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ADONYI
UJSÁG/

 2021. május 6.évf. 5. szám 

Szeretettel köszöntjük az 
Édesanyákat!

Dsida Jenő:
Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Szent Orbán-napi litánia

2021.05.22. 15 órakor

Kérjük az aktuális járványügyi szabályok betartásával vegyenek részt a programon!

a szőlőhegyi Szent Orbán kápolnánál

TIszTelT ebTulajdonosoK!

Településünkön az évi kötelező veszettség elleni 
oltás  időpontja és helye:

2021. június 8-án (kedden) 8:00 órától 11:00 
óráig  és 14:00 órától 17:00 óráig 

a Bálint Ágnes téren!
Pótoltás nincs!

Dr. Szász Károly állatorvos elérhetősége: 
06 30 9464-272

Az oltással kapcsolatban felmerült kérdés esetén 
kérjük, a fenti telefonszámon szíveskedjenek 
érdeklődni!
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TÁJéKozTaTÁS KéménySepréSről

Tisztelt Lakó!

Felhívom figyelmét, ha van az ingatlanán 
égéstermék-elvezető (kémény), kötelező 
gondoskodnia annak tisztántartásáról, a lerakódott 
égéstermék eltávolításáról és felülvizsgálatáról. Ha 
ezt nem teszi meg, veszélybe sodorhatja nem csak 
az épület épségét, de akár családja, munkatársai 
életét is.

2016. július 1. óta a katasztrófavédelem teljeskörű 
kéményseprőipari közfeladatot lát el a lakosság 
körében. Szakemberek feladata a fűtési rendszerek 
biztonságos működésének ellenőrzése, a kémények 
műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata 
és a kémények tisztítása. Szilárd tüzelés esetén 
évente legalább egyszer, gáztüzelésnél  két évente 
egy alkalommal  szükséges ellenőriztetni, műszaki 
felülvizsgálatot pedig 4 évente egyszer kell 
elvégeztetni.

Fontos tudni, hogy a kéményseprők automatikusan 
csak a társasházakba és lakásszövetkezeti 
ingatlanokba érkeznek. Az egylakásos 
épületekhez – jellemzően a családi házakhoz – 
kizárólag kérésre, előre egyeztetett időpontban 
mennek ki a szakemberek ellenőrizni a 
kéményt, mely magánszemélyeknek továbbra 
is ingyenes. 

Minden olyan lakóingatlan egylakásosnak 
minősül, amely nincs társasházként, vagy 
lakásszövetkezetként bejegyezve. Az egylakásos 
ingatlan szabadon álló, zártsorú beépítési móddal, 
vagy a telken épített, egy lakást magában foglaló 
lakóépület, családi ház, ikerház vagy sorház, de a 
több lakást tartalmazó, több emeletes lakóház is ide 
sorolandó, amennyiben nem alakult társasházzá.

Adonyban, mind a lakosság, mind a gazdálkodó 
szervezetek körében a Kémény Fejér Megyei 
Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt. szolgáltató 
végez kéményseprést. 

amennyiben Ön egylakásos ingatlan – azaz 
családi ház, illetve társasházzá nem alakult 
többlakásos, emeletes ház egyik ingatlanának 
– tulajdonosa, használója vagy bérlője, 
úgy előre egyeztetett időpontra kérheti a 
kéményseprőipari közfeladat elvégzését. 
Válassza az Önnek legmegfelelőbb formát:

•	 a https://kemenyzrt.hu/ weboldalon 
található online ügyfélszolgálaton 
keresztül;

•	 telefonon a 1818 9/1/1-es menüpontban 
vagy 06/22/550-100-as telefonszámon 
időpontfoglalással;

•	 E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu címen.

TÁJéKozTaTÁS laKoSSÁgi aDaTgyűJTéSről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) adony településen önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket 
hajt végre 2021. április-június között, a korábbi évek 
gyakorlata szerint. A válaszadásra kijelölt háztartások 
kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik.
A felvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma és megnevezése 
a következő: 

2003 Felmérés a Háztarások Információs és 
Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról 

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal 
megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ 
Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel 
az adatszolgáltatóknak lehetőségük van a telefonon 
keresztüli válaszadásra, valamint a kérdőívek weben 
történő önkitöltésére. 
A kapott adatokat a KSH a hivatalos statisztikáról 
szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 
előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat 
más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az 
eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített 
statisztikai táblázatokban fogják közölni.
A lakosok munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 
16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között 
a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, 
illetve a lakinfo@ksh.hu email címen kaphatnak 
további felvilágosítást. 
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási 
eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu 
internetes oldalon található adatszolgáltatóknak/
adatszolgáltatás teljesítése/elektronikus 
lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt 
tájékoztatást.

Adony, 2021. április
dr. Földi Ilona

jegyző

VÁROSHÁZA



23 3

rákóczi utca járdafelújítás iV. ütem

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
pályázatot hirdetett Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
3. melléklet II.2. pontja alapján önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
pályázatot hirdetett. 
Adony Város Önkormányzata a Rákóczi utcai járdák 
felújítását tovább folytatva pályázatát a Rákóczi utca 
és a Kinizsi utca közötti beton járdalap burkolatú 
szakaszának bitumenes kopóréteggel történő 
burkolására nyújtotta be. A Belügyminisztérium 
12 674 982 Ft támogatásban részesítette a felújítást, 
mely az összes költség 65 %-a, a fennmaradó részt 
az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés terhére 
biztosította. A kivitelezés a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. hozzájárulásával/felügyelete mellett lezajlott, 
a műszaki átadás – átvétel 2021. április 14-én 
megtörtént. 

nem minDenKi az, aKineK KiaDJa magÁT!

Az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják 
meg a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság alábbi 

tanácsait:

A csalók folyamatosan keresik a módját annak, hogy 
pénzt kereshessenek áldozataik megkárosításával. 

Előfordul, hogy bank vagy pénzintézet 
alkalmazottjaként mutatkoznak be telefonon.

Ebben az esetben a telefonhívás a banki 
ügyfélszolgálati hívószámhoz nagyon hasonló 
számról érkezik. Az elkövető illedelmesen 
bemutatkozik, majd valódi banki ügyintézőnek 
kiadva magát áldozata bizalmába férkőzve arról 
tájékoztatja a sértettet, hogy „gyanús” pénzügyi 
műveletek történtek annak bankszámláján. A csaló a 
beszélgetés során egy olyan alkalmazás telepítésére 
kéri áldozatát, melynek letöltésével és az SMS-ben 
kapott azonosító megadásával az elkövető teljes 
egészében hozzáfér a sértett mobiltelefonjához. A 
hívás során a csaló azt kéri, hogy áldozata lépjen be 
az internetbankjába, ezzel lehetővé válik számára, 
hogy hozzáférhető legyen részére áldozata teljes 
banki profilja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bankok nem 
kérnek ügyfeleiktől sem telefonon, sem e-mail 

útján bizalmas banki azonosító adatokat és 
jelszavakat!

Ne adják meg ismeretleneknek se banki, se 
személyes adataikat!

mit tegyünk, hogy elkerüljük az áldozattá 
válást?

- Kezeljük óvatosan a kéretlen telefonhívásokat!

- Jegyezzük fel a hívó telefonszámát, és mondjuk 
meg neki, hogy visszahívjuk!

- Annak az ellenőrzésére, hogy az illető valóban az, 
akinek mondja magát, keressük meg a szervezet 
telefonszámát (a weboldalukon vagy online 
kereséssel), és keressük meg őket közvetlenül!

- Az ellenőrzéshez ne használjuk a hívó által 
megadott telefonszámot! (a szám hamis lehet, vagy 
kifejezetten a csaláshoz is létrehozhatták).

- A csalók az interneten könnyen megszerezhetik 
az alapvető információkat rólunk vagy a 
vállalatunkról (például a közösségimédia-profilok 
felhasználásával). Nem bízhatunk meg a hívóban 
csak azért, mert ismeri ezeket az adatokat.

- Soha ne adjuk meg a betéti vagy hitelkártyánk 
PIN-kódját, vagy az online banki jelszavakat!

amennyiben hasonló hívást kap, illetve ha 
efféle hívás során adatait átadta, haladéktalanul 
jelezze az esetet az érintett pénzintézetnek, ha 
kára keletkezett, tegyen bejelentést a 112-es 
hívószámon, vagy személyesen a rendőrségen!
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„A nyugalom vizéhez terel, 
és felüdíti lelkemet.”

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel 
köszöntök minden kedves Olvasót! Nagy örömmel 
szeretném tudtukra adni, hogy templomaink ismét 
megnyitottak. Ennek okán szeretnék egy régi 
személyes élményt adni, és néhány gondolatot 
hozzáfűzni.
Elsőáldozásig rendszeresen jártam templomba, 
majd utána, mintha takács vágta volna el, az iskolai 
hittannal együtt, véget ért a templomba járásom, 
egészen 14 éves koromig. Amikor is egy baranyai 
kis faluba költöztünk. Ott ismét kötelező volt misére 
járni szombat este és vasárnap délelőtt is. Eleinte 
igen nagy nyűgnek éreztem az egészet. Különösen 
akkor, amikor a kisebbekre is már nekem kellett 
figyelnem, és „hurcolnom” a templomba. De egy 
idő után óriási változást vettem észre magamban. 
A kezdeti nyűg, hogy már megint el kell menni 
templomba, már megint az időmet kell pazarolni, 
átalakult.
Sok minden történik az emberrel a hétköznapokban, 
jók és rosszak egyaránt, „különösen” egy tinédzser 
gyermekkel. Voltak is olyan dolgok, amelyeket 
otthon a családdal, vagy a barátokkal nem tudtam 
megbeszélni, kifejezni benső problémáimat. De egy 
idő után úgy éreztem, hogy a templomba járás, az 
Isten háza olyan lett számomra, mint egy sivatagban 
az oázis. Ha esetleg úgy éreztem hét közben, hogy 
nehéz időszak volt, akár dolgozat miatt, akár családi 
feszültségek miatt, akkor szinte vártam már, hogy 
mikor lesz már a mise, hogy beülhessek a templomba. 
Hogy lelkem szárazsága, viharos tengere a nyugalom 
forrása legyen.
A kötelező misei szokások, mint ülés, állás, térdelés 
és éneklés szeánsszá alakultak, a saját rítusommá 
lettek. Már nem az volt, hogy „fáj” a térdem, ha 
letérdelek, hanem lelkem „összerogyását” és 
örömtől való térdre rogyását fejezte ki. Vasárnapról-
vasárnapra ez megismétlődött, de ez már nem az 
unalmas mókuskerék lett, hanem a lelkem dinamója, 
és így történt, hogy energiám lett a vasárnapot 
követő hétre.
De a feltámadás örömhíre, amelyet Krisztus hirdet 
meg, amikor az apostolokra köszön: „Békesség 
nektek.”, vagy „Én vagyok, ne féljetek!”; fényt hoz 
szívünkbe, nem hiába van a húsvéti gyertya a húsvéti 
időben az oltár mellett a miséken. Kifejezi azt, amit 
a címként szolgáló zsoltárrészlet másik sora mond: 
„Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz 
te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot 
ad.” Ez persze nem azt jelenti, hogy varázsütés-
szerűen megoldódik minden problémám. Hanem 
azt jelenti, hogy Aki értem a keresztet hordozta, 
hordozni szeretné velem életem súlyos keresztjeit. 

A problémám nem feltétlenül szűnik meg, de lesz 
elegendő energiám, hogy talpra álljak és folytassam 
az utat, ahogy Ő is talpra állt, miután elesett többször 
is a kereszttel.
Ezért buzdítom kedves Olvasó, hogy bátran 
térjenek be templomainkba, miséinkre. Bár időt és 
energiát kell pazarolni életünkből, bizton állíthatom 
saját tapasztalatom alapján is, hogy időt áldozni 
az Istennek, meghozza gyümölcsét már földi 
életünkben, és majdan a Mennyben is. Különösen 
fontosnak tartom fiataljaink életében, akik sokszor 
nem találják helyüket a világban.
Alább szeretném közölni hat településünk 
miserendjét, és kívánom, hogy a feltámadt Krisztus 
legyen mindannyiunk ereje és támasza egész 
életünkben.

Szeretettel: Balázs atya

 

HITÉLET

fotó: Bodó Luca

 A HÓNAP KÉPE

Szentmisék rendje Adony  
   
Hétfő              17: 30
Kedd               17: 30
Szerda            17: 30
Csütörtök                          
Péntek            17: 30
Szombat                                              
Vasárnap       10:00                                           
                         18:30          
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                      „pünkösd – osztod?”     
Áldás, békesség! 

„…akiben nincs a Krisztus Lelke, 
az nem az övé.  

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, 
azok Isten fiai.”

Rómabeliekhez írt levél 8,9.14

Az korlátozások miatt az élet számos területén a 
telefon mellet leginkább az internetre szorult a 
kommunikáció. A legtöbben a világhálón értesültek 
arról, amire kíváncsiak voltak, meg arról is, amire 
nem. Elképesztő információ-áradt zúdult és 
zúdul nap mint nap a gyanútlan felhasználóra. 
Házikedvencek, frissen sült cipók, filmrészletek, 
eladó áruk, vagy felejthetetlen beszólások 
tömkelege teríti be a világhálót! És ez a mennyiség 
sokszorosára növekszik a megosztások révén, 
hiszen akinek valami megtetszik vagy fontosnak 
tartja azt, megoszthatja saját ismerőseivel, hogy még 
többen értesüljenek róla – hiszen ez annyira jó, hogy 
hallaniuk, látniuk kell, és ha ők is úgy gondolják, 
szintén megoszthassák. Így járja be a világot egy hír 
vagy kép. 
Megosztásról szól Pünkösd ünnepe is. Jézus 
életének és szolgálatának egyenes következménye. 
Nem egy függelék, elhanyagolható utószó a 
Pünkösd. A Szentlélek munkája teszi tapasztalattá, 
életet átformáló valósággá mindazt, amit Jézus 
értünk tett. Aki nem enged a Szentléleknek, az 
kimarad a keresztyénségből, és Jézus egy távoli, 
tiszteletre méltó idegen marad csupán számára. A 
Szentlélek a közvetítő a mennyei Krisztus és a földi 
hívő ember közt. Vele együtt érkezik el hozzánk 
mindaz az áldás, amiben Jézus akar részesíteni 
bennünket. A Szentlélek által osztja meg Jézus 
minden érdemét, hogy miénk legyen a békesség, a 
bűnbocsánat, az erő, a testi-lelki gyógyulás, az örök 
élet, amiket Ő megszerzett a kereszten. A Biblia 
olyan sokféleképpen szól a Szentlélekről, amivel 
pont ezt akarja kifejezni. A Szentlélek a szeretet 
lelke, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és 
erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, 
az igazság lelke, az élet lelke. Mindezeket elhozza 
azokhoz, akik Őt várják, kérik, beengedik, s ezáltal 
különleges kapcsolatba kerülnek Istennel: Isten 
fiaivá, örökbefogadott gyermekeivé válnak, s nem 
csupán teremtményeiként élnek. 
Ezért nevezi igénk a Szentlelket a fiúság Lelkének, 
mert Ő kapcsol össze bennünket a mennyei Atyával, 
Ő juttat el erre a bensőséges közösségre. Fiakká és 
mindannak a kimondhatatlan jónak az örökösévé 
teszi a hívőket, amit Isten a mennyben elkészített. 

Hogyan? Jézus a Szentlélek által megosztja velünk 
fiúi státuszát, kiárad a szívünkbe az Isten szeretete, 
és joggal imádkozhatunk így: „Mi Atyánk…” 
Ha pedig van egy mindenható, mennyei Atyánk, 
aki szeret, akiben bízhatunk, hogy megad mindent, 
amire szükségünk van, akkor felszabadulunk arra, 
hogy többé ne önmagunknak éljünk. Megszületik 
bennünk a készség, hogy engedelmeskedjünk 
Istennek, ami nem nehéz, mert a Biblia és a 
Szentlélek vezetése világos igazodási pontokat tűz 
ki azok elé, akik készek megérteni és megtenni Isten 
akaratát, és Tőle kérnek ehhez erőt.  
Isten legfőbb akarata pedig az, hogy Jézus 
Krisztusban higgyünk, mint egyedüli megváltónkban 
és közbenjárónkban. Amikor a Szentlélek eljön, 
mindennél fontosabb lesz Jézus. Mindennél 
fontosabb lesz, hogy minél többekhez eljusson a 
megmentő örömhír: Jézus a Szabadító. A Szentlélek 
a jó hír megosztásának feladatát és felelősségét bízza 
ránk. Megoszthatjuk a gyülekezeti igehirdetéseket 
interneten, megoszthatunk hitünkből fakadó, 
bátorító szavakat beszélgetésekben, lehetünk 
Isten szeretetének továbbadói cselekedeteinkben. 
Jézusról tényleg hallania kell mindenkinek!  

Imádkozzunk!  
Szentlélek Isten! Kérlek, jöjj a szívembe, 
hogy átéljem annak örömét, hogy Isten 

örökbe fogadott gyermekévé lettem az én 
Megváltóm, Jézus Krisztus által! Szenteld 
meg a gondolatatimat, tisztítsd meg az 
indulataimat, hogy Isten dicsőségére és 

mások javára éljek! Ámen. 

iSTenTiSzTeleTeKeT Vasárnap 10-től tartunk 
iváncsán, amelyeket élőben is közvetítünk. 
Figyelmükbe ajánljuk a honlapunkon és facebook 
oldalunkon 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

fotó: Bodó Luca



67

IFI KLUB
Diákmunka

Már csak néhány hét és itt a nyári szünet. Végre egy 
kis szabadság. Diákként gyakran gondolkodunk 
azon, hogyan juthatnánk több zsebpénzhez, az 
iskola mellett saját keresethez, amiből akár saját 
magunk finanszírozhatnánk a jogosítványunk árát, 
egy barátokkal való nyaralást, vagy bármit, amire 
éppen szükségünk van.
Évekkel ezelőtt én is épp ezen gondolkodtam, amikor 
rátaláltam a dunaújvárosi Meló-Diák irodára. A 
regisztrációt követően, egy Facebook-os csoportban 
választhattam és jelentkezhettem a különböző 
diákmunkákra. Ennek köszönhetően dolgoztam 
hétvégente, vagy suli után az OBI-ban, az Interspar-
ban árufeltöltőként, és még sorolhatnám… Bár a 
jövőmet nem boltban polcok közt képzelem el, de 
ezek az évek/ munkák arra jók voltak, hogy minél 
több munkafeladatot megismerjek, megtanultam 
különböző közegekbe gyorsan beilleszkedni, és 
milyen fárasztó tud lenni 8 óra talpalás. Rengeteg 
pozitív élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam, 
így szívből tudom ajánlani minden diáknak a 
szövetkezetet.  És mi a  legfontosabb egy diáknak?  
Természetesen a kapott pénz, jól lehet vele 
tanulóként keresni, telik belőle szépen fesztiválra, 
mozira, bandázásra. stb. A célom, hogy cikkemmel 
minél több diákot invitáljak az iskola melletti kereset- 
és tapasztalatszerzésre, ezzel is megkönnyítve a 
felmerülő kiadásaik finanszírozását. 
Ennek érdekében kerestem fel megyesi istvánt, 
a dunaújvárosi meló-Diák iroda kirendeltség 
vezetőjét, hogy pár gyakori és érdekes kérdésre 
választ adjon:
- Hol található az iroda, illetve mi a 
beiratkozás menete? (Hány éves kortól 
lehet bejelentkezni, milyen iratok 
szükségesek, milyen díjak merülhetnek fel?) 
Irodáink országosan közel 50 helyen fellelhetőek. A 
dunaújvárosi iroda a Dózsa György út 23. fsz. 2-ben 
található. 
A beiratkozás menetéről pedig legkönnyebben 
weblapunkról tájékozódhatnak a diákok.
https://www.melodiak.hu/irodak/melo-diak-
dunaujvaros
Van egy csekély tagsági díjunk, amit bankkártyával, 
vagy online netbankban tudod intézni, a készpénzes 
befizetést megszüntettük.  Diákmunkára 15 
éves kortól tudsz jelentkezni, de ha betöltöd a 
16. életévedet, akkor már egész évben tudsz 
nálunk dolgozni, ellenkező esetben csak nyáron. 
- milyen pozíciókba keresnek diák munkaerőket? 
melyik a ,,legnépszerűbb” munka?
A klasszikusok most megerősödni látszanak: 
egyértelmű, hogy nagy igény van áruházakban, 
kiszállításra átálló gyorséttermekben a jól teljesítő, 

rugalmas munkaerőre, így hipermarketekben 
árufeltöltő, pénztáros vagy gyorséttermi kisegítő 
diákmunkáink a legelterjedtebbek. Fontos viszont, 
hogy ahogy a diákmunka nem csak szezonális, 
úgy nem csak a hagyományos munkák vannak: 
moziban, de vízpartokon, mezőgazdaságban, 
irodai környezetben is helyet találhatnak a diákok. 
- mennyi az átlag órabér, mennyit 
kell adózni egy diákmunka után?
Általánosságban elmondható, hogy bruttó 1100 forint 
környékén mozog az átlagos órabér diákmunkában. 
Ez az egyik legpraktikusabb munkavállalási forma: 
csupán a személyi jövedelemadó terheli a béreket, 
tehát egy teljes állás 30-40 százalékos közterheihez 
képest itt sokkal több marad a diák zsebében, csak 
15% SZJA-t von le az állam. Hamarosan ez is másképp 
lesz: ha valóban bevezetik a fiatalok SZJA mentességét, 
akkor elmondható lesz, hogy a diákmunkában 
a nettó egyenlő lesz a bruttóval! Ez már tényleg 
olyan tényező lesz, amivel nehéz versenyezni! 
- Kiknek ajánljátok a diákmunkát, 
illetve milyen előnyökkel jár? 
(tapasztalatszerzés, megtakarítás stb..)
A diákmunka sokak fejében él egyszerű nyári 
pénzkereseti lehetőségként, ami részben igaz is. 
Tanulók ezrei dolgoznak nyaranta strandokon, 
büfékben, fürdőkben, üzletekben, sőt a 
mezőgazdaságban is, hogy nyaralásra, fesztiválozásra, 
netán jogosítványra teremtsék elő a forrást. Azonban 
a Meló-Diák az utóbbi években sokat tett azért, hogy 
a vállalatok és a tanulók a diákmunkára, mint egy 
széles lehetőségeket kínáló, rugalmas foglalkoztatási 
formára tekintsenek. A diákmunka kiváló lehetőség 
a gyakorlat megszerzésére a szakképzettséget, 
nyelvtudást, magas szintű soft skilleket igénylő 
feladatokban is, gyakornokként, rész- vagy akár teljes 
munkaidőben. 
- Hogyan változott a diákok alkalmazása a 
kialakult vírushelyzetben?
Már eleve az változás, hogy a vállalatok érdeklődése 
megnőtt a diákmunkások iránt. A cégek egy része 
már korábban is alkalmazott diák munkaerőt, míg 
mások most “kényszerültek” szemléletváltásra, hiszen 
a tanulók a legrugalmasabbak az időbeosztás és a 
munkakör terén. Ez pozitív hatásokkal jár, mert a 
tanulók gyors alkalmazkodása, kreativitása, erős 
IKT-kompetenciái most nagy segítséget jelentenek 
a változásokhoz való adaptációban. A diákok 
alkalmazásának körülményei természetesen 
annyiban változtak, hogy akinek a munkaköre 
lehetővé teszi, home office-ban dolgozik, ahol pedig 
nem lehetséges, ott Partnereink minden tőlük telhetőt 
megtesznek, hogy a diákok egészségét védjék.
Az évek során a diákszövetkezet által ajánlott 
munkákon kívül, nyári szünetben a Munkaügyi 
Központban történt regisztráció mellett, volt 
lehetőségem az Adonyi Közös Önkormányzati 
Hivatalban dolgozni. Részt vettem napközis 
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KREATÍV HÁZIASSZONY

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)

Bodó István (horgász hírek)
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..)
Dombi Evelin (Ifi klub hírek)

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!

táborok lebonyolításában, amelyek mindig nagyon 
jó hangulatban teltek, segédkeztem az irodai 
adminisztrációs munkákban is. Sajnos a tavalyi évben 
elmaradtak a napközbeni gyermekfelügyeletet 
biztosító táborok, de reméljük, hogy idén ismét 
lesznek, ezért figyeljétek a diákmunkára való 
felhívást, vagy érdeklődjetek a Hivatalban. 

Úgy tapasztalom, hogy a kialakult 
vírushelyzetben, a diákoknak több szabadidejük 
marad. Ezt az időt érdemes olyan tevékenységgel 
kitöltenetek, amivel hasznosabbá válhattok, sok új 
emberrel ismerkedhettek meg, újfajta tapasztalattal 
gazdagodhattok és a pénztárcátok tartalma is 
gyarapodhat. Remélem, hogy sikerült motivációt 
adnom az úton való elinduláshoz! Ha felmerülne 
bennetek bármi kérdés, vagy csak szívesen 
hallanátok még több személyes tapasztalatot, 
keressetek bizalommal!

Dombi Evelin

Fehér csokis muffin
Hozzávalók
Tészta: 20 dkg liszt, fél csomag sütőpor, 15 dkg 
porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 12.5 dkg vaj, 2 
egész tojás, 3 evőkanál tej
Krém: 15 dkg fehér csoki, 20 dkg vaj, 10 dkg 
porcukor
Elkészítés
A tészta hozzávalóit simára keverjük, majd a kész 
masszát formákba kanalazzuk. 180 fokon 30 percig 
sütjük. 
A cukrot kikeverjük a vajjal, utána hozzáadjuk az 
olvasztott fehér csokit, majd nyomózsákba tesszük. 
A kihűlt muffint tetszés szerint díszítjük vele.
Szépen mutat a családi asztalon.

Jó étvágyat!        Kató

GYEREKSZÁJ
„Nem bírok az éhemmel.”
„Kinyalászom a joghurtot a pohárból.”
„Apa, én hozom a faágat, te pedig hozd magadat.”

Telefonon:
-„Szia Anya! A játszótéren vagyunk.
-Tényleg? És mikor jöttök?
-Holnap.
-Holnaaaap? Inkább gyertek haza még ma! A 
játszótéren nagyon hideg van. Fázni fogtok éjszaka.
-Nem fogunk, majd betakarózunk a falevelek alá.”

-„Megütlek hugi!
-Kisfiam, ilyet nem szabad mondani!
-De akkor mit mondjak?
- Amikor mérges vagy rá, akkor is beszélj vele 
kedvesen.
-Újrahasznosítalak hugi!”
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MÚLT IDO
//

egykori csataterek titkokat rejtő csendjében
a Segeti tábor

Az Adonyi Újság 2020. novemberi számában, a 
Nagy Háborúban részt vett adonyi katonák hadi 
útját követve egy ma már gyönyörű kis szlovéniai 
település, Kostanjevica na Krasu környékét jártuk 
be. Most nyugati irányban elindulva elhagyjuk a 
falut, és egy kis sétával megérkezünk arra a területre, 
ahol 1915 augusztusától kezdve egy hatalmas 
katonai tábor épült. Bízzunk abban, hogy egyszer 
vége lesz ennek a világban dühöngő járványnak, 
és az adonyiak is újra utazhatnak, kirándulhatnak. 
Talán lesznek, akik felkeresik ezt a magyar katonák 
számára egykor fontos helyet. 
Autóval megközelíthetjük Lokvica falu felől is, 
és néhány perc múlva már ott lehetünk a tábor 
északnyugati bejáratánál, egy ma is látható 
emlékműnél. Egy sziklába faragott ülőkénél, az 
úgynevezett „Boroević székénél”. (Svetozar Borojević 
vezérezredes, az 5. Isonzó-hadsereg parancsnoka 
volt.) 
Miért is épült ez a hatalmas tábor? Kezdődött 
azzal, hogy a hadvezetés 1915 nyarán azonnal 
szembesült a Doberdó-fennsíkon küzdő katonák 
pihentetésének, elhelyezésének problémájával. A 
sziklás, vízben szegény, sivár vidéken olyan tábort 
kellett építeni, ahol az első vonalakból leváltott 
honvédek pihenhettek, feltöltődhettek, mielőtt újra 
az állásokba kerültek volna. 
József főherceg, a VII. hadtest parancsnoka is 
szorgalmazta, hogy a Komeni-fennsíkon minél előbb 
elkezdődjék a tábor építése. A kivitelezés igen nagy 
erőfeszítéseket követelt, és csak október elején érte 
el azt a szintet, hogy már sok kőépület és fabarakk 
állt. A tábor építésében orosz hadifoglyok is részt 
vettek. A táborrendet táborhely-parancsnokság és 
külön őrszolgálat felügyelte. Fürdők, tetvetlenítő 
állomások, segélyhelyek, gyengélkedők, raktárak, 
kiképzésre alkalmas területek kerültek kialakításra. 
Szigorúan ügyeltek a tisztaságra, a szükségletek 
kielégítésére csak a latrinákat használhatták.   
1916. március 1-én nyílt meg a tábori mozi. Belépődíj 
a legénység számára 10 fillér, a tisztek számára 50 
fillér volt. A működési költségen felül megmaradó 
pénz az özvegyek és árvák alapjába került.
A tisztek szórakoztatásáról kávéház gondoskodott, 
közelében körhinta és hajóhinta működött. Ezeket 
a trieszti helytartó felesége, Fries-Skene bárónő 
adományozta a hadtestparancsnokságnak.  
A katonák lelki gondozása is fontos feladat volt. 
Ezért négy kápolna és egy zsidó templom épült. A 
szertartásokon az ezredek zenekara szolgáltatta a 
zenét. 1916 tavaszán már egész kisváros alakult ki a 
területen, amely több mint tízezer fő elszállásolására 
volt alkalmas.  A „Segeti tábor” neve a Doberdón 
küzdő magyar katonák számára szinte fogalommá 
vált, így azoknak az adonyi honvédeknek a számára 
is, akik a székesfehérvári 17. tábori és 17. népfelkelő 

ezred soraiban harcoltak. A doberdói állásokban 
harcolni maga volt a földi pokol, de a táborban 
pihenve egy pillanatnyi nyugalmat éltek át. 
A Segeti tábor a 6. isonzói csatáig működött, 1916. 
augusztus 9-től megkezdődött a kiürítése. Az olasz 
csapatok néhány hónappal később elfoglalták 
a területét, és akkortól kezdve osztrák–magyar 
ágyúk pusztították folyamatosan a még megmaradt 
épületeket, szinte teljesen megsemmisítve egy év 
építőmunkájának minden emlékét.
Kutatótársaimmal többször bejártuk az egykori 
tábor területét, a dolinákat, kavernákat, 
és a hadiszolgálatba állított barlangokat.  
Rendelkezésünkre álltak azok a vázlatok, leírások, 
amelyek segítségével tudtuk, hogy hol volt egyes 
ezredek körzete, így a székesfehérvári honvédek 
táborhelye. Sikeres kutatást folytattunk a Szent 
Márton kápolna helyének pontos behatárolására. 
Eltelt néhány év, és a szombathelyi Szent Márton 
cserkészcsapatnak és vezetőjének, Fülöp Andrásnak 
köszönhetően 2015. július 4-én ötnyelvű információs 
tábla került elhelyezésre a közelében.    
A tábor területét ma már sűrű bozótos borítja (sajnos 
nagyon sok a kullancs), és ahol utak voltak, most 
jól járható ösvények vannak. Ha csak ott sétálunk, 
és nem megyünk be a bozótos közé, már akkor is 
láthatjuk az egykori kőépületek maradványait. Sok 
információt kaphatunk a kihelyezett tájékoztató 
táblákról is. Ugyanis az egykori katonatábor 
eseményeit, és a területet a „Béke útja” (Pot miru) 
kulturális útvonalhoz kapcsolódóan tanösvény 
mutatja be.  
Az ösvényeken sétálva gondoljunk azokra az adonyi 
honvédekre, akik ott töltötték napjaikat. Közülük 
sokan a táborból indultak az első vonalakba, és soha 
nem tértek vissza. 
Amikor a XX. század hadi eseményeinek áldozataira 
emlékezünk, ne feledjük, hogy május utolsó 
vasárnapja a Magyar Hősök Emlékünnepe. Az 
adonyi családoknak a Koller téri emlékműveknél 
lehetőségük van megemlékezni egykori katona és 
civil felmenőikre. Hosszú a névsor, és mindegyik név 
mögött ott van egy félbetört élet.                                                                        
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HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A KATALIZÁTOR – LOPÁS ELLEN? 
Mit nem szabad csinálni? 

 
Nem szabad „berácsozni” a katalizátort, mert nagyon nagy hátránya, hogy mindenféle koszt és falevelet fel-
vesz, melyek a nagy hő miatt akár ki is gyulladhatnak. 

 
Amennyiben lopás sértettje, vagy szemtanúja lett, hívja a 112-es segélyhívószámot, kérjen segítséget! 

  MINDIG parkoljon jól megvilágított területen! 
 Amennyiben van garázsa, akkor mindig tárolja ott az autóját! 
 Kössön olyan Casco-biztosítást a kocsijára, melyben az alkatrész lopás is szerepel a tételek között! 
 Érdemes olyan riasztót beszereltetnie a kocsijába, amely emelésre is jelez! 
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A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
Április elsején megtörtént a 2021-es év első 
haltelepítése. A cikolai tavakról 1000 kg 
háromnyaras pontyot, mintegy másfél kilogrammos 
egyedsúlyban vásároltunk és helyeztünk vízbe, a gát 
alatti és a középső szakaszokon. A szokásos tilalmi 
feltételek mellett horgászhattak sporttársaink a 
halakra, a rengeteg horgászó mutatta, hogy ezekre 
a tavaszi telepítésekre nagy szükség van. Második 
telepítésünk április 30-án fog megtörténni, amikor 
is szintén 1000 kilogramm ponty lesz elosztva 
a két telepített terület között. Halgazdálkodási 
tervünkben leírtaknak megfelelően április végén- 
május elején, 4000 darab csuka ivadékot fogunk a 
vízbe helyezni a középső részen, ahol véleményünk 
szerint, a legjobbak lesznek a lehetőségeik a 
növekedésre. 
Területeinken sajnos folyamatosan jelen van a 
törpeharcsa, védekeznünk kell ellene. Egyesületünk 
szerződésben áll Kukucska Gyula halásszal, 
aki jogosult ökológiai célú szelektív halászati 
tevékenységet végezni. Ez a mi esetünkben a 
törpeharcsa és a busa gyérítését jelenti. A középső 
részen elhelyezett 2db törpeharcsa csapda idén 85 
kg kicsi és nagyobb törpeharcsát fogott be, ennyivel 
kevesebb invazív hal szennyezi vizeinket. Május 
hónapban az iváncsai részen lesznek lerakva a 
csapdák és elindul a busa szelektív halászata is.
A járványügyi helyzet enyhülése miatt április 17-
én lehetőségünk nyílt egy szabadtéri vezetőségi 
ülést tartani. Az ülésen Dr. Szász Károly Elnök Úr 
beszámolt egyesületünk helyzetéről, elmondta, hogy 
anyagi helyzetünk stabil, a halbeszerzés biztosított, 
minden körülmény és feltétel adott a biztonságos 
működésünkhöz.
 Gazdasági felelősünk Kovácsné Győrfi Edina 
ismertette a vezetőséggel a 2020. évi pénzügyi 
beszámolót, illetve zárszámadást. 
Megállapodott vezetőségünk abban is, hogy a 
Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 
eszközbeszerzési támogatásra pályázunk, hogy 
területeink rendben tartásához, nagy teljesítményű 
fűnyíró traktort tudjunk vásárolni.
 Döntöttünk arról is, hogy a május elsejei 
hagyományosan megrendezett horgászversenyünket 
sajnos a járványügyi veszélyhelyzet miatt idén sem 
tartjuk meg. Bízunk abban, hogy a tavalyi évhez 
hasonlóan az augusztus 20-ai szokásos versenyünket 
viszont már megrendezhetjük.
 Fontos döntésre került még sor. Amennyiben a 
Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) a 
korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is támogatni 
fogja gyerekek horgász táboroztatását, úgy 
egyesületünk Müller Sándor ifjúsági és sportfelelős 
szervezésével ismét megrendezné a szokásos nyári 
horgásztáborait. Ha a szükséges támogatást a 
MOHOSZ-tól megkapjuk, úgy a tábort, mint tavaly, 
július második és harmadik hetében, két egyhetes 
turnusban bonyolítanánk le. 

Jelentkezni Sanyi bácsinál személyesen lehet majd 
az iskolában, a tábor szülőkre háruló költségei 
reményeink szerint a tavalyihoz képest nem 
változnának.  
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a gyermek 
horgászengedély nem kötött horgászvizsgához 
vagy egyesületi tagsághoz. Gyerekhorgász az lehet, 
aki a harmadik életévét már betöltötte és adott év 
december 31-ig nem tölti be a 15. életévét. (15 éves 
kor után ifjúsági horgászengedélyt tud váltani.)  
1000 Ft a területi jegyünk a gyerekeknek és 300 Ft 
a fogási napló. Kis túlzással egy fagyi áráért egész 
évben horgászhatnak a gyerekek és közben a jó 
levegőn a természetben tartózkodnak. E sorok 
írásakor egyesületünknek 97 fő gyerekhorgásza 
van, azt szeretnénk, ha ez a szám sokkal nagyobb 
lenne, akár megsokszorozódna, hiszen a jelenlegi 
gyerekekből lesznek a jövő felnőtt egyesületi tagjai.
Jó horgászatot és kellemes kikapcsolódást kíván az 
Adony és Környéke Horgász Egyesület vezetősége!

Bodó István 
titkár
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KERTI TÖRTÉNETEK
lapulevél

Április végét járjuk, s végre süt a nap, számtalan 
madár énekli ki a világnak a szebb jövőt. Visszatértek 
a fecskék is, itt suhannak, cikáznak a fejem felett. A 
háttérben időnként egy bárány béget, kotkodálnak 
a tyúkok, és én elégedetten figyelem az egyre 
rendezettebb virágágyásaimat. Időnként a távoli 
utcák egyikéből talán az egyetlen adonyi szamár 
család hangos iázása is ide hallatszik. Ma meleg 
van, a lágy szellő lengeti a tulipánok sziromkelyheit, 
a nárciszok csillagfejét, a gyöngyikék viszont 
szilárdan, katonásan állnak, mint aprócska őrök az 
ágyás szélén. A violák a piros és a sárga összes létező 
árnyalatával bokrosodnak, jellegzetes illatukkal.
Lassan minden zöldbe borul, mindenhol az új élet 
serken, és a hosszan ránk telepedett rossz idő 
hangulatát felszárítja a nap melege, elűzve még a 
borús gondolatokat is.
Ahogy a menyasszonyi bájjal kivirágzott körtefa alatt 
ülök és békésen szemlélgetek, megakad a szemem 
egy lapulevélen vagy ahhoz hasonlón, amiről 
eszembe jut gyerekkorom egyik különös kalandja.
Gyerekként a Cigány utcában laktam, aminek 
természetesen volt szép, hivatalos neve is, Rózsa 
utca. Rózsa utcát finom por fedte, pár közé keveredett 
hatalmas kővel, és bizony szeméttelep kerítette jobb 
oldalról. Az utca jobb oldala sorakoztatta a házakat, a 
bal oldala pedig a hűvös, félelmetes kukoricaföldeket, 
az apró, édes gyümölcsű vadalmafákat, a bodzákat 
és a gyomoktól illatos árkokat. A végét búzamezők 
zárták és megannyi szántóföld. A szeméttelepet mi 
egyszerűen Dzsindzsának hívtuk, mint mindenki 
más, aki Adonyban lakott. Ez volt a szülők rémálma, 
de a gyerekek bátorságmércéje is.
A mi házunk volt a 13-as számú ház, ahol az utcai kút 
állt. Egyik nap lustán figyeltem a ház lépcsőit jobbról- 
balról keretező petúniákat. Az akkori petúniák színe 
és illata is kiemelkedő volt. Többnyire rózsaszín és 
fehér tölcséreikkel ontották az édes illatukat, főként 
nyári estéken.
Az utca felett lógó villanypóznán roskadásig deleltek 
a fecskék és sose ültek úgy, hogy ne a házak felé 
nézzenek. A fecskék szeretik az embereket. Ezt már 
gyerekként megértettem, hiszen mindig jelen voltak 
egy utcán játszó gyerek feje felett.
Tőlünk pár házzal arrébb lévő kertre gondoltam, 
és arra a különös bácsira, akitől minden felnőtt 
óvott. Valóban félelmetes volt. Háza düledezett, nád 
teteje bedőlve, és kerítés nélküli udvara mindent 
láttatott. Egyetlen hatalmas fája alatt mezőként 
terült el a megannyi lapulevél. A lapulevelek, mint 
később kiderült, ketreceket rejtettek, a ketrecek 
pedig nyulakat. Ezt azon a lusta, nyári napon 
tudtam meg, amikor bemerészkedtem abba a 
lapulevél rengetegbe. Bementem ahhoz a bácsihoz, 
aki romverte házának másolata volt. Ütött- kopott 
ruhája színére mai napig emlékszem, s arra is, hogy 
nadrágjának szárát csak egyetlen láb telítette ki.

Ép lábát mankóval támasztva állta utamat, és 
mogorván nekem szegezte azt a kérdést, hogy miért 
nem félek tőle!? Hat esetleg hét éves lehettem. 
Mindig szóba szerettem volna állni vele, hogy 
megkérdezzem ki ő. Nem tudtam meg, morzsákat 
kaptam az életéből, amiket életem végéig őrzök, ott, 
ahol a különös embereket mentem el az emlékeimben. 
Miután meggyőződött, hogy nem félek, felhajtotta a 
lapuleveleket, ahol a földre helyezett ketreceiben 
tartotta az óriási, foltos nyulait.
Jártam a házában, düledező otthonában. Ott láttam 
életemben először és utoljára újságpapírokkal 
leterített ágykeretet matrac gyanánt, és zizegő, 
szúrós szalmával kitömött jutazsákot párna gyanánt.
Gyerekként is megrendített a szegénysége, és bizony 
nagyon csodálkozhattam, mert nevetve válaszolt 
a kérdésemre, ami az volt, hogy ezen hogyan lehet 
aludni!? Egyszerű, derűs választ kaptam.
-Ez a legjobb a fájó csontokra!
Ott, akkor, a lusta nyári délutánon az én életem úgy 
hozta, hogy kipróbáltam milyen egy újságpapírral 
fedett deszka ágyra ráfeküdni.
A felnőttek azt mondták, a bácsi bolond és háborús 
sérült, ne merészkedjünk a közelébe. Emlékeim 
szerint övé volt a második vagy a harmadik ház, 
és egyáltalán nem volt félelmetes, csak gondolom 
nagyon szegény, beteg ember lehetett. Se akkor, se 
most nem tudom ki volt ő valójában.
Nekem egy kedves bácsi, rongyos ruhában, fél lábbal, 
aki hozzátartozik az adonyi Rózsa utca emlékeihez. 
Hiszen elvadult, dombra épült házát más nem is 
keretezte, csak a lapulevél, alattuk óriási, foltos 
nyulakkal.
Ez az én kedves emlékem arról a lusta nyári napról 
a múltból, erről a névtelen, titokzatos, kortalan 
emberről.
Romos kertek kincsei ők! Ne felejtsünk bekopogni 
felnőttként se olyan helyekre, ahol már a kapuban 
megreked az ember az előítélettől!   
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GONDOLATÉBRESZTO 
Örömmel fogadtam kolléganőmtől, Kovácsné Reha 
Andrea tanárnőtől a stafétát, és lelkesen adom 
majd tovább. A hivatásom 
és a hobbim jártak a 
gondolataimban, amikor 
vele arról beszélgettem, hogy 
miről is írhatnék én az adonyi 
újság eme rovatába. Közel 
6 éve élek a településen, és 
tanítom az adonyi gyerekeket 
felső tagozatban a magyar 
nyelv és irodalom tantárgy 
ismereteire.  Magyar szakos 
pedagógusként viszont 
már 21 éve teljesedhetem 
ki, és most már bátran kijelenthetem, hogy a 
munkám a hivatásommá vált.  De mit nevezünk 
hivatásnak? Valamely munka iránti személyes 
elkötelezettséget, elhivatottságot, életcélt. Munka, 
amely örömet okoz, és amelyben lehetőségünk van 
kiteljesedni, alkotni, értéket teremteni akár egy 
életen át. Nemcsak magunknak, hanem másoknak 
is hasznára válni, társadalmilag is hasznos dolgot 
végezni. Természetesen ez nem minden pillanatban 
jut eszembe a szürke hétköznapok rohanásában. 
Sokszor érezheti úgy az ember, hogy talán más 
területen több elismerés (anyagilag, emberileg), 
sikerélmény érhetné. De ilyenkor jön egy apró 
gyermeki, szülői figyelmesség, egy lelkes tanítvány, 
egy versenyeredmény, vagy csak egy ölelés, és 
mindez megerősít abban, hogy én nem tudnék mást 
csinálni.  Munkám során mindig arra törekedtem, 
hogy ne csak pedagógusként, hanem emberként 
is kapcsolatban legyek a tanítványaimmal. Egy – 
egy irodalom órai műelemzés alkalmat is ad arra, 
hogy beszélgessünk egymással. A gyerekek csillogó 
szemmel, izgatott tekintettel néznek rám ilyenkor, 
hiszen rácsodálkoznak, hogy nem csak a tananyagról 
lehet velem beszélgetni. Ilyenkor megerősítem 
bennük, hogy én is érző ember vagyok, tudok sírni, 
és nevetni, nekem is vannak félelmeim, problémáim, 
tapasztalataim az élet dolgairól. Meghallgatnak és 
meghallgatom őket. Azt tapasztalom, hogy erre - a 
mai rohanó és az emberi kapcsolatokat háttérbe 
szorító világban - borzasztó szükség van! És most, 
hogy lassan már két éve tombol körülöttünk a járvány, 
és szakít el emberi kötelékeket, különösen fontos 
ápolni meglévő kapcsolatainkat. A digitális térben 
azonban- bármennyire szeretnénk- nem az igazi ez 
a kapcsolattartás. Nekem már nagyon hiányoznak 
a beszélgetések, a megszokott hétköznapok az 
iskolában.  Viszont bármennyire is szereti valaki a 
munkáját, szükség van feltöltődésre, új lendületre. 
Sokan úgy gondolják, hogy egy magyartanárnak az 
olvasás, a színház nyújthat csupán felüdülést.  Amely 
részben igaz is, sőt életem egyes szakaszában még 
a versírás is segített átlendülni a nehézségeken. 
Ezek a versek azonban az „asztalfiókban” várják, 
hogy irodalmi alkotássá váljanak, hiszen amíg 
nincs olvasó, befogadó, addig csak szunyókálnak a 
papíron.

Az igazi felüdülést, hobbit számomra azonban a 
horgászat jelenti. Ez az a tevékenység, amely igazán 
feltölt energiával, ahol másfajta sikerélmények, 
kihívások érnek. Akik nem ismernek, azok eleinte 
furcsán néznek rám ezért, és nem is nagyon értik, 
hogyan tudom én ezt ennyire szeretni. Kötődésem 
a horgászathoz gyerekkoromig vezethető vissza. 
Nagyapám tiszai halászként megtanított hálót 
és horgot készíteni, halat fogni különböző 
módszerekkel, gilisztákat előcsalogatni ásónyél 
rezegtetéssel, és még most is előttem van ráncos, 

ügyes két keze, ahogyan kezdeti próbálgatásaimat 
segítette. Hajnali háromkor a húgommal együtt 
felöltözve, izgatottan ültünk az ágy szélén- nyári 
szünidőben a Tisza-part töltése alatti parasztház 
tisztaszobájában- hogy indulhassunk már horgászni. 
Rég nincsen már öregapám, de a vízpart és a 
horgászat szeretete örökké velem marad.  
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És ilyenkor nem számít az eső, a szél, vagy a nomád 
körülmények. Csak az a fontos, hogy együtt a család, és a 
szenvedélyemnek hódolhatok. Sikerélmény számomra, 
ha saját kezemmel készítem el a csaliszereléket, ha 
megszólal a kapásjelző és hosszú perceken át fárasztom 
a halat, vagy ő engem. Teljesen mindegy, hogy ponty, 
amur, vagy tokhal. Az is mindegy, hogy kicsi vagy nagy. 
Bár azért az elmúlt években nagyon szép, méretes 
példányokat vehettem a kezembe. Az eddigi legnagyobb 
élményem, hogy egy közel 20 kilós tokhalat- majdnem 
egy órás fárasztás után- a kezeimben tarthattam. 
Természetesen ezeket a szép, nemes állatokat 
mindig kíméletesen visszaengedem az élőhelyükre. 
Feledhetetlen emlékek ezek szeretteim körében, és 
hálás vagyok, hogy a saját családomban is támogatást 
kapok ehhez a szenvedélyemhez. 

De hogyan kapcsolódik össze a hivatásom és a hobbim? 
Nos a legváratlanabb pillanatokban. Például, amikor 
bemegyek helyettesíteni egy alsós osztályba, számomra 
ismeretlen gyerekekhez, és azzal kezdi az egyik 
kisfiú odaszaladva hozzám: „Szilvi néni! Gratulálok 
a nagy haladhoz!!! Képzeld el…” és már el is indul a 
beszélgetés, amely során csak hallgatnom kell a lelkes 
élménybeszámolókat. Kívánom, hogy mindenki találja 
meg életében azt a munkát, amelyet hivatásként élhet 
meg, és azt a hobbitevékenységet, amely feltölti a nehéz, 
szürke hétköznapokon.
A stafétát pedig lelkesen adom tovább Dr. Kirinovics 
zsuzsannának, s kérem, hogy ossza meg gondolatait 
az olvasókkal. Témájának címe: „Amikor én még kislány 
voltam…”

Halmai Sára Eszter Budapest, 2021.03.07.
apa: Halmainé Máté Anita
anya: Halmai András

Sinczki Laura Dunaújváros, 2021.03.07.
anya: Sinczki Edit
apa: Sinczki Gábor

Kiss Nimród Kolos Dunaújváros, 2021.03.24.
anya: Kiss Szabina
apa: Kiss Attila Gábor

Gólyahír    
Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait! 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
Nemzeti Kibervédelmi Intézet 

 

 
 TLP: WHITE 

 

 TLP: WHITE 
 Szabadon terjeszthető! 

Rendkívüli tájékoztató 
Káros csatolmányú e-mail üzenetekkel kapcsolatban 

(2021. április 08.) 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI) rendkívüli tájékoztatót ad 

ki a Magyar Posta nevében készített, káros hivatkozást tartalmazó, kéretlen elektronikus levelekkel 

kapcsolatban. 

Intézetünkhöz több bejelentés érkezett olyan vírusterjesztő e-mailek vonatkozásában, amelyek a Magyar Posta arculati 

elemeit használják fel a megtévesztéshez (lásd: 1. ábra). 

 

A levélben szereplő hivatkozás megnyitását követően, az áldozat eszközére egy tömörített fájl töltődik le, amiben egy .exe 

kiterjesztésű, az. ún. AgentTesla trójai vírus egyik variánsa található. Az AgentTesla egy információgyűjtő 

kémprogram, amely - többek között - a billentyűleütések figyelésére is képes. 

Az eddigi esetek alapján a levélben szereplő linkesített szöveg az alábbi káros webhelyre mutat: 

hXXps://www[.]mediafire[.]com/file/9h41b5h3v7l62k6/Szallitasi+adatok.tgz/file . 

1. Ábra: Példa a káros hivatkozást tartalmazó levélre 
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májusi gyógynövényünk a zSÁlya 
gyógynövények királya

A középkor nagy tekintélyű gyógynövény szakértője 
Walahfrid Strabo is a legfontosabb növények között 
tartotta számon a zsályát.
Fertőtlenítő és görcsoldó hatása révén igen 
sokrétűen felhasználható gyógynövény.
Főként a csersav és illóolaj tartalmát emelném ki, 
pl: szájüreg és garat gyulladásainak, valamint a 
hasmenés kezelésének kapcsán.
Vírusos eredetű megfázást sokszor a bakteriális 
felülfertőződés követi, ami kellemetlen gyulladást 
idézhet elő.
emésztőszervi panaszok esetén:
Enyhíti a hasmenést, az émelygést, a felpuffadást és 
a kellemetlen bélkorgást.
Nem csak tüneti kezelésre, hanem megelőzésre is 
alkalmas.
Zsályalevél rágcsálásával megakadályozhatjuk, hogy 
a baktériumok megtelepedjenek a melléküregek 
nyálkahártyáin.

persze, ha szárított formátumban használjuk, 
akkor egy főzetet készítsünk: 
1 evőkanál szárított gyógynövényt 2dl vízzel 
forrázzunk le.
10 perc után szűrjük le, és langyosan gargalizáljunk 
a főzettel.
Inhalálásra is kitűnő ez a forrázat. De vigyázzunk, a 
forró gőzt nem szabad inhalálni!!!!

Szoptatós kismamáknak nem javasolt a zsályatea 
fogyasztása, mert tejapasztó hatású.
alacsony vérnyomásúaknak a zsályatea 
ellenjavalt!

Fűszernövényként is használhatjuk.
Nagyon erős aromája van, így csínján bánjunk vele a 
konyhában!
Zsíros ételekhez, mint a kacsahús, a bárány, és 
vadhúsokhoz nyugodtan használjuk!
Illata kissé kámforhoz hasonlít, íze enyhén keserű.

Szépségápolásra is alkalmas:
Öregedést lassító zsályás arcpakolást is készíthetünk 
a leveléből: nemcsak fertőtlenít, de ki is simítja a 
bőrt.
Felhasználási javaslatom:
4 evőkanál biojoghurt
1 evőkanál méz
néhány csepp citromlé
1 teáskanál zúzott zsályalevél
1 teáskanál finom szemcséjű zabpehely.
Az összetevőket összekeverjük, és ha megdagadt a 
zabpehely, kenjük fel egyenletesen az arcunkra.
30 perc után langyos vízzel mossuk le. Ezután 
krémezzük be az arcunkat.
Ha bármelyik összetevőre allergiásak vagyunk, ne 
használjuk a pakolást!

Jó egészséget és szépülést kívánok mindenkinek.

                                                                                     Jókai Ildikó
                                                                                      fitoterapeuta

FUBEN, FÁBAN ORVOSSÁG
//
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SPORT
Sportré, avagy majd a „Beli” megmondja
A futball megmentése, vagy annak halála?

Előre is bocsánatot kérek az újság és a rovat 
hűséges olvasóitól, hiszen a múlt hónapban egy 
két részes anyag első felét tettem közzé, azzal 
az ígérettel, hogy májusban érkezik a befejezés. 
Aki, már ragadná magához a tollat, hogy becsmérlő 
levelet írjon számomra, megnyugtatom, el fog 
készülni a második rész is, azonban a napokban 
történt egy olyan mozzanat, amely mellett nem 
tudok – és nem is akarok – szó nélkül elmenni. Előre 
bocsátom érzelmektől túlfűtött és minden bizonnyal 
cseppet sem tárgyilagos írás következik.
Szuperliga mi?!
Aki esetleg lemaradt volna az európai klubfutballt 
érintő változásokban, annak íme a sztori zanzásítva: 
A Szuperligát hat angol – Manchester United, Arsenal, 
Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester 
City – három olasz – Juventus, AC Milan, Internazionale 
– és három spanyol – Real Madrid, FC Barcelona, 
Atlético Madrid – sztárklub hozta létre, első számú 
vezetője Florentino Perez, a Real Madrid elnöke lett. 
A 20 csapatos sorozatnak 15 állandó résztvevője 
lenne, további öt együttes az előző idény eredményei 
alapján csatlakozhatna. A mérkőzéseket hétköznap 
rendeznék, így a részt vevő klubok ugyanúgy 
szerepelnének a nemzeti bajnokságokban. A tervek 
szerint két tízcsapatos csoportban kezdődnének 
a küzdelmek, minden gárda kétszer – otthon és 
idegenben –  találkozna valamennyi riválisával, 
az első három egyenesen a negyeddöntőbe jutna, 
míg a negyedik és ötödik helyezettek egymással 
küzdenének meg a fennmaradó két helyért. Onnantól 
oda-visszavágós alapon folytatódna a sorozat, majd 
május végén semleges helyszínen tartanák a döntőt.
Akár, a vadnyugaton.
Felteszem, nem kell mondanom, ez a jelenleg 
érvényben lévő nemzetközi kupaküzdelmeket 
mekkora mértékben herélné ki, hiszen a szuperligában 
szereplő egyesületek aligha vennének részt más 
küzdelmekben, ideértve a saját nemzeti ligájukat is.  
A revolverezés azonnal elkezdődött, az UEFA elnöke, 
Aleksandar Ceferin árulást kiáltott, és az általa 
elnökölt szervezet a FIFA-val karöltve azonnali 
kizárással fenyegeti a részt vevő klubokat, sőt a 
klubok kötelékében versenyző játékosokat is – 
ezzel lőve elképesztő öngólt, és heréli ki egyúttal, a 
szuperliga által egyébként nem érintett Európa-és 
Világbajnokság versenysorozatát is. 
Mi vezetett idáig?
Mondanom sem kell, a címben taglalt kérdés távolról 
sem ilyen egyszerű. Ahogyan az lenni szokott, 
ugyanannak az érmének a két oldaláról beszélünk. 
Félreértés ne essék a gazdasági társaságok – 
szándékosan nem használom a „klub” szót, hiszen 
ezek működése a legkevésbé sem hasonlít egy 
egyesületéhez – érvelésében is lehet igazság, 
hiszen joggal mondhatják, hogy ők, mint „gigászok” 

nagyobb szeletet akarnak amúgy is egyenlőtlenül 
felhasított tortából – köszönjük kapitalizmus. Az 
egyesületek felelőtlen gazdálkodása, a pandémia 
okozta pénzügyi válság miatt pedig még jobban 
a felszínre került (erről később még szó lesz).  
Nem árt azonban megemlíteni, hogy ennek a bajnak a 
legfőbb okozója, maga az UEFA volt. A szervezet volt 
az, aki a pénzügyi fair playt tessék-lássék módjára 
vezette be, a fizetési sapkának a gondolatától 
is irtózik (lásd: amerikai major ligák). Ezek a 
szabályozatlan „folyamok” pedig most kiléptek a 
medrükből és közvetve az UEFA vesztét is okozhatják.  
Még korábbra visszatekerve az idő kerekét, az 
UEFA volt az, aki lehetőséget biztosított a tőkeerős 
bajnokságokban szereplőknek, hogy a mindenkori 
bajnok mellett 2-3-4 másik klub is elinduljon 
akár közvetve, akár selejtezők által a „Bajnokok 
ligájában” - itt tenném fel a kérdést, hogy egy 
adott országon belül, hány bajnokot avatunk? 
Ezzel megvalósítva a „kétsebességes 
Európa” modellt a futball világában.  
Arról nem is beszélve, hogy a szuperliga ötlete 
eleve szembemegy az esélyegyenlőség elvével. 
Legyünk őszinték, egy Kelet-Közép Európa-i 
klubnak manapság vajmi kevés esélye van eljutni a 
BL egyenes kieséses szakaszába, hiszen a tudás-és a 
tőkebeli különbség akkorára hízott (mesterségesen 
hizlalták) az egyesületek között, amely 
megugorhatatlanná teszi az akadályt. A szóban forgó 
szuperliga pedig csak még tovább növelné az amúgy 
sem kicsi különbségeket a futball-térképen belül. 
A fentiekből úgy tűnhet, hogy az UEFA a hibás 
mindenért, ez azonban csak részben igaz. Az, hogy 
nem tölti be a rá bízott ellenőrző szerepet egy 
nagyon lényeges szegmense a történetnek. Morális 
értelemben azonban a klubokat vezetőknek is 
mélyen magukba kellene nézniük. A gigaklubok, 
nem a földből nőttek ki. Megalapításukkor aprók 
voltak, és rengeteg tényezőnek köszönhetően 
nőtték ki magukat, ezen tényezők egyike az 
UEFA, pont amit megkárosítanak, elhárítva 
maguktól a felelősség legkisebb morzsáját is. 
Florentino Pérez azt nyilatkozta: A szuperliga 
megmenti a klubokat, és segíti őket a nehéz anyagi 
helyzetük megoldásában. Újabb kérdést tennék 
fel a presidentéhez intézve: Ki kormányozta 
ezeket a klubokat bele a nehéz anyagi helyzetbe? 
Ahogyan fent írtam, értem én, hogy az UEFA 
nem töltötte be a rá bízott ellenőrző funkciót, 
de az nem azt jelenti, hogy mindent szabad.  
Ha az asztalnál ülve édesanyám nem szól rám, 
hogy elég lesz az evésből, akkor én a halálba eszem 
magam? Természetesen nem, mert tudom mikor 
volt elég.
A kluboknak is ezt kéne megtanulniuk. 
A Barcelona, amely egyike az alapító 
tucatnyi egyesületnek, jelmondata ez: 
Mes que un club, azaz: több mint egy klub. 
Nemhogy több, de kevesebb lett, egy szimpla ATM.
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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

május.15. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
május. 22. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
május. 27. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
május. 29. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
június 05. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
június 10. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök


