sportoló 
szeretne lenni, hanem a közösség ereje az, ami miatt 
szeret sportolni járni. Ezért fontos feladatunk, hogy 
ezeket a lehetőségeket megőrizzük. Ha a mai felnőttek 
belegondolnak, mindenkinek sok gyerekkori sztorija 
van, amelyről szívesen anekdotázik még most is 
barátaival. Fontos, hogy a mai ifjúságnak is legyen 
lehetősége hasonló közösségi élményeket átélni, 
és ne csak az internet valóságtól elrugaszkodott 
világában érezzék jól magukat. Reméljük, hogy ez a 
mostani megkötésekkel teli élethelyzet valahogyan 
rendeződik, és egyre sűrűbben hallhatjuk majd az 
önfeledten szurkoló szülők hangját és az élményekkel 
teli gyerekkacajt a különböző sportversenyeken.
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CÍM: 2175 KÁPOLNÁSNYÉK, FŐ U. 19/36.
TELEPHELY: 2457 ADONY, DÓZSA GY. ÚT 60.
ELÉRHETŐSÉGEK: 
+36 25 231 941
glashutter@glashutter.hu
www. glashutter.hu
TERMÉKEINK: SZÁLLÍTÓCSIGÁK, LÁNCOS SZÁLLÍTÓK, SERLEGES 
ELEVÁTOROK, CSIGASPIRÁL, CSIGALEVÉL, SZÁLLÍTÓSZALAGOK, TOLÓZÁRAK, 
CSŐIDOMOK, SURRANTÓK, EGYEDI GÉPEK GYÁRTÁSA.

SZOLGÁLTATÁSAINK: CNC PLAZMA VÁGÁS; ALUMÍNIUM, SZÉNACÉL, 
SAVÁLLÓ HEGESZTÉS; LEMEZHENGERÍTÉS - VÁGÁS - HAJLÍTÁS; EGYEDI 
KERÍTÉSEK, KORLÁTOK LÉPCSŐK GYÁRTÁSA; TECHNOLÓGIAI CSŐSZERELÉS.

AGROSZERVIZ KFT.
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

GUMISZERELÉS
JÁRMŰ JAVÍTÁS

NYITVATARTÁS
H.-CS.: 6.30-15.00

P.: 6.30- 12.30

ELÉRHETŐSÉG
+36 25 231 027 / MELLÉK 126

+36 30 586 1591
2457 ADONY, ADY E. ÚT 82.

www.agroszerviz.hu

R-STEELKFT. – ACÉLTERMÉKEK KIS- ÉS 
NAGYKERESKEDELME

Elérhetőségeink:
Telephely: 2459 Rácalmás, Állomás út 3-5.

Tel.: 06/25/440-740, E-mail: rsteel@rsteel.hu

Szolgáltatásaink:
láng- és plazmavágás, betonacél hajlítás 

és méretre vágás, acéltermékek darabolása, 
házhozszállítás, bankkártyás fizetési lehetőség

Főbb termékeink:
● csövek és zártszelvények 

● betonacélok és betonhálók 
● finom- és horganyzott lemezek 

● melegen hengerelt sima- és bordáslemezek 
● durvalemezek 

● perforált- és expandált lemezek 
● hidegen hajlított L-, C- U-szelvények 

● melegen hengerelt laposacélok, köracélok, 
szögacélok, négyzetacélok, T-acélok

 ● Euro-szelvények 

GRÁNIT, MÁRVÁNY, MŰKŐ MUNKÁK, A 
MEGRENDELŐ ELKÉPZELÉSE SZERINT.

BETŰVETÉS, FELÚJÍTÁS, KRIPTA 
KÉSZÍTÉS.

PUSZTASZABOLCS, VELENCEI ÚT 86.
TEL.: +36 25 271 0801
+36 30 607 1310

ANYAKÖNYVVEZETÉS
TEMETKEZÉSI KELLÉKEK

HALOTT SZÁLLÍTÁS
(KÜLFÖLDRŐL IS, KÜLFÖLDRE IS)

HAMVASZTÁS
URNASZÁLLÍTÁS

SÍRÁSÁS
RAVATALOZÁS

TEMETÉS
KOSZORÚRENDELÉS

SÍRKŐBONTÁS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS

ELÉRHETŐSÉG
2457 ADONY, MAGYAR U. 44.

TEL.: +36 25 231 067
+36 30 368 8806 

SZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
+ 36 25 271 080
+36 25 507 720
+36 25 272 520

+36 30 962 1764

Nyílászáró- és 
árnyékolástechnikai szerelés!

•	 Műanyag ablakok, ajtók, 
•	 beltéri ajtók, 
•	 redőnyök,reluxák, 
szúnyoghálók,párkányok, 
•	 szekcionált és billenő 
garázskapuk (motorizálva is)
•	 nyíló, toló, úszókapuk 
(motorizálva is)
gyártása és beépítése, rövid 
határidővel, korrekt áron.

Szakszerű, pontos munkavégzés, 
ingyenes felmérés

Sipos Tamás
06 20 381 8104
tamas.sipos81@gmail.com

ADONY TV - VETíTÉSI IDŐPONTOK

február. 13.   Főműsor 19:00 20:30 Szombat
február.18.    Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
február.20.    Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
február. 27.    Főműsor 19:00 20:30 Szombat
március. 04.  Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
március. 06.  Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
március. 13.  Főműsor 19:00 20:30 Szombat


