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ADONYI
UJSÁG/

Hirdetmény
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelet alapján a személyes jelenlétet is igénylő 
Közmeghallgatást, az idei évben nem áll módunkban 
megtartani. 

Így a megszokottól eltérően várjuk közérdekű kérdéseiket, 
javaslataikat, alkotó véleményüket, melyet ezúton levél 
formájában tehetnek fel nekünk. 

Elektronikusan: jegyzo@adony.hu A levél tárgyába 
kérjük feltüntetni: „közmeghallgatás”.

Hagyományos levél: névvel, címmel ellátott 
borítékban.Az Önkormányzat portáján elhelyezett 
„közmeghallgatás” gyűjtőládába.

A beérkezett kérdéseket és válaszokat, az Önkormányzat 
weboldalán, valamint a következő lapszámban közzé 
tesszük. 

Adony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetését az 
alábbi táblázat foglalja össze. (2.old)

Jó egészséget kívánva, tisztelettel: 

Ronyecz Péter polgármester

A HÓNAP KÉPE

fotó: Bodó Luca

VÁLTOZÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZ
 ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGEIBEN!

Központi e-mail címünk, amely minden
munkatársunkhoz eljut:

info@bamhk.hu

Művelődési ház 

Kozmér Amanda
igazgato@bamhk.hu

Könyvtár

Pajerné Streer Katalin
Stanczelné Nagy Piroska
konyvtar@bamhk.hu

Adonyi Újság
adonyiujsag@bamhk.hu
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VÁROSHÁZA

Ft %

1 367 511 100,00
ebből:

I. állami támogatás és NEAK támogatás: 486 941 35,61
II. Saját bevételek: 243 537 17,81

                   ebből:
II/1. 18.537
II/2. közhatlami bevételek: (Adók) 225.000

                                 ebből:
II/2/1. építményadó 140.000
II/2/2. magánszemélyek kommunális adója 4.50
II/2/3. iparűzési adó: 80.000
II/2/4. gépjárműadó (40%) 0
II/2/5. talajterhelés: 500

III. pézmaradvány igénybevétel: 446 694 32,66
kötött felhasználású 188 339 13,77

0,00
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök( első lakáshozjut.) 2 000 0,15

állami  és NEAK 
támogatás,   

+ügyelet
saját  bevételek 

Ft % Ft %

Kiadások összesen: 1 367 511 100,00
93 650 889 37 830 29 132 369 9,68

8 752 444 51 901 85 61 097 4,47
121 283 2 980 38 455 24 162 718 11,90

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 116 345 0 15 969 12 132 314 9,68
18 130 14 224 846 659 96 879 013 64,28

ebből: helyi hatáskörű pénzbeli juttatások (segélyek): 7.400 e Ft
Bursa 1.600 e Ft (=0,2%)
Tartalékok és pályázati alap  40 000 e Ft 
civil szervezetek támogatása: 27.000 eFt (=2,7%)

gyermek étkeztetés 36.500 eFt ,
elsőlakáshoz jutók támogatása: 5.400 eFt

KÖZMEGHALLGATÁS
Adony Város Önkormányza 2021. év költségvetése

Bevételek megnevezése
Bevételek összesen

ebből állami: 346.308e Ft, NEAK: 97.009 e Ft, Települések ügyeleti hozzájárulása: 24.273  e Ft

működési bevételek: (térítési díjak, lakbér, közterület, , szeméthátralék stb.)

szabad felhasználású

Intézmények megnevezése/Kiadások megnevezése önkormányzati hozzájárulás eredeti kiadási előirányzat

Adonyi Hóvirág Óvoda
Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár
Egészségügyi Központ 

Adony Város Önkormányzata (város gazd. közvilágítás,temető, víz, lakásgazd.

Beruházások:
Informatikai beruházások ( számítógép beszerzés, programok)
óvoda játszótér: 4.898 eFt
kisértékú tárgyi eszközök

Ibolya u. felújítása: 10.497 eFt
Hóvirág u. felújítás: 30.097 eFt
Damjanich u. felújítás:31.640 eFt
Rákóczi utca IV.ütem:19.100 eFt
Védőnői ajtó szigetelése: 787 eFt

Felújítások:

s.sz. Megnevezés e Ft megjegyzés

1. 
Iskola napközis táborok kiadásai 
(étkeztetéssel)                                   7 000 e Ft 5 000

2. 6 200
5 750

3. Első lakáshoz jutók támog: (600 e Ft/fő)                                     5.400 e Ft 1 200
900

4. BURSA                                    1 600 e Ft 1 200
5. SNI-s gyermekek utazási támog.                                       600 e Ft 300

6. Települési támogatások (segélyek)                                    7 400 e Ft 6 450

2021. évi szabad előirányzat fejlesztésekre 40 M Ft 

civil pályázati keret

képviselői céltartalék
VSK támogatás

Polgárőrség támogatása
Ellátottak pénzügyi juttatásai  összesen : 6.800 e Ft                                          Rendőrség támogatása

Egyház támogatása
Adonyért alapítvány támogatása

egyéb 

2020. évi eredeti előirányzatok
2020. évi 
tényleges 
kiadások

1 363 505

2020. évi  tényleges kiadások: 1 256 723
  ebből:

 Adonyi Hóvirág Óvoda 130 520 114 923

Bálint Ágnes Művelődési Ház és 
Könyvtár

63 600 42 808

     Egészségügyi  Központ 152 587 161 261

A tervezett kiadás 
túllépésének oka a NEAK 
által finanszíozott, a vírus 
helyzet miatti többlet 
feladatre kifizetett 
rendkívüli juttatás

Adonyi Közös Önkormányzati 
Hivatal

138 925 130 702

 Adony 
Város

 Önkormányzata
877 873 807 029

összesenből fejlesztések: 168 387

adatok ezer forintban

2020.év Önkormányzati beszámoló      

2020. évi eredeti előirányzat: 2020. évi fejlesztések 

Beruházások 

szárítógép vásárlása:304 eFt
íróasztal, szekrény, szőnyeg beszerzés:388 eFt
játék vásárlás:175 eFt
öszesen: 867 eFt    (eei.: 635e Ft)

Felújítások 

0

fellépő ruha vásárlás pályázati forrásból: 570 eFt,
egyéb eszköz beszerzés: 165 eFt
számítástechnikai eszközök vásárlása: 1.091 eFt
Betlehemi szoborcsoport vásárlása: 300 eFt
rénszarvasos szán: 175 eFt
öszesen: 2.301 eFt    (eei.:  1.837 eFt)

informatikai eszközök: 885 eFt, 
orvosi eszközök: 114 eFt,
ügyeleti épületbe klima 582 eFt
összesen: 1.581 e Ft    (eei.: 3.167 eFt )

informatikai eszközök: 2.560 eFt, 
(eei.: 3.740 eFt)

0

0

0

TOP pályázat Zöld város: 31.655 eFt, 
TOP pályázat Rákóczi u. közlekedés fejl: 40.946 eFt,
elektromos autó beszerzése: 12.501 eFt,

Magyar Faluprogram keretében:
-karbantrtó eszközök váráslása: 15.188 eFt,
-orvosi eszközök beszerzése: 1.911 eFt

összesen 102.201 e Ft
(eei.: 84.332e Ft)

 Magyar Faluprogram keretében:
-Kossuth u. 8. lakás felújítása: 15.130 eFt,
-Rákóczi u. 37 és 47 szám előtti járda felújítása7.262 eFt
-Ravatalozó felújítása:12.740 eFt,
-Polgármesteri Hivatal felújítása:10.159 eFt,
-Óvoda udvar felújítása: 15.225 eFt,
-Óvoda csoport szoba felújítása: 20.000 eFt,
-Deák F. u. felújítása: 30.097 eFt,
-Damjanich u. és Hóvirág u. felújítása: 31.641 eFt,

saját forrásból: Ibolya u. 10.497 eFt,
lakossági járda felújításhoz hozzájárulás 557 eFt,
Összesen: 153.308  eFt
 (eei: 84.055 eFt)
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Tisztelt Építtetők és Lakásbővítők!
 Tisztelt Tervezők!

Felhívom figyelmüket Adony Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a településkép védelméről 
szóló 13/2018. (V.07.) önkormányzati rendeletében 
(továbbiakban: Rendelet) foglaltakra:

1. A TELEpüLÉSKÉpI SZAKMAI KONZULTÁcIó
Településképi szakmai konzultáció a település 
teljes közigazgatási területén kötelező az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 33/A. § szerinti egyszerű 
bejelentési eljárások körére, továbbá minden 
építési, átalakítási, felújítási munkára, kivéve a 
településképi véleményeztetés és településképi 
bejelentési kötelezés alá vont eseteket. A szakmai 
konzultációhoz a Rendelet 8. számú melléklete 
szerinti kérelmet kell benyújtani a főépítész által 
indokoltnak tartott mellékletekkel együtt.

2. TELEpüLÉSKÉpI VÉLEMÉNyEZÉSI ELjÁRÁS
Településképi véleményezési eljárást kell kötelezően 
lefolytatni minden

a) új építmény építési engedélyezési eljárását,
b) meglévő építmény bővítésére, valamint a 
településképet érintő átalakítására irányuló 
építési, fennmaradási engedélyezési eljárást 
megelőzően.
Az eljárás a polgármesterhez címzett, papíralapú 
kérelem, valamint építészeti-műszaki dokumentáció 
benyújtásával indul, melyet a kérelmező az 
építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított 
elektronikus tárhelyre (ÉTDR) is feltölt. A kérelem 
tartalma a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 26/A. § 
bekezdésében meghatározott.
A polgármester a településképi véleményét a 
főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

3. TELEpüLÉSKÉpI BEjELENTÉSI ELjÁRÁS
A településkép védelme érdekében Adony Város 
polgármestere településképi bejelentési eljárást 
folytat le a Rendeletben meghatározott építési 
engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 
tekintetében (pl. építmény átalakítása, felújítása, 
helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának 
megváltoztatása; épület rendeltetésének 
megváltoztatása, vagy az épületben az önálló 
rendeltetési egységek számának változtatása).
Az eljárás a polgármesterhez benyújtott, a Rendelet 
10. melléklete szerinti kérelemre indul. A bejelentés 
melléklete a papíralapú dokumentáció.

A fenti eljárások díj- és illetékmentesek. 
A Rendelet elérhető a www.adony.hu honlapon vagy 
a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) oldalán is.
Mindenkitől kérjük a Rendelet betartását, hogy 
elkerülhető legyen a polgármester által kiszabható 
településképi bírság, melynek összege 10.000 Ft-tól 
1.000.000 Ft-ig is terjedhet!
pintér Balázs főépítész elérhetőségei: 06-
30/231-55-81, pinterbalazs01@gmail.com

  Adony Város Önkormányzata

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:
adonyiujsag@bamhk.hu

+36 25 504 530
+36 70 673 15 66

felelős szerkesztő:
STANcZELNÉ NAGy pIROSKA

nyomdai előkészítés: 
KOZMÉR AMANDA

szerkesztőségi munkatársak:
R. Hajni (kerti történetek)

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)

Jókai Ildikó (fűben, fában..)

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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FUBEN, FÁBAN ORVOSSÁG

Gólyahír    Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait! 

Kondor-Lőrincz Mia
Dunaújváros, 2021.02.08.

Kondor-Lőrincz Alex és Oravetz Fanni Lili 
gyermeke

VÍRUSOS IDŐSZAKBAN ÉLüNK!

Mindannyian nehezen viseljük, hogy az utóbbi 
hónapokban szabadságunk csorbát szenved a 
korlátozások miatt.
Sétákkal, vitaminokkal azonban sokat tehetünk 
egészségünk megőrzéséért.
A C és D vitamin fogyasztása sokat segíthet, hogy 
szervezetünk teljes aktivitásával ellenálljon a 
vírusok támadásának.
De nem csak a vitaminok, hanem a vírus ellenes 
gyógynövények is támogatják testünk ellenálló 
képességét.
A természet mindig segítségünkre siet, és ez a 
gyógynövények világából érkezik.

BODORRóZSA
Az ókori gyógyászat legértékesebb gyógynövénye 
volt. 
Latin nevén a CISTUS INCANUS, vagyis a bodorrózsa 
kivonata antivirális hatást fejt ki, így hatékonyan 

csökkenti a felsőlégúti 
megbetegedések tüneteit.
A magas cserzőanyag és 
a számottevő polifenol 
tartalmának köszönhetően 
megakadályozhatja a vírusok 
bejutását a sejtekbe, és gátolja 
azok elterjedését, szaporodását.
Antioxidánsokban is erősebb a 
zöld teánál.

Nem csak vírus, hanem baktérium ellenes hatása is 
van.

Ezen tulajdonságai miatt a bodorrózsa hatékonyan 
támogatja szervezetünk ellenállóképességét.

BÍBORLEVELŰ KASVIRÁG 

Ismertebb nevén, ECHINACIA.
Ez a gyógynövényünk Észak-
Amerika és Kanada középső és 
keleti részeinek füves síkságairól 
származik.
 Európában egyes fajai 
dísznövényként terjedtek el, majd 
felfigyeltek gyógyhatásukra is.
Az echinacea véd a baktériumok, 
a vírusok, a gombák, és egyéb 
korokozók, mikrobák ellen is.

A növény hatására a sejtek természetes 
antivirális anyagot, vagyis interferont termelnek 
szervezetünkben, így segíti lerövidíteni a gyógyulási 
időt.
Meghűléses időszakban megelőzésre és az 
immunrendszer erősítésére is alkalmazhatjuk.
Gyulladáscsökkentő hatása révén a nehezen 
gyógyuló sebek kezelésére is alkalmazható.
Változékony időjárás okozta tünetek kivédésére, 
vagy a meglévő betegség könnyebb leküzdése 
érdekében is javasolt a fogyasztása.
Vigyázzunk egymásra és saját egészségünkre!
Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Jókai Ildikó
fitoterapeuta

Auer Odett
Budapest, 2021.01.30. 

Auer Petra és Auer Zoltán
gyermeke

//
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Dicsértessék a jézus Krisztus!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót! 
Hosszabb kihagyás után ismét jelentkezünk. Jelen 
írásunk témájaként mit is választhatnánk, mint a 
Nagyböjti időszakot?!

Jézus igen komoly dolgot mond az apostoloknak: 
„Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a 
szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban 
barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam 
az én Atyámtól, tudtul adtam nektek.” Miért is komoly 
ez? Azért kedves Olvasó, mert Jézus ezzel azt akarja 
mondani az apostoloknak, hogy már tudatosan és 
tevékenyen kell az Isten-kapcsolatban részt venniük. 
Nem a zsidó hagyomány szerint, ahol, ha eleget 
tettél a 10 parancsolatnak – se többet, se kevesebbet 
–, akkor Isten szerinti igaz embernek számítottál. 
Igen is, az életben, mondhatni aprópénzre kell 
tudniuk váltani azt, amit Jézus számukra mondott 
és példaként adott. De nem csak nekik mondja 
ezt. Nekünk is, a mai kor emberének is ezt üzeni. 
Minket is megtanít Jézus az igaz ember helyes útjára, 
elsősorban a Szentírás szavain, és a lelkiismeretünk 
szaván keresztül. Vagyis nem egy külső tényezőtől 
függ elsősorban az én hitem és hitemnek mélysége, 
hanem szervesen bele kell épülnie Jézus szavainak 
az én szívembe-lelkembe, és ennek engem a szeretet 
cselekedeteinek megtételére kell, hogy indítson.

Továbbá a megváltás nem egy természetes dolog, ami 
azért jár, mert én ember vagyok, és így kiérdemeltem. 
Azért jár, mert az Isten szeretete felém kiárad, mert 
Ő így akarja, így akarta.

Ha megkérdeznénk bárkit is, hogy mit jelent 
Nagyböjt, akkor biztosan először az jutna eszébe, 
hogy : „Nem eszünk húst.” Ami nem helytelen, 
de talán nem is tökéletes. A magyar fordítása az 
eredetihez képest nem tökéletes. Az eredeti, latin 
elnevezés (Quadragesima) jelentése negyvenedik, 
negyvened nap. Vagyis inkább jelöl idősávot, mint 
tartalmat. Így jobban megérthetjük a definícióját 
ennek az időszaknak: „szent idő, Jézus Krisztus 
negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének 
emlékezete hamvazószerdától húsvétvasárnapig.” Ez 
a leírás talán jobban rávezet bennünket arra, hogy 
mit is szeretne az egyház, és az egyházon keresztül 
maga az Isten a Nagyböjti időszakkal.

Ennek a szent időnek legnagyobb kincse a tudatosság. 
Tudatosság afelé, hogy a hitemet, és az Istent 
komolyabban vegyem, és ezt ne féljek lemondással 
és önmegtartóztatással, és természetesen buzgóbb 
imádsággal megerősíteni. Miért pont tudatosság? 

A szolga – visszatérve az előző jézusi kijelentéshez 
– pontosan azt teszi, amit az ura mond, se többet, 
se kevesebbet, nem kell gondolkodnia a dolgok 

értelmén. Mint a mondás: „Nem miért, hanem hogy 
hányat.” Míg egy barát – mint minden kapcsolatban 
a másik fél – gondolkodik, és törekszik arra, hogy a 
hibák, problémák ellenére minél inkább szeretetben 
és egységben legyen a másikkal. Miért fontos ez?

Sokszor a „szürke” hétköznapokban az ember 
megfelejtkezik önmagáról. Belemerül a hétköznapi 
dolgokba, a megszokások „rabja” lesz, ami számára 
már nem is tűnik fel talán. Így van ez az ember a 
hitével, Isten-kapcsolatával is. Természetesnek tűnik 
a misére járás, imádkozás, szinte már megszokássá 
válik, a mókuskerék természetessé válik. De nem 
szabad, hogy túlságosan az legyen. Ezért adja az 
Egyház számunkra a Nagyböjti időszakot. Azért, hogy 
„Emlékezz ember por vagy és porrá leszel!” Vagyis, 
hogy nem a földi lét az ember kiteljesedésének a 
színtere. A földi keretek nem korlátoznak le minket 
teljesen. Hanem a Mennyország az a hely, ahol én 
teljes értékű, boldog létezőként tudok lenni, az 
Istennel egységben. Nem a földi dolgok azok, amik 
az én boldogságomat megszerzik. Hisz az ember érzi 
a boldogság, szeretet felé való vágyát. Amit semmi 
sem tud beteljesíteni, csak az Isten, mert „az Isten a 
szeretet”, akinek szeretetéből lettünk megváltva. 

Kívánom kedves Olvasó, hogy ebben a bő egy 
hónapban, ami még visszavan a Nagyböjtből, hogy 
sikerüljön az Atya szeretetét felismerni és megérteni, 
aminek legnagyobb jele a Fiú, Jézus Krisztus, aki 
értünk meghalt és feltámadt.

Győri Balázs atya

HITÉLET
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  Böjt: az akarat megtisztulása   
 Áldás, békesség! 

„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok 
meg értelmetek megújulásával, hogy 

megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami 
jó, ami neki tetsző és tökéletes!”

Római levél 12,2

Érdekes megfigyelni beszélni tanuló gyermekeket, 
milyen szavak hagyják el leggyakrabban a szájukat. 
Egyszer egy nagyapa elmesélte, hogy annyiszor talán 
egy hét alatt sem hallotta az akarom és a nem szavakat, 
ahányszor kisunokája kiejtette azon a délutánon, 
amikor náluk vendégeskedett. Kissé szomorkásan 
jegyezte még meg, hogy az igen és a jól van kifejezések 
csak elvétve hangzottak el. 

Nincs ez azonban másképp idősebb korban sem, sőt, 
ahogy felnövünk, egyre bővülnek a lehetőségeink és 
finomodnak a módszereink arra, hogy akaratunkat 
kifejezzük és érvényre juttassuk. Van, aki idegesen 
teszi ezt, látványosan kiabálva, jelenetet rendezve, 
vagy erejét fitogtatva, hogy megfélemlítse azt a 
másikat, aki nem hajlandó azt tenni, amit ő akar. 
Mások csendesen duzzogva, elhúzódva, akár napokig 
tartó dacos hallgatással kényszerítik ki, hogy úgy 
legyenek a dolgok, ahogy ők kívánják. Helyzetről 
helyzetre csak az lüktet az emberben: „legyen meg az 
én akaratom!” Mindeközben – olykor észre sem véve, 
máskor tudatosan – mennyi bántás és sértés történik, 
s milyen kárt szenvednek a kapcsolatok! 

Milyen sok elkerülhető, felesleges terhelést kell 
kiállnia családi, baráti kötelékeknek amiatt, hogy az 
akaratok harmonizálására nincs meg a készség! 

Más akaratához igazodni nem mindig könnyű. Isten 
akaratát cselekedni pedig egyenesen lehetetlen, 
hacsak nem újul meg a szív, és nem változik meg a 
lélek Isten kegyelmében. A tét pedig igen nagy, hiszen 
Jézus kijelenti: �Nem mindenki megy be a mennyek 
országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, 
hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám 
akaratát.� (Máté 7,21) Az Isten akaratának megértése 
és megtétele tehát örök sorsunkat meghatározó 
üdvösség-kérdés. Pál apostol ezért hangsúlyozza, hogy 
aki Istennel közösségben akar maradni, békességben, 
örömben, áldásban, természetfeletti védelem alatt 
szeretne élni, annak Isten akaratához kell igazodni. 
Nem ahhoz, amit a világ sok csatornán keresztül 
sulykol, de nem is saját, emberi akaratához, mert 
az is megannyi indulat, vágy, ösztön, ördögi sugallat 
kereszttüzében áll, és még ha tisztában is van vele, mi 
lenne nemes és helyes, nem képes azt megbízhatóan 
véghez vinni. (ld. Róm 7) Emberi akaratunk ugyanis 
akkor működik magunk és mások javára, ha Isten 
akaratának alárendelve felszabadul a jóra.

A böjti idő alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk 
akaratunkat. Tegyük fel a kérdést: mi mozgat 
engem? Kinek az akaratához igazodom? Milyen 
indulatok, érzelmek, érdekek mérgezik az 
akaratomat, kapcsolataimat? Megismertem-e már 
Isten jó és tökéletes, üdvözítő akaratát az életemre 
nézve? A Biblia, az igehirdetések segítenek abban, 
hogy a Szentlélek Isten lelkünket és akaratunkat 
megtisztítsa a káros befolyásoktól. Jézus Krisztus 
azért halt meg, hogy megszabaduljunk és bocsánatot 
kapjunk, ha minden bizalmunkat Belé vetve, hittel 
kérjük. És azért támadt fel, hogy új életet élhessünk 
az Ő erejével, amiben Isten akarata érvényesül, ami 
élet és békesség. Legyen imádságunk a böjt minden 
napján: „Mi Atyánk, … legyen meg a Te akaratod…”! 

ISTENTISZTELETEKET Vasárnap 10-től tartunk 
Iváncsán, amelyeket élőben is közvetítünk. 
Figyelmükbe ajánljuk a honlapunkon olvasható 
fontos információkat! 

TEMETÉS, KERESZTELÉS, ESKüVŐ, LELKI 
TÁMOGATÁS ügyében a lelkészek telefonon 
elérhetők.

web: ivancsa.parokia.hu tel: 06 30 238 9773 
email: ivancsairef@gmail.com

facebook: Református Gyülekezet Iváncsa, 
Adony, Besnyő, Beloiannisz

Tavasz Kristóf és Tavaszné Kertész Ilona 
Református lelkipásztorok

Horváth Krisztián
Kőfaragó-kőszobrász

Síremlék 
Gránit, márvány, műkő síremlékek 

készítése, felújítása.
2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 41.

Telefon: 0620/315-6797
e-mail: horvathk78@gmail.com

Facebook: Horváth sírkő Pusztaszabolcs
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Fűben, fában van az orvosság…..

jókai Ildikót nem kell különösebben 
bemutatni az Adonyi Újság olvasóinak, hiszen 
a Bajcsy utcai kis üzletben, ahol mindig finom 
gyógynövényillat árad, és barátságos kiszolgálás 
fogadja a vásárlót, sokan megfordulnak. Az 
üzlet választéka igazán nagy, de ami éppen nem 
kapható, azt is beszerzik a kedves vevőnek. 
Senki sem távozik üres kézzel és jó tanácsok 
nélkül. Amit még külön kiemelnék, az Ildikó 
személyisége. Nekem az első pillanattól 
szimpatikus volt, hogy nem a hozzáértők 
magabiztos fölényével „mindentudóan” 
osztogatja tanácsait, hanem visszafogottan, a 
döntést a kérdezőre bízva informál bennünket.                                                                                                                                      
Ildikó nemrég fitoterapeuta képesítést szerzett. 
Ennek apropóján beszélgetünk munkájáról.
Mivel foglalkozik a fitoterapeuta?
 A fitoterápia egy régóta ismert és alkalmazott 
gyógyítási mód, amelynek a jelentése 
gyógynövényekkel való gyógyítás.
Hogyan lehet valakiből ez? Milyen tanulmányok 
kellenek hozzá?
 Bárkiből lehet, ha van affinitása az alternatív 
gyógyászat iránt, és kellő tudásvággyal 
rendelkezik. Szakirányú képzés szükségeltetik a 
gyógynövényekkel való gyógyításhoz.
Mire és hogyan „használható” a megszerzett 
végzettséged?
Gyógynövény üzletben a vásárlók részéről felmerülő 
sok-sok kérdésre csak a tanfolyam elvégzése után 
tudtam a lelkiismeretem szerinti legjobb megoldást 
javasolni.
Mikor döntötted el, hogy a gyógynövényekkel 
szeretnél foglalkozni?
Sajnos, van egy, az orvostudomány jelenlegi 
állása szerint gyógyíthatatlan betegségem, ami 
rákényszerített, hogy a gyógyszerek mellett 
használható gyógynövényeket is kipróbáljam. 
Így lettem saját magam gyógyítója.  Nagyon sok 
gyógynövényt kipróbáltam magamon, és ebből 
adódóan szereztem tapasztalataimat.
Folyamatos tudásvágyam is innen ered, és ezért 
képzem is magam.
Volt-e erre valamilyen személyes vagy családi 
indíttatás is a betegségen kívül, hogy erre vetted 
az irányt, hiszen a „füves mesterségek”tudománya 
sokszor nemzedékről nemzedékre öröklődik? 
Nemrég olvastam, hogy a bükki füvesember, 
Szabó Gyuri bácsi lánya, Lopes-Szabó Zsuzsanna 
kapta a 2020 Legsikeresebb Női Vállalkozója 
díjat. 
Csak személyes. A sors a gyógynövény üzletbe 
sodort és itt ki tudok teljesedni. A vitamin 
gyártmányoknak és gyógynövényes termékeknek 
egyre nagyobb a választéka, s mivel erre egyre 
nagyobb az igény is, szeretném ezeket az igényeket 
tudásom szerint a legmagasabb szinten kielégíteni. 

Ezért egyre többet kell 
a gyógynövényekkel 
foglalkoznom.
Keresnek-e téged 
problémájukkal az 
emberek?  Általában 
milyen jellegűek ezek?

Igen, keresnek az üzletben. Segített ebben az az 
előírás, hogy a vírushelyzet miatt az üzletben 
egy fő tartózkodhat, így könnyebben elmondják 
problémájukat, könnyebben megnyílnak. Tudják, 
hogy amit elmondanak, mint egy”Titok”, ott is 
marad.
Miből áll egy-egy kezelés, kúra? 
Egy-egy adott szervnek vagy betegségnek megvan 
a maga gyógyulási, illetve méregtelenítési ideje. 
Itt szeretném elmondani, hogy a gyógynövények 
használatát sem szabad túlzásba vinni! Mértéktelen 
fogyasztásuk okozhat problémát.
Milyen a fitoterápia kapcsolata a hagyományos 
orvostudománnyal?
Legtöbb gyógynövény gyógyszerek mellett is 
szedhető. Ügyelni kell arra, hogy a gyógyszerek és a 
gyógynövények ne ”üssék” egymás hatását. Többek 
közt ezt is oktatják a tanfolyamokon.
A mindennapokban van-e szerepe a 
gyógynövényeknek, vagy csak akkor, ha valami 
baj van?
Gyógynövények nem csak baj esetén hasznosak, 
hanem megelőzésre is kitűnőek.  Az időben 
elkezdett gyógynövényfogyasztás segít a betegségek 
elkerülésében. 
 Mit részesítesz előnyben? Előre bekevert teák 
vagy egyénileg készített keverékek?
Mindegyiknek megvan az előnye. Személyre 
szabottan viszont ömlesztett teákból sokkal 
célzottabban tudjuk elérni a kívánt hatást.
Filteres vagy szálas teák?
Mindkettő javasolt, de a vásárlók kényelmi 
szempontból a filteres változatot választják. Nem 
mindenki szereti szűrögetni az ömlesztett teát.
Hasznos tanácsok, tippek ebben a vírusos időben?
Vitaminok mértékletes fogyasztása, melybe 
beletartozik: D-vitamin, C-vitamin. Immunerősítő 
teák, tinktúrák, szirupok.
Ezeket sem ajánlatos túlzásba vinni, mindenki saját 
szervezetének megfelelő mennyiséget fogyasszon.
Remélem, minél hamarabb túl leszünk ezen a 
„vírushelyzeten”, és visszatérve régi életünkhöz, 
normalizálódik minden.
Köszönöm a beszélgetést, és jó egészséget 
kívánok!          

Takács Béláné

KÖZÉLET
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Az 1929-es nagy összefogás 

„Jóságos Püspököm Shwoy Lajos és angyali 
lelkű kegyúrnőm, Zichy Lívia Klára grófnő közös 
megegyezése alapján csekélységemnek jutott a 
szerencse, hogy Csöngedy prépost örökébe léphetek 
és vezethessem tovább ezt a nagy hitközséget. Így 
1929. január 31-én a délutáni vonattal érkeztem 
Szabolcsra, ahol a grófnő őméltóságának szánja várt. 
Szánon jöttem be, mert nagy volt a hó, ami aztán 
később februárban még csak növekedett.” – olvasható 
Adonyba érkezéséről Gerencsér János megbízott 
plébános naplójában. 
A következő hónapokban szembesült azzal, hogy 
igencsak javításra szorul a templom, valamint a 
plébánia épülete. Gond volt a Nagytemető kerítésével 
is, amelynek annyira rossz volt az állapota, hogy a 
legelőről hazatérő állatok rendszeresen bementek a 
sírok közé. Lépni kellett a helyreállítása érdekében. 
Gerencsér János kérésére a „politikai község” a 
drótháló költségeit vállalva járult hozzá a munkákhoz. 
Az oszlopokra, a vaskapura és a napszámra is elő 
kellett teremteni egy bizonyos összeget, amelyet az 
egyházközség a következőképpen oldott meg:
A temető elhanyagolt részében található régóta 
nem gondozott sírok düledező síremlékeit eladásra 
kínálták fel a helyi lakosok számára. Ezt kétszer 
doboltatták ki, amely 1 pengőbe került. Sikeres 
volt a hirdetés, mert a plébánián őrzött névsorból 
megtudható, hogy 30 fő vásárolt a sírkövekből. 
A legolcsóbb sírkő 8 pengőért, a legdrágább 32 
pengőért kelt el. Az így befolyt összeg: 582 pengő és 
20 fillér volt. Ezek a kövek lecsiszolva és új vésettel 
valószínűleg ma is ott állnak az új helyükön. A 
sírköveket kiásóknak 12 pengőt fizetett a plébánia.  
Mivel a sírok között sok akácfa volt, ezért kivágtak 
közülük annyit, hogy megfelelő számú kerítésoszlop 
álljon rendelkezésre. Legallyazták őket, és a rőzsét is 
eladták: abból is befolyt 60 pengő 96 fillér.   
Következett az egyházközségi gyűjtés. 11-en 
vállalták, hogy végigjárják a számukra kijelölt 
utcákat: Mészáros István, Kurian Mihály, Köller 
Jakab, Schneider János, Csefkó István, Gévai Nándor, 
Spanger Lajos, Tischner Ferenc, id. Steirer József, 
Herman György és Badics Ádám.
Mindegyik gyűjtő magával vitte Gerencsér plébános 
felhívását is, amely a gyűjtőívek fejlécén volt 
olvasható: „Az adonyi róm. kath. egyházközség 
nevében felkérek minden jóérzésű adonyi lakost, hogy 
a külsőtemető kerítésének helyreállítási költségeihez 
adományaikkal hozzájárulni szíveskedjék.” 
A gyűjtők a következő utcákat járták végig: Csöngedy, 
Koller, Erzsébet, Városház, Zrínyi, Magyar, Szent 
István, Szent László, Kinizsi, Rózsa, Szent György, 
gróf Zichy Nándor utcák, Alsó és Kis utcák, és a 
Mária majori út.  

A legnagyobb adomány 10 pengő volt, de a szegényebb 
családok csak 10 fillérrel tudtak hozzájárulni a 
költségekhez. Összesítés után 479 pengő és 80 fillér 
volt a gyűjtés eredménye. Mindegyik gyűjtőkartonon 
fel van tüntetve minden egyes adományozó neve. 
Helytörténeti szempontból is fontos emlékek ezek 
a lapok, mert nagyon sok jelenlegi adonyi lakos a 
felmenőire találhat a sorokban. 
Lassan összeállt a kerítés javítására szánt 
költségvetés, amelyet még kiegészítettek a 
Takarékban elhelyezett 430 pengővel és a temetői 
széna eladásából befolyt összeggel. 
Az adonyi Fő utcai TISCHNER JÓZSEF ÉS FIA 
vegyeskereskedésből, valamint az ADONY „HANGYA” 
FOGYASZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET-ből 
vásárolták meg a horganyzott fonatot és a tüskés 
huzalt. 
A vaskapu beszerzését Budapesten intézték: 
Davidovics Jenő vas, fém és gépkereskedőnél az V. 
kerület Váci út 90/b-ben. Egy darab 2 szárnyú erős 
vaskaput (250 cm széleset) és egy darab 1 szárnyú 
vasajtót (100 cm széleset) vásároltak. 188 pengőt 
és 70 fillért fizettek érte, és hajóval szállították 
Adonyba. A kaput és a kisajtót két kovácsmester: 
Mészáros és Erdélyi szerelték be a helyére, majd 
utána lefestették. Kóta István és Borostyán Ferenc 
ácsok faragták meg az oszlopokat, szállításukat 
Farkas Imre fuvaros végezte. Az oszlopok leásását, 
a drótháló kifeszítését és rögzítését néhány 
napszámos segítségével a hívek közösen végezték el. 
Pajer József bíró felügyelte a munkát és Ő fizette ki a 
napszámosok munkadíját. A sikeres összefogás után 
már védve volt a temető méltóságteljes nyugalma. 
Még annyi pénz maradt, hogy megjavíttatták a Koller 
kápolna ajtaját, amely alul már teljesen elkorhadt, 
valamint a kápolna tetejét, amelyet a víz megrongált.   
Gelencsér János 1929. december 29-én a plébánosi 
kinevezését írta be naplójába: „Őszentsége, XI. Pius 
pápa 50 éves jubileuma alkalmából a Megyés Püspök 
úr kinevezett adonyi plébánosnak. Így tehát végleg 
hozzá kapcsoltattam a községhez, melynek népéért 
fogok dolgozni az Úr segítségével, akinek imádás és 
dicséret adassék mindörökké.”  
 
       
  Rózsafi János
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ADONYI SVÁB HÍREK
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A 30 órás ingyenes német 

nyelvtanfolyam véget ért…

Bizonyára emlékeznek még rá, hogy tavaly 
novemberben örömmel számolhattunk be a 
német nyelvtanfolyam indulásáról. 
A képzés a járványügyi helyzetre való tekintettel 
online platformon valósult meg a székesfehérvári 
Katedra Nyelviskola közreműködésével. A 
nyelvórák heti rendszerességgel, kétszer 
45 perces blokkokban zajlottak. A 30 órás 
beszédcentrikus tanfolyamon a tanulók 
különböző témakörök (bemutatkozás, munka, 
család, hobby, szabadidő, étkezés) szókincsét, 
továbbá kezdő szintű grammatikai szabályokat 
sajátíthatták el.  
A tanfolyam március 3-án vizsgával zárult, amit 
mind a 13 résztvevő sikeresen teljesített. A 
nyelviskolától minden tanuló egy tanúsítványt 
vehet át a sikeres munka elismeréseként.   
Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek! 
Bízunk a nyelvtanulás folytatásában. 

Lezárult a 2020. év 
legnagyobb projektje…

Önkormányzatunk régóta dédelgetett álma, hogy 
összegyűjtse és egy receptkönyv formájában 
kiadja az adonyi sváb ősök étkezési szokásaihoz 
kapcsolódó ételrecepteket. 
A projekt 2020 májusában vette kezdetét. Az öt 
fős projektcsoport önkéntes és aktív munkájának 
köszönhetően a 8 hónapon át tartó munka 
során 104 sváb ételrecept gyűlt össze adonyi 
lakosoktól, melyek közül 60 került kiválasztásra és 
kategorizálásra.
Ezek az ételek a nyár folyamán 4 alkalomra 
szétosztva sok-sok közreműködő segítségével 
elkészítésre és fotózásra kerültek.
Végül több száz képből válogatva, hosszan tartó 
szerkesztőmunka után (receptek digitalizálása, 
korrektúra, fordítás) az önkormányzat által 
megbízott grafikussal közösen megtervezve, 179 
oldalnyi magyar-német nyelvű anyagot küldtünk a 
nyomdába, ahol a receptkönyv február elején 300 
példányban került kinyomtatásra. 
Tekintve, hogy a Kormány a kihirdetett 
veszélyhelyzetet 90 nappal meghosszabbította, 
Önkormányzatunk úgy határozott, hogy a 
könyvbemutatót online formában kívánja 
megtartani. A bemutatóról készült felvételt 
megtekinthetik az Adony Tv március 27-i 
adásában, valamint az Önkormányzat Facebook-
oldalán március 28-tól. 
A receptkönyv március 22-től megtekinthető a 
Városi Könyvtárban. 

Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 
nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki segítségünkre volt a projekt 
megvalósítása során.   

Kovács-Kerekes Fanni és Szabó-Pajer Loretta
____

2021. évi programtervünk

   polkaparti                
egyeztetés alatt

Testvérvárosi  találkozó               
2021. 05. 13-16.

“Svábok nyomában” -
a Kelet - Mecsek felfedezése

(Kirándulás adonyi érdeklődők számára)
2021. 06. 05. 

Adonyi Sváb Sörfesztivál
2021.07.17.

Sváb Adventi Délután
2021. 12.11.
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A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
Február vége van, eljött a tavasz. Ebben az 
időszakban a víz hőfokától függően a csuka 
ívása tart, lassan véget is ér, de kezdődik másik, 
fogás tekintetében talán jelentősebb, ismertebb 
ragadozó halunk, a süllő szaporodási időszaka. A 
süllő fogási tilalmi ideje március 1-től április 30-
ig tart. Ezen időszak alatt rakja le ikráit a meder 
növényes aljzatára és gyökerekre, a víz hőfokától 
függően. Egyesületünk minden évben „süllőfészkek” 
kihelyezésével segíti ezt a folyamatot a gát alatt és az 
iváncsai területen. Kukucska Gyula halász szakmai 
felügyeletével kerül 46 db mesterséges süllőfészek 
február 25-én lerakásra. A fészkek helyét a vízen 
úszó, feltűnő színnel jelölt bóják mutatják. Kérjük 
horgásztársainkat, hogy a jelölt helyek közelében 
ne horgásszanak, hogy az ívás és az azt követő ikrák 
kelése zavartalan lehessen!
Telepítési tervünkben idén is 8000 kg ponty vízbe 
engedését céloztuk meg. Alább mellékeljük a tervet 
a telepítési időpontokkal. A telepítések helyszínei 
eltérhetnek a tervezettől, hiszen a vízállástól is 
függ, hogy a közös pénzen vásárolt halat miként 
tudjuk bent tartani a gát alatti részen. A vízállás és a 
halrekesztő háló engedélyeztetésének függvényében 
a tavaszi telepítések helye változhat. A középső 
részen sokkal inkább marad meg a hal még magas 
vízállás esetén is, és ha ezzel tudjuk biztosítani azt, 
hogy itt maradjanak, akkor a tavaszi telepítéseket a 
középső részekre fogjuk koncentrálni. 
2021. évi telepítési terv

Dátum Középső szakasz Gáti szakasz Összesen Megjegyzés
2021.04.01. 500 kg 500kg 1000 kg
2021.04.30. 500 kg 500 kg 1000 kg
2021.08.19. 500kg 500 kg
2021.08.27. 500 kg 500 kg 1000 kg
2021.09.10. 500 kg 500 kg 1000 kg
2021.09.24. 500 kg 500 kg 1000 kg
2021.10.08. 500 kg 500 kg 1000 kg
2021.10.22. 500 kg 500 kg
2021.11.05. 500 kg 500 kg
2021.11.19. 500 kg 500 kg 
Összesen 3000 kg 5000 kg 8000 kg 

Pár szó csónakos horgászainknak. Nagyon sok 
az elhagyott, rendezetlen csónak. Ezek a parton 
és a vízen is zavaróak, a februári magas vízállás 
alkalmával több elszabadult, a jég magával vitte, 
zavaró uszadékot képeztek. (Mellékelt fotónkon 
egy gát mellett elszabadult csónak.) Kérünk 
minden csónakot használó horgásztársunkat, hogy 
csónakjaikon a névtáblát ellenőrizzék, nevük, címük 
olvasható legyen, hogy halőrünk értesíteni tudja 
a tulajdonost arról, ha a tulajdonában lévő vízi 
járművel problémák vannak.
Egy kellemetlen téma van, amit még meg kell 
említenünk. A gát és környéke nagyon fontos sétáló, 
pihenő és találkozóhely. Rengetegen járnak ide és a 
környékére a tavaszi szúnyogmentes időben, friss 
levegőt szívni, kikapcsolódni. 

Sokan négylábú barátaikat is magukkal hozzák. 
Ezzel semmi probléma nincs. Viszont azzal, amit 
a kutya a gáton és környékén maga után hagy és 
gazdija nem szed össze, már annál inkább. Sok 
panasz érkezett, hogy nem lehet már úgy sétálni, 
hogy a tájat és a vizet nézze az ember, mert ha nem 
a lába elé néz, jó eséllyel belelép a kutyapiszokba. 
Szeretnénk minden kutyát sétáltató, ezen sorokat 
olvasó embert megkérni, hogy tartsuk be az írott 
és íratlan szabályokat, ha kutyánk maga után hagy 
valamit, azt szedjük össze és takarítsuk fel! Kérünk 
mindenkit, hogy úgy vigyázzon közös értékeinkre, 
területünkre, környezetünkre, mintha az a saját 
tulajdona lenne!

Továbbra is kérjük az olvasókat, horgásztársainkat, 
hogy aki teheti, személyi jövedelemadója 1%-ának 
felajánlásával támogassa egyesületünk munkáját!
Adószámunk: 19679301-1-07

Jó fogást és kellemes időtöltést kíván mindenkinek 
az Adony és Környéke HE vezetősége!

Bodó István 
titkár
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KERTI TÖRTÉNETEK
Személyiségünk jegyei emberi külsőnkön ülnek, s 
kertünk magán viseli gazdája jellemét. Minden kert 
más és más színekkel, formákkal, illatokkal hódít.
Ki mit alkot, teremt zárt kis kapui mögött, azt sétáink 
során láthatjuk.
    Hazafele sétálva, eszembe jut egy minden adonyi 
lakos által ismert, ütött-kopott, zöldre festett, 
vaspántos fakapu, aminek poros szegletében kinőtt 
egy árva, eltévedt napraforgó. Éppen egy küszöbnyi 
helye volt, de ő büszkén feszített, mint egy kis őr. 
Nem akármit őrzött!
Bontás előtti épület kapujában állt. Nem létezett 
olyan gyerek, aki ne kukucskált volna be réges- régi, 
szétnyílt résein át, be az udvarra.
Nem tudom kié volt, de én mindig elvadultnak láttam 
hosszúkás udvarát, beljebb a titokzatos növényeivel, 
amik minden eltakartak.
Letűnt, titkos udvart rejtett a pergő festékes kapu. 
S a napfényben virító növényke olyan volt, mint egy 
apró öreganyó, aki a fiatalságát csillogó szemeiben 
őrizve figyeli az arra haladókat. Csodás kis látvány 
volt, szinte kedvem lett volna köszönni neki.
Emlékeim szerint, ez az élni akaró és tudó napraforgó 
volt az utolsó élet a rombolás előtt! Napjainkban, ha 
arra sétálunk, sajnos, már nincs ház, amit elrejthet 
az ősrégi kiskapu. Eltűnt, de a poros résből kinövő, 
sárga szirmaival keretezett, vidám napraforgó 
nekem örök emlék.
Ilyen emlékekkel hazatérve, mosolyogva sétálok 
hátra kertembe, ami tartogat egy nagyutazó, túlélő 
s még növekvésben lévő fát.
Tudomásom szerinti életét egyetlen girbegurba 
ágacskaként kezdte egy festékes vödörbe állítva. 
A véletlen úgy hozta, hogy hozzám került ez a kis 
ágacska. Akkori gazdajelöltje nem érzett késztetést 
az elültetésére.

Jómagam a ház előtti árkot választottam lakhelyéül. 
Szerette a vizet, az árok pedig sok vizet gyűjtött, így az 
ágacska évről évre vastagodott, csavarodott a törzse, 
s különös kis tekervényes lecsüngő ágacskáival 
folyton a szélbe kapaszkodva integetett. Apró, 

hosszúkás zöld levelei, amik alul ezüstösen fakóbbak 
voltak, számtalanszor rejtettek el levelibékákat. A 
sors úgy hozta, hogy egyetlen ága Budapestre került 
s ott, a vidéki élet erősségét tanúsítva, becsülettel 
hatalmas fává nőtt. Volt szerencsém látni, de az 
anyanövényt többé már nem. Mégis most itt lengeti 
a télvégi csupasz, tekervényes ágacskáit a szemem 
előtt.
Hogyan lehetséges?
Úgy, hogy visszatért egyetlen ágacskaként 
Budapestről. A kéz ami átadta, tudta a történetét. 
Ahogy anno elutazott, úgy érkezett újra vissza 
hozzám. A szeretett növény újra rám talált.
Van a kertemben egy több mint négy méter magas, 
tekervényes, girbegurba, tekeredő törzsű, törekvő 
fácska. A neve Csavart fűzfa. Ő volt, aki ekkorát 
utazott, hogy újra, hullámzó ágacskáival időnként 
meglegyintsen, s eszembe juttassa, hogy bármerre 
megyünk, a gyökereinkhez bizony visszavezet az út!
Szeretettel és hálával tekintek erre a növényre. 
Immár pompás hunyor lapul érdekes törzséhez, 
együtt növekednek és rózsáim féltőn keretezik őket. 
Terveim szerint a hátra vezető kerti utat mindenképp 
e csavart fűzfa mellett szeretném elvezetni, hiszen a 
nagyutazó megérdemel egy utat, ami mellette vezet.
    Minden növény üzenhet, és mi emberek talán 
éppen ezért szeretünk köztük lenni, mert mesélnek. 
Egyszerűen, bár nem könnyen, de le kell csendesíteni 
a világ zaját, s akkor meghalljuk az üzenetüket.
Nekem örökké élni fog az ütött-kopott, zöldre festett 
fakapuban kinőtt napraforgó látványa, s ha hátra 
megyek a kertembe, ránézve a csavart fűzfámra, nem 
csak a növényt látom, hanem az egész történetét, a 
visszatérését.
Már most tele van a kert ilyen utazókkal, akik soha 
meg nem állnak. Szél szárnyán is útra kelnek, s mi 
a kertet kedvelők, alázattal térdelünk hűvös földjén, 
kezünk munkájával, szívünk melegével segítjük 
életüket, hogy a mi életünk gazdagabb legyen.
Kopogtat a tavasz, s ezernyi növény bújik a mi 
örömünkre, s mi lehetünk az otthont biztosítók, a 
befogadók és az útra indítók is!
Szívbéli kerti munkát, jó egészséget kíván szeretettel:

R.Hajni
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GONDOLATÉBRESZTO 
//

Kalandozások a könyvek 
birodalmában

Egész életemben rendkívül fontos szerepet 
játszott az olvasás és a könyvek szeretete. 
Benedek Elek  Világszép nádszálkisasszony című 
mesegyűjteményét olvastam el először egyedül, 
melyre még a mai napig is élénken emlékszem. 
Karácsonyra kaptam ajándékba a könyvet, s amint 
kibontottam máris elkezdtem olvasni, s minden 
szabad percemet olvasással töltöttem. Magával 
ragadott az a csoda, amely az olvasás hatására 
megjelent képzeletemben, az óriások, a sárkányok 
és természetesen a királykisasszonyok. A következő 
fontos lépés a könyvtár világának felfedezése volt. 
Szerettem barangolni a könyvespolcok között, 
felfedezni, hogy a könyvek segítségével milyen sok 
új ismeretre tehetek szert. Szerencsém volt, mert 
a könyvtárosunk mindig felhívta a figyelmemet 
valami új és érdekes dologra. Én pedig mindig 
kíváncsi voltam és minden új könyvet szerettem 
volna elolvasni.  A mai napig is tart ez a kíváncsiság, 
ezért nagyon szeretek olvasni, szeretek a kedvenc 
regényeimről, olvasmányaimról beszélni. 
„A jó olvasó az, akinek az olvasás örömöt, élvezetet 
okoz, aki képes átélni a hősök sorsát, azonosulni 
tud velük, és ebben az érzelmileg megmozgatott 
állapotban tágul a világról és önmagáról való 
tudása.” Vekerdy Tamás szavai pontosan tükrözik, 
hogy az olvasás milyen hatással van az emberekre.  
Mi mindenben segíthet bennünket az olvasás? 
Serkenti az agytevékenységet, hiszen nyomon kell 
követnünk, el kell képzelnünk az eseményeket, 
szereplőket. Minél többet olvasunk, annál gazdagabb 
lesz a szókincsünk és választékosabban tudjuk 
kifejezni magunkat. Segít bennünket abban is, hogy 
hosszabb ideig tudjunk egy dologra koncentrálni. Az 
egyik legfontosabb dolog, amelyet sokszor hallunk, 
hogy a tudás hatalom. A megszerzett tudásunkat 
bármikor kamatoztathatjuk, felhasználhatjuk. 
A 21. századra azonban megváltoztak olvasási 
szokásaink. Felgyorsult világunkban az internet 
segítségével pillanatok alatt megszerezhető minden 
információ.  Manapság nem az élmény a legfontosabb 
szempont, hanem az információszerzés. Ez mára 
odáig fajult, hogy már az interneten is csak valami 
nagyon nyomós okból olvasunk el több bekezdéses 
szövegeket. Inkább gyorsan átfutjuk őket, a kiemelt 
dolgokat még el is olvassuk, aztán rohanunk tovább 
a következő oldalra. Manapság viszont a szövegek 
szerepét átvették a képek és a videók. A videóktól 
úgy kapunk új információkat, hogy az nekünk 
semmilyen erőfeszítésünkbe nem kerül, ezért az 
agyunk is ki tud kapcsolni. 
Ennek ellenére van arra lehetőségünk, hogy 
megszerettessük az olvasást a fiatalokkal. Adjuk 
meg nekik, amit igazán akarnak: információt, 
szórakoztató tartalmat és fejlődési lehetőséget. 

Segítsük őket az olvasás szeretete felé úgy, hogy 
nem csak a kötelező olvasmányok és az iskola által 
ajánlott könyvek olvasását tesszük nekik lehetővé. 
Olyan könyveket ajánljunk a fiataloknak, amire 
vágynak, ehhez azonban az kell, hogy mi magunk 
is olvassuk őket, hogy tudjunk róla beszélgetni a 
fiatalokkal. A kötelező olvasmányok ma már nem 
kötik le a figyelmüket, mert nem igazán értik meg 
őket. Hosszúnak, unalmasnak tartják. Az iskolai 
tantervben azonban szerepelnek. Nagyon jó lenne, 
ha ebben a tekintetben is változások történnének.
Az olvasás megszerettetésében nagyon sokat 
segítenek a filmek is. Az elmúlt néhány évben szinte 
minden második hollywoodi alkotás tulajdonképpen 
egy könyv megfilmesített változata.
J. K. Rowling: Harry Potter című alkotása egy egész 
generációt rávett az olvasásra. Az Ipsos felmérések 
alapján ma is az első helyen van az olvasottsági 
listákon. A másik nagy kedvenc a sokat vitatott  
Stephenie Meyer: Alkonyat - sorozata, mely szintén 
sok emberrel megszerettette az olvasást, de nagy 
sikert ért el Suzanne Collins az Éhezők Viadalával.
 Nem feledkezhetünk meg a magyar írókról sem, 
hiszen Leiner Laura: Szent Johanna Gimi - sorozata 
is a tinik kedvencei közé tartozik.
Azt gondolom, hogy a fiatalokkal meg kell ismertetni 
az irodalom sokszínűségét, hogy mindenkinek 
legyen arra lehetősége, hogy a számára legjobban 
megfelelő írót, stílust megtalálja.
Bár a körülöttünk lévő világ folyamatosan változik, de 
egy dolog az állandó, mégpedig a kultúra. Erre pedig, 
ahogyan az olvasásra is, mindig szükségünk lesz. 
Persze, hogy ezt milyen módon tesszük, az változhat: 
az e-könyvek népszerűsége például megemelkedett 
a karantén ideje alatt, de még messze nem mondható 
el, hogy átvenné a nyomtatott könyvek helyét.
A stafétát Kovácsné Reha Andreának adom át és 
azt kérem, hogy a kisgyermekkori nyelvtanulásról 
írjon. 

Juhászné Bencze Zsuzsanna
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KREATÍV HÁZIASSZONY
Édes rakottas rétes

Hozzávalók:
1 cs. réteslap, 25 dkg túró, 1 egész tojás, 10 dkg cukor, 1 
nagy kanál tejföl és búzadara, kis kanálnyi citromhéj, 1 
dl olaj, 1 cs. vaníliáscukor, 1 üveg meggy, 1 cs. pudingpor, 
kis csomag babapiskóta
Elkészítése:
Túrótöltelék: a túrót kikeverjük a tejföllel, cukorral, 
búzadarával, a vaníliáscukorral és egy tojás sárgájával.
Pudingkrém: a pudingport elkeverjük 8 dkg cukorral, és 
a meggylével felfőzzük.
Egy 19x20 cm-es tepsit kikenünk olajjal, belefektetünk 
három réteslapot, majd ráhalmozzuk a túrótölteléket. 
Befedjük két réteslappal, meggyszemeket szórunk 
szét rajta, újra réteslapot terítünk rá, utána piskótával 
rétegezzük. Végül leöntjük a kihűlt pudingkrémmel és 
betakarjuk az utolsó réteslappal.
170 fokon pirulásig sütjük. Mikor kisült, a tojásfehérjét 
a maradék cukorral (kb. 2 kanál) habosra keverjük és 
rákenjük a rétes tetejére, melytől miután megszáradt, 
finom roppanós lesz.
Jó étvágyat!

Kató

Jégfüzér az adonyi Dunánál. Köszönjük a fotót Donauer Lizának!
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IFJÚSÁGI KLUB
Tavaszváró kézműves ajándék

A Bálint Ágnes Művelődési Ház és könyvtár felkérésére, 
az újonnan alakult Adonyi Ifjúsági Klub havi rovatot 
kapott az újságban. Ebbe a feladatba is lelkesen 
vetettük bele magunkat, reméljük a kedves Olvasók 
is örömmel olvassák majd az írásainkat, melyek 
különböző témákat fognak lefedni, főleg az adonyi 
fiatalsághoz, illetve lélekben fiatalokhoz szólnak 
majd. Az első cikkükben egy kis tavaszi hangolódásra 
hívja a kicsiket és nagyokat Dombi Evelin. Az elkészült 
műveket szívesen fogadjuk üzenetben a Facebook 
oldalunkra (Adonyi Ifjúsági Klub), illetve e-mailben 
is, az ifjusagi.adony@gmail.com címre. 

Örömmel tölt el, hogy az Adonyi Ifjúsági Klub 
első cikkét egy kis kreatívkodással indíthatom, 
ami az én szívemhez különösen közel áll, hiszen 
szabadidőmben imádok cserépbabákat festeni, 
vagy éppen az évszakoknak megfelelő dekorációkat 
készíteni. A februári komor, fagyos napok után 
bizonyára mindenki csak arra vágyott, hogy mielőbb 
ideérjen a kellemes tavaszi idő a napsütéssel, 
gyönyörű illatozó virágokkal és csiripelő madarakkal. 
Ebből eredően egy tavaszváró, könnyen elkészíthető 
ajándékkal készültem, amely elkészítését elsősorban 
gyerekeknek, és az őket segítő szülőknek ajánlok.
Szerintem minden háztartásban lapul egy üres 
tojástartó, amit újra tudunk hasznosítani. Az 
elkészítéshez szükségünk lesz az előbb említett 
(papír alapú) tojástartóra, egy éles ollóra, egy színes 
kartonpapírra/dekorgumira, egy zöld lapra, élénk 
színű festékekre (akril vagy tempera), egy ecsetre, 
ragasztópisztolyra és folyékony ragasztóra, és végül 
mintás vagy egyszínű szalagra. 

Első lépésként vágjuk ketté a tojástartót (a tetejét 
az aljától) az olló segítségével, majd ezután vágjuk 
külön a 10 darab kis mélyedést. Ezekből fogjuk 
megformázni a kis virágokat. A  kartondarabok 
peremeiből az ollóval kerek, hegyes, vagy egyéb 
formájú szirmokat formázhatunk. Az így kapott 
virágok szirmait óvatos mozdulattal egy kicsit 
kijjebb hajthatjuk, ha egy épp kinyíló virág hatását 
szeretnénk elérni. A formázás végeztével jöhet 
a festés. Itt is csak a képzelet szabhat határt, én 
próbáltam minél tavasziasabb színeket használni. 
Érdemes a szirmok külsejét is lefesteni, hogy minden 
szögből látszódjanak a színek. A virágok közepébe 
igény szerint ragaszthatunk gyöngyöket vagy csillogó 
köveket is. Amíg a karton virágok száradnak, a zöld 
papírunkból vágjunk ki 5 egyforma méretű ,,szárat”, 
majd ragasszuk rá azokat folyékony ragasztóval a 
kartonpapírra/dekorgumira. Háttérnek fekete színű 
alapot használtam, hogy még jobban kiemelkedjenek 
a virágok élénk színei. Végül a tartósság kedvéért 
ragasztópisztollyal rögzítsük a virágokat a szárakra, 
majd a szárak találkozásához illesszünk egy 
szalagból kötött masnit, amivel ,,összefogjuk” a 
csokrunkat. Az üres helyeket kedves üzenetekkel, 
vagy fa táblácskákkal is kitölthetjük. Úgy gondolom, 
hogy a magunk által készített ajándék sokkal 
értékesebb, mint a készen vásárolt, mindamellett 
a készítés során minőségi időt tölthetünk a 
gyerekekkel.Töltsük hasznosan a szabadidőnket, 
fedezzük fel a bennünk rejlő kreativitást!Kellemes 
időtöltést kívánok mindenkinek!

Dombi Evelin



1415 15

SPORT
Sportré, avagy majd a „BELI” megmondja

Lipcse, a német Ajax(?)
A futballrajongók számára biztosan nem ismeretlen 
az Ajax Amszterdam futballcsapata. Édesapám órákat 
zengett a Johan Cruijff-féle csapatról (hogy aztán 
egy huszárvágással áttérjen Franz Beckenbauerre 
és a bőrnadrágos Bayerre), amely a 70-es évek 
elején egyre-másra halmozta a hazai és nemzetközi 
diadalokat, megteremtve a „totális futball” alapjait. 
Az amszterdami egylet mindig is híres volt kiterjedt 
játékosmegfigyelői (scout) rendszeréről, na meg 
arról, hogy lehetőséget biztosítanak a fiataloknak, 
akiket aztán  borsos áron tudnak továbbítani az 
európai gigaklubok valamelyikéhez. Ennek az 
üzletpolitikának a „terméke” például: Johan Cruijff, 
Marco Van Basten vagy éppen Zlatan Ibrahimovic 
is, hogy csak a legnagyobbakat említsük. 
Az európai futball vérkeringésébe nem olyan 
régen becsatlakozott RB Leipzig is a fenti 
klub babérjaira tör, már ami a játékospolitikát 
illeti. A történelme azonban távolról sem 
olyan gazdag, mint a németalföldi „elődé”. 
Abban mindenképpen hasonlít a két együttes, 
hogy „hazai pályán” rengetegen gyűlölik 
mindkét gárdát, a nemzetközi porondra lépve 
azonban jóval elnézőbbek, mi több a csodájára 
járnak annak az építkezésnek, amellyel 
Európa élmezőnyébe kormányozták magukat. 
Azt most hagyjuk is, hogy miért nem kedvelik az 
amszterdamiakat (az ok az antiszemitizmusban 
keresendő, de olvassanak utána, ez most elsősorban 
a Lipcséről szól). Az RB Leipzig utálatának 
miértje a „gyökértelenségben”, a hagyományok 
nélküliségben keresendő. Németországban a profi 
klubok esetében olyan szabályozás él, miszerint: 
nem számít, hogy egy külföldi – ez a kitétel nagyon 
fontos- iparmágnás vagy befektetői csoport mennyit 
invesztál az adott egyesületbe, a kluboknak kötelező 
megőrizniük többségi tulajdonrészüket. Ezt az 
osztrák energiaital-gyártó úgy játssza ki, hogy a 
Red Bullhoz tartozó személyeket/ társaságokat 
enged az egyesületi tagok közé. Ezzel ugyan papíron 
eleget tesz a DFB szabályának, ám morálisan 
finoman fogalmazva is a szürke zónába esik.  
A másik, ami miatt nem kedvelik a Leipzig-
et, az a gyökértelenség. A cégcsoport 2009-
ben egy ötödosztályú egyesület indulási jogát 
vásárolta meg, majd nevet és logót változtatott, 
ezt követően pedig bérbe vette a lipcsei stadiont.  
Innentől azonban a sportszakma magasiskolája 
következik, amelybe nemigen lehet belekötni. Nyolc 
évvel később már a Bundesligába jutottak, tavaly 
pedig már a BL-elődöntőjében vitézkedtek. A Red 

Bull cégcsoporthoz, több kisebb-nagyobb klub 
is tartozik, ahova a megfigyelők becsatornázzák 
a legjobbnak vélt tehetségeket. Ettől fogva pedig 
amolyan „felmenő rendszerben” - amelynek csúcsa 
jelenleg az RB Leipzig - képzik a játékosokat.  
A modell működik, ennek ékes bizonyítéka 
Szoboszlai Dominik esete, aki előbb a Liefering, 
a Salzburg, majd a Lipcse kötelékébe került – 
mindhárom klub a Red Bullhoz tartozik. Persze 
a (vég)cél nem minden esetben a Leipzig, innen 
tovább is lehet lépni, remek példa erre Erling 
Haaland, aki a Salzburgból egy bakugrással 
máshova a Borussia Dortmundba katapultált. 
A fent leírtak alapján nem eretnekség feltenni 
magunknak a kérdést: a Lipcse az új Ajax? 

„Beli”

Sajnos továbbra is „zárt kapus” 
meccseket kell játszanunk, 
ezért megkérek minden 
kedves drukkerünket, hogy ne 
látogasson ki a mérkőzéseinkre. 
Köszönöm.
Híreink: Ugyanazzal a 
kerettel vágunk neki a tavaszi 
fordulónak, mint amivel az 
ősziben szerepeltünk, s már vannak ifistáink, akiket 
fel tudunk játszatni a felnőttbe is.
Január közepén kezdtük el edzéseinket. Felnőtt 
csapatunk a 4. helyen szerepel, és jó hír, hogy nálunk 
játszik Tóth Norbert, aki a jelenlegi gólrúgó listát 
vezeti Fejér megyében.
Az ifik a 6. helyen állnak és nagy szükség lenne az 
utánpótlásra!
Kedves drukkerek, focit szeretők, aki úgy érzi, 
hogy van benne tehetség és tagja lenne a VSK ifi 
csapatának, az megtalál minket a pályán keddtől-
péntekig 18.30-tól az edzéseken, vagy jelezheti 
szándékát egyéb módon.
A felnőtt bajnokság 2021.03.07-én kezdődik, az ifik 
és az öregfiúk meccsei pedig 2021.03.20-án veszi 
kezdetét.

Mónos Zsolt
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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

március. 13. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
március. 18. Ismétlés  19:00 20:30 Csütörtök
március. 20. Ismétlés  19:00 20:30 Szombat
március 27. Főműsor  19:00 20:30 Szombat
április. 01. Ismétlés  19:00 20:30 Csütörtök
április. 03. Ismétlés  19:00 20:30 Szombat
április. 10. Főműsor  19:00 20:30 Szombat
április. 15. Ismétlés  19:00 20:30 Csütörtök


