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ADONYI
UJSÁG/

 2021. június 6.évf. 6. szám 
Ápolók nemzetközi napja
Az ápolók nemzetközi napja alkalmából Ronyecz 
Péter polgármester úr dicséretben, valamint  
jutalomban részesítette azokat az egészségügyi 
dolgozókat, akik az oltási munkafolyamatot 
tervezik, szervezik, koordinálják és akiknek 
ezúton is köszönjük munkájukat.

Mindennek kapcsán szeretnénk ismertetni a 
Tisztelt Lakossággal a településünkön beoltott 
személyek pontos számadatait:

Dr. Kőbányai János

beoltott személy:  888 fő

regisztrált, oltásra váró személy: 140 fő

Dr. Glashütter Csaba:  897 fő 

regisztrált, oltásra váró személy: 94 fő

Ezúton is köszönjük, mind orvosok és nővérek, 
hogy az oltásra várók és az oltásban résztvevő 
lakosok türelemmel, szorgalommal járultak hozzá 
az oltási folyamat gördülékeny lebonyolításához. 
Továbbá szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy ezúton is javasoljuk az oltakozást a lakosság 
számára, mert nincs tudomásunk arról, hogy 
beoltott beteggel súlyos probléma történt volna. 

Tisztelettel: 

Dr. Glashütter Csaba

Temetői fák, hova lettetek?
Megérintett a nagy üresség. A temetői fáknak 
feladatuk van. Nyugalmat, megbékélést árasztanak 
a sérült lelkeknek, életteret adnak a madaraknak, 
őrzik a halottak álmát. Szemtanúja voltam egy 
megfáradt, viharvert fa kidőlésének. Ráborult egy 
szépen megmunkált síremlékre. Szerencsére kár 
nem keletkezett, szóltam az illetékesnek, és a gyors 
intézkedésnek köszönhetően kivágásra került. 
Nyomasztó érzés fog el, ha végig nézek azon a 
területen. A rideg kőbe vésett fájdalmat nincs, ami 
enyhítse. Temetői fák, hiányoztok.

Boldog Istvánné Marika

          Papp Mária 95 éves                                                                                                 Papp József 90 éves.

Születésnapi köszöntő!

Adony Város Önkormányzata ezúton is 
szeretettel kíván jó egészséget és 

további boldog éveket !
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VÁROSHÁZA

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

Fájó szívvel gondolunk 

Králl Jánosra
halálának 2. évfordulóján.

Édesanyja, keresztfiai és családjuk

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A 
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL NYÚJTOTT 

INGYENES ENERGETIKAI TANÁCSADÁSRÓL

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) térítésmentesen 
nyújt energiamegtakarítási tanácsokat 
állampolgároknak és vállalkozóknak. A tanácsadás 
kiterjed a nyílászárók cseréjétől, a falak szigetelésén és a 
megújuló energia használatán át a fűtési és elektromos 
rendszerek kiépítéséig és felújításáig minden 
beruházásra, amelynek célja az energiamegtakarítás 
és hatékonyabb energiahasználat.

Az ingyenes tanácsadásra különösen szüksége lehet 
azoknak, akik állami támogatással lakásfelújítására 
vagy például vidéki kisboltok megújítására, bővítésére 
vállalkoznak.

A tanácsadásra jelenleg online felületen keresztül 
van lehetőség. Az érdeklődők jelentkezését, kérdéseit 
a tanacsadas@mmk.hu email címen várja a MMK. 
A tanácsadáshoz ki kell tölteni egy állapotfelvételi 
adatlapot, amely a www.mmk.hu/tanacsadas 
webfelületen érhető el.
A lakossági és vállalkozói tájékoztató felületen 
részletesen olvasható a tanácsadás menete. Külön 
menüpontban olvashatók információk: 

- az elérhető aktuális pályázatokról, 
- az energetikai tanúsítványról, illetve 
- megtalálható egy „hasznos linkek” menüpont 

is, ahol megtalálható többek között tervező és 
szakértő kereső felület, szolgáltatói elérhetőségek, 
pályázati oldalak elérhetőségei, napelemes rendszer 
várható teljesítmény kalkulátor, szemléletformáló 
oldalak elérései. 

Aki nem igényli az online konzultációt, annak 
elegendő a kitöltött adatlapot e-mailben vagy postai 
úton beküldeni, ezen a módon is kérhet segítséget.

Adony, 2021. május 19.
       

dr. Földi Ilona
      jegyző

TájékozTaTó mezőgazdasági összeírásról

Országszerte mintegy 21 ezer egyéni gazdaság 
részvételével kezdi meg 2021. május 15-én a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az egyéni 
gazdaságok összeírását. A válaszadók 2021. május 
25-ig online (www.maja.ksh.hu oldalon), azt 
követően pedig június 15-ig a Statek Statisztikai 
Elemző Központ Kft. alkalmazásában álló, 
fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók 
segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül 
válaszolhatnak a kérdésekre. A KSH valamennyi 
érintett részére május 14-ig elektronikus vagy 
postai levélben megküldi a belépéshez szükséges 
kódot.
Az összeírás keretében a gazdáknak a 
használatukban lévő földterületről, továbbá 
az állatállomány nagyságáról kell adatokat 
szolgáltatniuk.

A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_
osszeirasok oldal nyújt további tájékoztatást.

Adony, 2021. május 19.
    dr. Földi Ilona
   jegyző
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Miért?
A csípőszúnyogok a vérszívás
során betegségeket terjeszt-
hetnek, ehhez azonban szük-
séges, hogy korábbi vérszívás
alkalmával egy fertőzött ember-
ből vagy állatból felvegyék a
kórokozókat.
Hazánkban és a környező orszá-
gokban is várható olyan csípő-
szúnyog fajok elterjedése ,
melyek korábban nem fordul-
tak elő Európában.

Hogyan?
Szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik.
Hívja fel családtagjai, ismerősei figyelmét is a szúnyogok elleni védekezés fontosságára.

A csípőszúnyogok lárvái vízben
fejlődnek. Tévedés azt gondolni,
hogy a csak a tavak, folyók
árterében szaporodnak a szú-
nyogok. Számos olyan járvány-
ügyi szempontból fontos
szúnyogfajt ismerünk, melyek
lárvája kis térfogatú pangó
vízgyülemekben él. A nyári
hőmérséklet mellett akár egy
hét alatt kifejlődhetnek a
szúnyoglárvák. Néhány deciliter
vízben több száz szúnyog
fejlődhet.

Ön is védekezzen a szúnyogok ellen!

A kerti tóban tartott apró halak legtöbbje 
elfogyasztja a szúnyoglárvákat.

A rendszeresen kezelt, tisztított vizű 
medencében nem maradnak életben a 

szúnyoglárvák. 

Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa 
karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson.

Az udvaron tárolt vödröt, kannát, 
talicskát, gyermekjátékot, stb. fordítsa 

fel, hogy abban az esővíz ne tudjon 
összegyűlni.

Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, 
hanem rendszeresen cserélje friss vízre.
Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót, stb. 

fedje le vagy sűrű hálóval takarja le.

A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát, stb. 
olyan módon terítse le, hogy a víz ne álljon 

meg rajta.

Ne tároljon a szabadban szétszórtan 
olyan hulladékot, pl. gumiabroncsot,

stb. melyben a víz összegyűlhet.

Ne hagyja, hogy a virágcserepekben, 
cserépalátétben hosszabb ideig víz 

álljon. A temetői virágvázát töltse fel 
apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal 

és erre öntse a vizet.

A felhívást készítette: Nemzeti Népegészségügyi Központ
További információért látogasson el a https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/lakossagi-

tajekoztatok/altalanos-tajekoztatok honlapra

Több szúnyogfaj a telet úgy 
vészeli át, hogy a kifejlett 
szúnyogok fagytól védett 

helyekre húzódnak be ősszel. A 
garázs, pince, akna, stb. 

nyílászáróit tartsa zárva  az őszi 
hónapokban, vagy 

szúnyoghálóval védje azokat.
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„Jöjj Szentlélek Úristen…”
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sok szeretettel köszöntök minden kedves Olvasót! 
Jézus feltámadása után 49 nappal kiáradt a 
Szentlélek az apostolokra, és arra indítja őket, 
hogy a nyilvánosság előtt, legyűrve félelmeiket, a 
Jézus hozta örömhírről beszéljenek. Beszédük után 
igen sokan megtérnek, és csatlakoznak a Krisztus-
követők társaságához. Ezzel mintegy megszületik 
a földi egyház. Ennek ünnepét üljük Pünkösd 
vasárnap. De vajon miért is fontos ez?!
Amikor az ember csatlakozik egy nagyobb csoporthoz 
vagy közösséghez, és szeret ott lenni, akkor úgy 
érezheti, hogy milyen jó lenne, ha a közösségen belül 
azokhoz tartozhatna, akik a mozgatórugói annak, 
akik különleges jogokat birtokolnak a közösségen 
belül. Sokszor ez lehetetlen az ember számára.
Jézus korában sok vallási megnyilvánulás volt. A 
különféle istenségek, tanok körül szerveződtek 
össze, és hirdették „titkaikat”. Viszont legtöbbször az 
istenség, aki köré összegyűltek, „kiválasztott” néhány 
embert, akik a tanok legbensőbb titkait, mondhatni 
a világot mozgató titkait ismerhették meg. Ők mint 
fensőbb rendű emberek voltak az istenség kegyében, 
és élvezhették a titkok ismeretével járó örömöket és 
kiváltságokat. Nem mindenki válhatott beavatottá. 
Súlyos próbák kiállása és követelményeknek való 
megfelelése kellett, hogy egyáltalán felkerüljön a 
beavatandók listájára valaki, de még ez sem volt 
„készpénz”, hogy valaki bekerül. Látjuk, hogy a mai 
világban is van, hogy egy-egy munka szinte kihalásos 
alapon üresedik meg. 
Viszont itt jön Pünkösd nagyszerűsége és újdonsága. 
A Szentlélek „birtoklása” mondhatni azt jelenti, hogy 
én a benső körhöz tartozom, a kiválasztottakhoz. 
Viszont a pünkösdi esemény és az apostolok 
munkája megmutatja, hogy a Lélek kiáradása nem 
csak az apostoloknak jár ki, mint akik legközelebb 
álltak Jézushoz, mint beavatottak. 
Már az Ószövetség lapjain is megjelenik a Szentlélek, 
bár nem így kimondottan. A teremtésnél is jelen 
van, ott „lebegett a vizek fölött”. A későbbiekben 
nem jelenik meg így, viszont a prófétáknál különös 
módon jelen van. Legszebb formában Ezékiel 
próféta könyvében (Ez 37,1-14). Itt a végső időkről 
ír a próféta, amikor is látomásában az Isten az „éltető 
lehelet”-ével új életet ad a kiszáradt csontoknak, 
mindenkire, aki halott volt.
Ez teljesedik be Jézussal, aki a Mennybemenetele 
után nem sokkal elküldi a Szentlelket, de üdvözítő 
akaratának egyetemességével mindenkire kiárasztja, 
aki meghallja hívását és követi Őt. Ezt mutatja az is, 
amikor Péter apostol Kornéliusz századosnak és 
családjának beszél, és beszéd közben a Szentlélek 
eltölti a Pétert hallgató embereket. Az Atya a 
Szentlélek munkája által mindnyájunkat új életre 

akar teremteni, hisz ezért küldte el Fiát, Jézust. 
A Szentlélekkel az ember az Egyházhoz tartozik, 
Isten barátja és gyermeke lesz, vagyis élvezheti a 
különleges jogokat és örömöket. Keresztényként 
ezek közé tartozik pl. a Mennyországba való bejutás, 
az örök életre való feltámadás. 
Jézus ott áll szívünk, lelkünk ajtaja előtt és kopogtat. 
Aki meghallja hívását és ajtót nyit Neki, annak a 
Szentlelket adja és ajándékait: bölcsesség, értelem, 
jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság és 
istenfélelem. Szentlelke által törlődik el az áteredő 
bűn, és leszünk az egyház tagja. Ezért is fontos 
a bérmálás szentsége, hisz ezzel a szentséggel 
mindenki teljesebben részesedhet a Szentlélek 
bennünk való munkálkodásában.

Kérjük a Szentlelket, hogy töltsön el bennünket és a 
feltámadás öröme buzdítsa a mi szívünket.

Szeretettel: Balázs atya

HITÉLET

áldás, békesség! 
Túrmezei erzsébet: Pünkösd után      
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.  
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.  
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.  
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.  
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.  
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.  
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!  
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!  
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,  
pünkösd után - Lélekkel telítetten.  
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,  
pünkösd után - régit kárnak ítélni.  
Krisztusnak élni és másoknak élni,  
minden mennyei kincset elfogadni,  
és pünkösd után - adni, adni, adni!
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



45 5

szent orbán napja az adonyi 
szőlőhegyen

2021. május 22-én tartottuk patrónusunk, Szent 
Orbán ünnepét. Az idő nem igazán volt hozzánk 
kegyes aznap, de nézzük a pozitív oldalát: nem esett 
az eső a litánia alatt. A hőmérséklet sem éppen a 
tavasz végi, első rövid gatyás, fröccsözős hétvégét 
vetítette elénk. Májusi eső aranyat ér, tartja a 
mondás, kellett is az elmúlt napok esőzése, de ha 
az elmúlt évek statisztikáját nézzük szőlészeti és 
borászati szempontból, akkor van az elmúlt évekhez 
képest jó pár hét lemaradásunk a természetben.
A tavalyi év is hasonlóképpen mutatkozik meg az 
évjárat boraiban. Előző évben, a melegebb tavasz 
után nem igazán volt kiemelkedő hőség és ezzel 
egybekötött hőségriadó sem. Ennek feltétele, hogy 
a napi középhőmérséklet legalább három egymást 
követő napon keresztül meghaladja a 27 °C-ot. 
Ebből a riasztásból egy, esetleg kettő volt, így a savak 
sem égtek ki a szőlőszemekből. Kiváló savakkal 
rendelkező borok készültek a 2020-as évjáratban. 
De hol is kóstoltunk ennyi bort a tavalyi évjáratból? 
Az adonyi szőlőhegyen. Mielőtt átadtuk magunkat 
a kóstolási szenvedélyünknek, hálát adtunk Szent 
Orbánnak.
Délután három órára hívtuk meg barátainkat, 
borrendi társainkat, a gazdákat a kápolnához. 
Győri Balázs plébános úr nagy örömmel fogadta 
ötletünket, hiszen még kinevezése óta nem tarthatott 
litániát szeretett kápolnánknál. A kápolna harangját 
Králl István tiszteletbeli nagymesterünk szólaltatta 
meg, az akkor már körülbelül hetven főre duzzadt 
társaságnak, mely után Schmidt Attila, borrendünk 
nagymestere köszöntött minden jelenlévőt. Ezután 
Győri Balázs igehirdetése következett. A rövid 
összejövetelt a tavalyi borversenyünk díjátadójával 
zártunk, hiszen tavaly júliusban rendeztük azt, de 
sajnos az elmúlt évben elmaradt rendezvényeink 
nem tették lehetővé a díjak átadását.
A három díj tulajdonosa Steinmann László Bianca, 
Klein Péter Aletta és a Pletser Pince Cabernet 
sauvignon bora lett, kiknek főpohárnokunk Nedves 
Tibor adta át a megérdemelt oklevelet és kupát.
Apropó borverseny. Egy gazdának mindig jól esik 
boráról és azzal végzett munkájáról a bírálat. Legyen 
az pozitív és negatív, el kell fogadnunk és a helyén 
kezelnünk, hiszen a bor egy szubjektív és igen széles 
skálán mozgó érzékszervi élvezeti érték. Az adonyi 
szőlőhegy pedig igenis bővelkedik ezen élvezeti 
értékekben, sok kiemelkedő tétellel.
Idén is megrendezzük borversenyünket, és reméljük 
ezen kiváló tételek mind elnyerik méltó jutalmukat 
a zsűritől. Ez a történet viszont csak következő 
cikkünkben folytatódik.

Boldog Tamás ceremóniamester

BORRENDI HÍREK
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mutasd meg a maszkod, 
megmondom, ki vagy!

Több, mint egy éve már, hogy új darabbal bővült 
viseletünk tára: az arcmaszkkal. Az arcmaszk a 
beszédkor, köhögéskor, tüsszentéskor a levegőbe 
kerülő váladékcseppek legnagyobb részének 
visszatartására szolgál, és ezzel meggátolja, hogy 
az azokon elhelyezkedő kórokozók a környezetbe 
kerüljenek.  Sajnos, a jelenlegi állapotok azt 
mutatják, hogy ezt az új „kiegészítőt” még egy 
darabig hordanunk kell. 
A maszkból divatcikk lett. Van, akinek már nem 
mindegy, hogy milyen ruhához milyen maszkot 
tesz fel, elképzelhetetlenül sokféle minta, forma- és 
színvilág jelenik meg. Az áruk is igen nagy differenciát 
mutat. Most nem ezekkel a jellemzőkkel szeretnék 
foglalkozni, hanem a maszkok leggyakoribb 
típusaival és használatukkal.

Textil maszkok: 
A szájat és orrot egyaránt takaró 
textilmaszkokat szövetből vagy kötött 
kelméből készítik. Ezek hatékonysága nagyban 
függ az anyagtól, attól, hogy mennyire illeszkedik 
az archoz, a textilrétegek számától és egyéb 
tényezőktől. Kevésbé hatékonyak, mint a sebészeti 
maszkok, szükségmegoldásként ajánlják a szakértők 
használatukat.  Azt javasolják, hogy ezeket a 
maszkokat 2–4 rétegűre készítsék sima vagy 
enyhén bolyhos szövetből, amelyben a fonalsűrűség 
legalább 40/cm.  A rétegszám növelésével nő a 
szűrőképesség, de csökken a légáteresztő képesség. 
Ez azonban nehezebbé teszi a maszk viselését, és 

növeli annak lehetőségét, hogy a maszk széleinél 
szivárgás jöjjön létre.  
sebészeti maszkok:
A sebészeti maszk egy lazán illeszkedő, 
egyszer használatos eszköz, amely a lehetséges 

szennyezőanyagok számára fizikai gátat képez 
viselőjének szája és orra, valamint a közvetlen 
környezet között. 
Ha helyesen viselik, a sebészeti maszk 
segít visszatartani az esetleg vírusokat 
és baktériumokat hordozó, szétfröccsenő 
váladékcseppeket, amelyek a szájban, 
orrban lehetnek. A szabványos sebészeti 
maszkokat nemszőtt kelmékből állítják elő, 
általában több rétegből állnak.  Bár vannak olyan 
fejlesztési munkák, amelyek arra irányulnak, hogy 
a bennük lévő elektret szűrőanyagok moshatók és 
újra felhasználhatók legyenek, a jelenleg kaphatók 
tönkremennek a fertőtlenítés, szappanos mosás 
vagy alkoholos tisztítás hatására.  A szabványos 
sebészeti maszk nem mosható. Kivitelénél 
fogva nem képes visszatartani a nagyon apró 
részecskéket, amelyek köhögéskor, tüsszentéskor a 
levegőbe kerülhetnek, és nem nyújtanak védelmet 
a mikrobák és más szennyezőanyagok ellen sem, 
mert lazán illeszkednek az archoz, és a széleiken 
hézagok keletkeznek. Mégis, a gyakorlatban 
bizonyos fertőzések esetén hatásosnak bizonyulnak.

szűrőbetéttel ellátott maszkok:
Ezek részecskeszűrővel ellátott légzésvédő 
arcmaszkok, amelyek a levegőben terjedő részecskék 
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legalább 95%-át kiszűrik ugyan, de a gázok 
vagy gőzök ellen nem védenek. Mint a közbenső 
szűrőréteggel ellátott maszkok, az N95 maszk 
is négy, polipropilénből készült nemszőttkelme-
rétegből épül fel. Az ennek megfelelő, az Európai 
Unióban használt arcmaszk az FFP2 jelű termék. 
Szorosan kell illeszkedniük az archoz, hogy teljes 
védelmet nyújthassanak. A szélek vazelinnal történő 
bekenése csökkenti a széleken történő szivárgást. 
Néhány FFP2 típusú légzésvédő maszk lélegző 
szeleppel van ellátva, ami javítja a viselési 
kényelmüket, megkönnyítve a lélegzést, csökkentve 
a kilélegzéskori szivárgást, és megakadályozva 
a szemüvegek bepárásodását. A Covid19-járvány 
kezdetén hiány mutatkozott a szűrővel ellátott 
légzésvédő maszkokban, ezért a kívánatosnál 
hosszabb ideig ismételten használták azokat 
fertőtlenítéssel vagy anélkül. Az egészségügyi 
hatóságok irányelveket adtak ki, hogyan kell 
ezeket megóvni, fertőtleníteni és újra használni, 
minthogy néhány fertőtlenítő eljárás rontja a szűrő 
hatékonyságát. 

arcvédő pajzsok:
Köhögésszimulációs kísérletek azt mutatták, hogy 
az arcvédő pajzsok védelmet nyújtanak a viselőjük 
számára a köhögésnél a nagyméretű cseppek ellen, 
de kevésbé hatékonyak a kisméretű permetek ellen, 
amelyek hosszabb ideig a levegőben lebegnek, és 
megkerülve a pajzsot, ismét belélegezhetők. Mivel az 

arcvédő pajzs a szélein nem illeszkedik az archoz, a 
szájat és az orrot takaró maszkkal együtt kell viselni. 
Viseljük helyesen a maszkot!
Sajnos, a maszkot hordó személyek egy része nem 
viseli és kezeli helyesen a maszkot. Sokan nem 
takarják el az orrukat a maszk viselésekor, csak a 

szájukat. A maszk visszatartja a váladékot. Nagyon 
fontos az orr letakarása is!  Ha csak a szájat takarjuk 
el vele, az orrban keletkező váladékok kijutnak a 
környezetbe, és megfertőzhetünk másokat. 
 a maszkok tisztántartása:
A maszkot, ugyanúgy, mint a többi viseletünket, 
tisztán kell tartani. Nincs gusztustalanabb látvány 
az arcot borító foltos, koszos, zsíros, elnyűtt 
maszknál, ami csak ott” leffeg” viselője arcán. Ez 
inkább árt, mint használ.
Az egyszer használatos maszkokat ne vegyük fel 
újra, még akkor sem, ha megszáradtak. A használt 
maszkot azonnal dobjuk ki egy lefedhető szemetesbe.
Mossunk kezet, mielőtt maszkot tennénk fel, 
valamint a maszk levétele után is.
Minden egyes használat után elkülönítve kell tárolni 
azokat. Ha mosógépben mossuk, min.60 fokon kell, 
de legjobb kifőzni egy edényben 5 percen keresztül, 
vagy fertőtlenítős vízben áztatni, majd öblíteni - 
mindig kövesse az előírásokat.
Fontos, hogy tartsuk be a maszkviselésre 
vonatkozó szabályokat, hiszen most ez a 
védekezés legfőbb és legáltalánosabb eszköze, 
így tudjuk megóvni a saját, illetve mások 
egészségét is! 

 Takács Béláné

(Forrás: http://www.egeszsegkalauz.hu; http://www.vikipedia.
org.)
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Tracht Tag 2021

Önkormányzatunk idén csatlakozott először a 
Zentrum (Magyarországi Német Kulturális és 
Információs Központ és Könyvtár) TrachtTag 
elnevezésű kezdeményezéséhez.

Április 30-án immár 7. alkalommal ünnepelte 
a magyarországi németség a gyönyörű 
népviseletét.

„Vegyük fel egy hétköznapon a magyarországi 
német népviseletünk egy darabját, és tegyünk 
ünneppé egy átlagos pénteket! Idézzük meg 
őseink emlékét és mutassuk be örökségünket a 
mindennapokban. Erről szól a TrachtTag, immár 
hetedik éve.”
(Részlet a TrachtTag 2021 esemény leírásából)

A kezdeményezéshez csatlakozóknak nem volt 
más dolguk, mint kiválasztani egy népviseleti 
ruhadarabot vagy kiegészítőt és összekombinálva 
viselni azt a hétköznapokon hordott ruháikkal.
Ezekről az összeállításokról fotót készítettek 
és azt közzétették önkormányzatunk facebook 
oldalán.
Örömmel láttuk, hogy többen csatlakoztak 
ehhez a már hagyománnyá vált értékőrző 
kezdeményezéshez. A résztvevőket 
megajándékoztuk az Adonyi Sváb Ízek 
receptkönyv egy példányával.

„A TrachtTag már rég felülmúlta az eredeti 
elképzeléseket. A szervezőcsapat nagyon hálás 
azért, hogy a németség egy olyan évenként 
ismétlődő ünneppel gazdagodott, amit a közösség 
ilyen hamar magáénak érzett, illetve ilyen nagy 
tömegeket mozgat meg minden év április utolsó 
péntekén.”
(www.zentrum.hu)

Ezúton is köszönjük a részvételt és az elküldött 
fotókat! 
Bízunk benne, hogy Adonyból is évről évre egyre 
többen csatlakoznak majd a TrachtTag-hoz.

Nemzetiségi támogatások

Évről évre lehetőség nyílik a hazai nemzetiségi 
önkormányzatoknak, nemzetiségi civil 
szervezeteknek a Miniszterelnökség Egyházi 
és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. által meghirdetett nemzetiségi 
pályázaton különböző kategóriákban részt 
venni. 
Önkormányzatunk tavaly ősszel a kulturális 
kezdeményezések kategóriában két pályázatot 
nyújtott be, melynek alapvető célja a kulturális 
hagyományok, a tárgyi és szellemi kulturális 
kincsek megőrzésének, az értékhordozó 
tevékenységek nyelvi és kulturális identitás 
szempontjából meghatározó kulturális és 
tudományos kezdeményezések támogatása. 
Az egyik pályázatot egy kirándulás 
megvalósításának finanszírozására nyújtottuk 
be. Erre 200.000 Forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült önkormányzatunk. 
Célul tűztük ki, hogy a 2021. évben 
előtérbe helyezzük azokat a programokat, 
rendezvényeket, amelyek az adonyi sváb 
lakosságot még jobban összekovácsolja. Kiváló 
lehetőséget nyújt erre az általunk kigondolt 
kirándulás a Kelet-Mecsekbe: Óbányára és 
Mecseknádasra. A kikapcsolódás mellett a 
kirándulókkal szeretnénk megismertetni 
más sváb településeket, azok hagyományait, 
kultúráját is. A június végén megrendezésre 
kerülő kirándulásra elsősorban azokat az 
adonyi nemzetiségi lakosokat hívjuk meg, akik 
rendszeresen támogatják önkormányzatunk 
munkáját azzal, hogy a testvérvárosi találkozók 
alkalmával Németországból, Oedelsheimből 
vendégeket fogadnak otthonukban. A 
rendezvényről a következő cikkünkben 
beszámolunk részletesen. 

ADONYI SVÁB HÍREK
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KREATÍV 
HÁZIASSZONY

szedres csokoládé mousse 
csokikosárkában 

Hozzávalók: szilikon muffin sütőforma

20 dkg csokoládé, 1 dl szederlekvár, 2 dl hideg 
tejszín, pár szem szeder a díszítéshez 

 készítése:

A csokit összetörjük, vízgőz fölött felolvasztjuk, 
majd szilikon formába kanalazzuk, és az oldalát 
is  kikenjük a csokival kétszer, hogy stabil formát 
kapjunk. Hűtőbe tesszük megdermedni.  Amíg a 
csoki a formában dermed, elkészítjük a tölteléket: 
a maradék csokit elkeverjük a lekvárral, majd 
hozzáforgatjuk a felvert tejszínhabot. 
A kosárkákat kiemeljük a formából, megtöltjük a 
krémmel, szederrel díszítjük. Tálalásig hűtőben 
tároljuk.  
Csokiimádóknak, ínyenceknek kiváló finomság.

 Jó étvágyat!  
Kató  

Ugyancsak a fent megnevezett pályázati kategóriában 
önkormányzatunk szintén 200.000 Forint összegű 
támogatást nyert egy sváb adventi délután 
megszervezésére. A rendezvény előreláthatóan 
2021. december 11-én kerül megtartásra a 
művelődési házban. Kézműves foglalkozással, német 
nemzetiségi kultúrcsoport(ok) zenei előadásával, 
sváb specialitásokkal várjuk az érdeklődőket. 

____

A járványügyi lazítások következtében 
önkormányzatunk 2021. évi programterve az 
alábbiak szerint alakul: 

Kovács-Kerekes Fanni és Szabó-Pajer Loretta

ADONYI FOCI
Kedves Drukkerek, focit szeretők!

Ismét véget ért egy szezon a felnőtt és az ifi 
csapataink számára.
Azt kell mondjam, mindkét csapatunk jól szerepelt, 
voltak meglepetés- meccsek, voltak nehezebb, 
keményebb, hol igazságos, hol kevésbé igazságos 
összecsapások, de végig küzdöttük az évet. Több 
alkalommal született szép eredmény, és sokszor 
írtunk a 90 perc után 3 pontot. 
A felnőtt és az ifi csapatunk is a 4. helyen végzett 
a bajnokságban. Hosszú ideje nem volt ilyen 
eredmény a sportkör életében és erre nagyon 
büszkék vagyunk. 
Az ifi az utolsó meccsen behúzta Vajta ellen a 2:0-ás 
győzelmet, így 36 ponttal lett a 4. hely az övék.
Felnőtt csapatunk pedig hazai pályán az utolsó 
meccsen szép, közönséget szórakoztató játékkal 
5:0-ás győzelmet aratott Lepsény csapata ellen.
Gratulálunk a csapatoknak! A vezetőség köszöni a 
munkájukat. Köszönjük a támogatást mindenkitől!
Köszönjük a szurkolóknak, akik kilátogatnak a 
meccsekre időjárástól függetlenül, és a csapat 
mellett állnak még akkor is, ha éppen nincsenek jó 
formában.
Az Öregfiúknak tart még a bajnokság, a hétvégén 
nem léptek pályára.
Nyáron biztosan lesznek változások, de erről majd 
később.

Üdvözlettel 
Mónos Zsolt
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IFI KLUB
Au Pairként Londonban

Adony város egyik nagy értéke a sokszínűség. 
Rengeteg hobbi, karrier, érdeklődés, vélemény, életút 
és személyiség találkozik városunkban. Az Adonyi 
Ifjúsági Klub fontosnak tartja azt, hogy érdekes 
és értékes fiatalokat ismertessen meg a kedves 
Olvasókkal, így közelítve egymáshoz generációkat, 
valamint a fiatalabb korosztálynak bemutatni 
példákon keresztül minél több lehetőséget. E havi 
rovatunkban ennek alávetve magunkat, Bokor 
Jónással beszélgetett Alsóházi Réka.
Ugyan én már nagyjából 13 éve ismerlek, de a 
bemutatkozást nem hagyhatjuk ki. mesélj pár 
szót magadról!
Születésem óta Adonyban élek, a gimnáziumi 
éveimet Budapestet töltöttem, ezalatt kollégiumban 
laktam. Tavaly érettségiztem, de a pandémia miatt 
elmaradtak a szóbelik, így nem értem el az általam 
megjelölt magyarországi egyetemre elég pontot, 
szóval idén újra nekifutottam, szerencsére nagyobb 
sikerrel. Nyár végétől decemberig Londonban éltem, 
ezután a tanulással foglalkoztam, illetve jelenleg 
dolgozom is.
dióhéjban már összefoglaltad miről is fogunk 
beszélgetni, de azért haladjunk sorban! az 
érettségi után angliába utaztál. miért döntöttél 
így?
Az érettségi után eléggé el voltam keseredve, 
hogy a felvételim nem sikerült. Eldöntöttem, hogy 
mindenféleképpen szeretnék egy vagy fél évet 
eltölteni külföldön nyelvtanulás céljából. Nyár 
közepén kaptam is erre egy szuper lehetőséget, 
ugyanis egy ismerős család Au Pair-je felmondott, 
így felajánlották, hogy átvehetem az ő helyét.
mit jelent az, hogy valaki au Pair? mik voltak a 
feladataid? Hogyan nézett ki egy napod?
Az Au Pair röviden összefoglalva egy olyan 
bébiszitter, aki együtt lakik a családdal. Ő foglalkozik 
a gyerekekkel, amíg a szülők dolgoznak. Az én 
feladatom az volt, hogy minden reggel én készítettem 
össze a gyerekeket az iskolába, ilyenkor általában 
még a szülök is otthon voltak, ezért a reggelek mindig 
kellemesen teltek. Aztán elvittem őket a suliba, 
ami körülbelül 10 perc sétára volt a lakásuktól. 
Majd hazamentem és összepakoltam a reggeli 
után, rendet raktam a házban, kicsit takarítottam 
és főztem. Mindig volt egy kis szabadidőm, amit 
tanulással vagy biciklizéssel töltöttem. Olyan három 
óra magasságában kellett a gyerekekért mennem, 
és a délutánt mindig hármasban töltöttük. Sokszor 
elmentünk a közeli parkba, vagy kézműveskedtünk, 
játszottunk otthon. Én voltam velük ameddig 
valamelyik szülő be nem fejezte a munkáját. Estére 
általában már szabad voltam.
Hogyan töltötted a szabadidődet?
Minden hétvégén „szabadságon” voltam, igyekeztem 
kihasználni a lehetőségeket. Sokat bicikliztem, volt, 
hogy elmentem egészen a tengerpartig. Jártam 

vásárolgatni, és utaztam is. Rengeteg helyen 
jártam, egyszer például elrepültem Skóciába az 
egyik ismerősömhöz, talán ez volt számomra a 
legnagyobb élmény. Egy egész hétvégét tölthettem 
el az országban, ez idő alatt bejártuk a legnagyobb 
városokat. A másik emlékezetes dolog az az volt, 
amikor az adventi időszakban más Au Pair-ekkel 
találkoztam London belvárosában.  
Hogyan ismerkedtél meg más au Pairekkel?
Sok online csoport van, amiben Au Paire-k vannak, 
így könnyen lehet barátkozni, tapasztalatokat, 
hasznos információkat cserélni.

mennyire volt honvágyad?
Hát az elején nagyon nehéz volt, teljesen idegen volt 
a helyzet számomra. Leginkább azért volt bennem 
rossz érzés, mert úgy éreztem egyedül vagyok kint, és 
nincs ott velem egy megértő barát vagy a szeretettel 
teljes családi légkör.  Viszont nekem szerencsém 
volt, mert a családot már jól ismertem, többször 
voltam náluk, és mikor ők utaztak Magyarországra, 
akkor is találkoztunk egymással. Ez nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a honvágyam egyre kisebb 
mértéket öltött.  A digitális kapcsolattartás szintén 
egy olyan lehetőség manapság, aminek az előnyeit 
kihasználtam, sokat beszéltem videóhívásban a 
családommal, barátaimmal. 



1011 11

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!

egy ilyen munkának nagy előnye a nyelvtanulás. 
mennyit fejlődtél?
Rengeteget fejlődtem annak ellenére, hogy a gyerekek 
is és az anyuka is beszélt magyarul. Az angol állam 
tanfolyamot biztosít olyanok számára, akik kicsit 
vagy semennyire nem beszélnek angolul. Ilyen 
kurzuson vettem én is részt. Sajnos a vírus miatt csak 
online volt, pedig ha bejárhattam volna, még ennél is 
többet tudtam volna fejlődni, tanulni. A másik dolog, 
ami hozzájárult az angolom fejlődéséhez az volt, 
hogy mindent angolul kellett intéznem, ha elmentem 
vásárolni, vagy utaztam valahova. Abból is sokat 
tanultam, amikor a többi Au Pair-rel találkoztam, 
velük ugyanis csak angolul tudtam beszélni, hiszen a 
világ különböző pontjairól érkeztek. Szóval rá voltam 
kényszerítve arra, hogy megszólaljak.  
karácsonykor hazaköltöztél, viszont az egyesült 
királyságtól nem búcsúztál el teljesen, mik a 
terveid a jövőre nézve?
Angliában a vírus miatti korlátozások ellenére is 
belekóstoltam a mindennapi életbe, az oktatási 
rendszerbe, és annyira megtetszett, hogy most az 
a célom, hogy kint járjak egyetemre. Le is adtam a 
jelentkezésem több skóciai egyetemre, és ha minden 
jól megy, akkor szeptemberben kint kezdhetem meg 
a tanulmányaimat.
Te ugye ismeretség alapján kaptál munkát. Van 
más lehetőség is?
Igen, vannak külön olyan szervezetek, cégek, akik Au 
Paireket „közvetítenek”. Lehet hozzájuk jelentkezni 
családoknak és leendő Au Paireknek is, és ők 
segítenek egymásra találni. Ezekkel a közvetítőkkel 
viszont körültekintően kell bánni, vigyázni kell velük. 
Sok történetet hallottam, ahol a család nem fizette 
ki az ott dolgozót, vagy nem olyan körülményeket 
biztosított, mint amiket megígért.
mit tanácsolsz azoknak, akik belevágnának egy 
ilyen kalandba?
Én mindenkit csak buzdítani tudok, aki szereti 
a szabadságot és a gyerekeket, valamint eléggé 
talpraesett és önálló. De tényleg ki szeretném újra 
emelni, hogy nagyon oda kell figyelni arra, milyen 
családot választasz. Ajánlatos a kiutazás előtt 
többször is beszélni velük online videó hívásban 
vagy bármiféle úton-módon. Inkább kérdezzünk rá 
több dologra is akár, legyünk biztosak a feltételekben 
és a munkakörünk is legyen tisztázva. Rengeteg 
tapasztalatot és élményt gyűjtöttem ebben a négy 
hónapban, és számomra teljesen kinyílt a világ, szóval 
mindenkinek csak ajánlani tudom, akkor is, ha csak 
egy-két hónapra szeretnéd kipróbálni magad. 
köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy 
sikerüljön a külföldi tanulás, és még több 
élményben, tapasztalatban, és tudásban 
gazdagodj!

fotó: Bodó Luca

 A HÓNAP KÉPE
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mint a mesében

Amikor Adonyt elhagyva, déli irányban autózunk a 
6-os számú főközlekedési műúton, a magtárházakat és 
az ún. „gázfogadót” elhagyva balra pillantunk, egy kis 
félkör alakú fás területet láthatunk az út mellett.  
Ennek a területnek a történetét kezdhetném úgy 
is, mint egykor a „régi öreg adonyiak” mesélték 
unokáiknak: „Az adonyi Duna-réten van egy feneketlen 
tó, amely egyszer elnyelt négy lovaskocsit a násznéppel 
együtt, akik aztán valamikor később a Dunából kerültek 
elő. Ez a tó a Böndi tó, de nevezik úgy is, hogy a Böndi 
gödör.”
Van egy másik történet is, amelyben már a névadó 
is szerepel: egy Böndi nevű bocskoros nemes. Ő volt 
az, aki több napos mulatozás után lovas kocsival 
belehajtott a gödörbe, és eltűnt. Mint látjuk, szinte 
meseszerűen maradt fenn annak a vizes, mocsaras 
mélyedésnek a neve. A Buda-Eszék postaút (hadiút) is 
több évszázadon keresztül egy nagy kanyarral kerülte 
ki.   
Érdekes a népi emlékezetben fennmaradt elnevezés! 
Viszont Uhlarik Jánosnak, a Zichy uradalom 
mérnökének 1837 és 1855 között naponta vezetett 
naplóját tanulmányozva azt tapasztaljuk, hogy Ő soha 
nem említi a mélyedést „Böndi tónak”, vagy „Böndi 
gödörnek”! Nála mindig a „Posta ér” megnevezés 
szerepel.  
Nézzük meg a Magyar Királyság második katonai 
felmérésének (1819-1869) térképszelvényét. Látható, 
hogy a postaút-Perkátai út és a Szőlőhegy által 
bezárt területet (az adonyi lapos) vízzel borított, 
mocsaras terület, amelynek jelentős vízelvezetése egy 
„éren”, mélyedésen keresztül történt. Ez a kanyargó, 
a területhez alkalmazkodó vízlevetésre szolgáló 
mélyedés öblösödve érte el az országutat.   
Uhlarik Jánosnak minden évben sok munkát adott a 
vízzel borított mocsaras határrész. Amikor emelkedett 
a belvíz magassága, intézkedni kellett a levezetéséről. 
Ez csak akkor volt lehetséges, ha alacsony volt a Duna 
vízszintje. Ilyenkor megbontották a több alkalommal 
magasított, a dunai gát szerepét is betöltő utat. 
Ideiglenes híd került oda, amely alatt a víz a Duna 
réten keresztül végigfolyva érte el a Dunát. 
Amikor áradt a Duna, és nyitva volt a híd, akkor azonnal 
intézkedni kellett az elzárásról. Ez kezdődött pl. 1853. 
november 11-én is: „Posta érnél a töltés kivágásának 
bé töltése, 10 béres munkással.” Rőzsekötegek kerültek 
a résbe, amelyet földdel borítottak, és mindkét oldalról 
még nagy mennyiségű földdel is megerősítették. 
Az 1850-es évek végén megkezdődött az „adonyi lapos” 
csatornázása, a mocsár kiszárítása. Vízlevezető árkok 
csatlakoztak az új főcsatornához, amely a Dunába 
vezette a vizet. Megszűnt a Posta ér, átalakult a „lapos”: 
legelők és szántóföldek foglalták el az egykori mocsár 
helyét. A Böndi tó már csak „gödör” lett, amelyben 
mindig volt kisebb-nagyobb mennyiségű víz. A Duna 
áradásakor, amikor már az országutat ostromolták a 

hullámok, telt meg igazán vízzel és hallal. Viszont az 
országút még mindig nagy kanyarral kikerülte!   
Az 1920-as években népszerű kirándulási helyszín 
volt az adonyi lakosoknak ez a romantikus terület. 
A mellékelt fotón (Lendvay Zoltán plébános úr 
hagyatéka) látható társaság is ott piknikezik. Háttérben 
a régi nádfedeles útmesteri kunyhó, és az úttest. 
1931-ben nagy földmunkák kezdődtek: megszűntették 
a kanyart! Feltöltötték (átvágták) a Böndi gödröt, 
kiegyenesítve az országutat. A kanyart elbontották, 
feltöltötték a „laposi részre” eső mélyedést, és 
mezőgazdasági művelés alá fogták azt is.   
A jelentős földmunkák során bronzkori leletekre 
találtak, amelyekből tudható, hogy több ezer évvel 
ezelőtt emberek laktak ott. A Székesfehérvári Szemle 
1932-ben hírt adott az Adony-Rácalmás 54-55. számú 
kilométer köve közötti munkákról, és az előkerült 
leletekről: „Az út e részlete mellett van a Böndi tó, melyet 
eddig kikerülve nagy kanyarral haladt az úttest. E kanyart 
1931 nyarán a Böndi tó átvágásával megszüntették és 
az ez alkalommal végzett föld munkálatok közben a 
tó nyugati partján embercsontváz részek kerültek elő. 
A csontvázak mellett talált edények néhány darabját 
összegyűjtve Schaller Lajos, államépítészeti mérnök 
azokat a múzeumba helyezte őrizetbe. Az edények 
egyszerűbb kidolgozású, ivópohárkák, csak egy van 
közöttük díszesebb. Érdekesebb darab egy hosszúkás 
oldalú, halsütésre alkalmas tálka töredéke. Az edények 
alakja, anyaga, díszítése alapján a sírok bronzkori 
temetőből származnak.”      
A Vetus Salina Kulturális Egyesület tervei között 
szerepel egy „bronzkori gyalogtúra”, amelynek végcélja 
a szentmihályi Bolondvár. Az egykori Böndi tónál 
megállva megemlékezhetünk arról, hogy valamikor ott 
volt egy „feneketlen tó”.

                                                                           Rózsafi János 

MÚLT IDO
//
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KIBERBIZTONSÁGI TIPPEK

2. SZÁMÍTÓGÉPÜNK VÉDELME

Az internet használata során számos veszély fenyegeti a felhasználókat és számítógépeiket. Ezekkel 
szemben a megfelelő biztonsági intézkedésekkel és magatartási szabályok tudatos betartásával lehet 
védekezni.

A SZÁMÍTÓGÉP MEGFELELŐ BEÁLLÍTÁSA
A ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK ÉS HACKEREK a számítógépen futó szoftverek (operációs rendszer és 
egyéb programok) biztonsági hibáit használják ki. A szoftverek gyártói az ismertté vált hibákat 
rendszeresen javítják, és a javításokat FRISSÍTÉSEK KIADÁSÁVAL juttatják el a felhasználókhoz. A 
frissítések kiadásával az addig esetleg nem nyilvános hibákról is tudomást szerezhetnek a rosszindulatú 
szoftvereket készítők és a hackerek, így azok a rendszerek, amelyeken a hibákat javító frissítés nem 
történt meg, fokozattan veszélyeztetettek lehetnek.
Az operációs rendszer AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSÉNEK bekapcsolásával biztosítható, hogy a számítógép a 
frissítés közzétételét követő legrövidebb időn belül megkapja a biztonsági frissítéseket. A felhasználói 
programok jelentős része szintén jelzi, hogy újabb verzió elérhető, ezek telepítése is ajánlott a fenti okok 
miatt.

VÍRUSIRTÓ PROGRAMOK
A vírusok (és egyéb kártékony programok) elleni védekezés céljából feltétlenül javasolt VÍRUSIRTÓ 
PROGRAM TELEPÍTÉSE.
A hagyományos vírusirtó programok adatbázisok alapján azonosítják a káros programokat. Az 
adatbázist a vírusirtó szoftver gyártója RENDSZERESEN FRISSÍTI, a frissítéseket a legtöbb vírusirtó 
szoftver automatikusan letölti az interneten keresztül. Ez a reaktív védelem.
A modern vírusirtó programok beépített ELEMZŐ ALGORITMUSOK segítségével – a programok 
tevékenységének elemzésével – azonosítják a vírusokat. (heurisztikus védelem) Mivel egy új vírus 
megjelenése után több nap is eltelhet, amíg a vírusirtó program gyártója frissíti az adatbázist, addig a 
reaktív vírusirtó nem nyújt védelmet. A heurisztikus módszereket is alkalmazó modern vírusirtók 
viszont addig is védelmet nyújtanak a legtöbb kártevő ellen, amíg a frissítés megtörténik.
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A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
Április 30-án végrehajtottuk idei évi második ponty 
telepítésünket, ahol az első telepítéshez hasonlóan 
1000 kg cikolai pontyot tettünk elosztva két 
helyre, a vöröskereszti és gát alatti részre. Tavaszi 
telepítéseink jól időzítettek és indokoltak, rengeteg 
horgász próbált halat fogni, főleg a középső részen. 
A telepítéssel egy napon, 30-án, halgazdálkodási 
tervünkben szereplő vállalásunknak eleget téve, 
4000 darab előnevelt csuka ivadékot is vízbe 
helyeztünk a középső részen. Az ivadékok reméljük 
jó kilátásokkal vágnak neki életüknek, pár év 
múlva nagy halakként szeretnénk viszont látni őket 
horgainkon.
Folytatódott a törpeharcsák csapdával való gyérítése, 
süllőfészkeinket továbbra is a vízben hagytuk, hogy 
a békés halak is rá tudjanak ívni.
A májusi, csapadékosabb időjárásnak köszönhetően, 
a Dunának tartósan magas volt a vízállása. Az 
élő Dunáról így be tudtak tódulni a keszegek, 
és az elárasztott, növénnyel borított részeken 
megkezdődött a keszegfélék ívása. Szerencsére 
a csapadékos időjárás kitartott, így megtartva 
magasabb szinten a vizet, az ikrák kelése így 
biztosított, lesz bőven ivadék vízterületeinken, 
lesz mit enniük telepített csuka ivadékainknak 
és a keszegfélék utánpótlása is biztosított lesz. A 
hidegebb időjárás miatt a víz hőfoka alacsonyabb 
volt a szokásosnál, de május közepe után a pontyok 
is ívásba kezdtek. Reméljük nyár elejére tovább 
emelkedik a vízszint, hogy a gáton átcsapva, a felső 
és a középső részen lévő víztesteket picit átmossa, 
a rengeteg korhadékot, uszadékot magával vigye, 
kitisztítsa a holtágat. 
Az országos járványhelyzet javulásával 
egyre biztosabbnak tűnik, hogy az 
augusztusi hagyományosan megrendezett 
horgászversenyünket, idén is meg tudjuk tartani. 
A társadalmi munkanapok megrendezésére is 
hamarosan sor kerülhet. Tavalyról is van munkanap 
elmaradásunk, és az idei időpontokat is meg 
kellene tartani. Vezetőségünk megtárgyalja majd 
a társadalmi munka elvégzésének időpontjait 
és meghatározzuk az elvégzendő feladatokat. A 
nyári gyermek horgásztábor is megtartható lesz, 
várja Müller Sándor ifjúsági és versenyfelelős 
vezetőtársunk a gyerekek jelentkezését.
Amennyiben a kormány megszünteti a 
veszélyhelyzetet, vezetőségünk meg fogja határozni 
éves közgyűlésünk időpontját, végrehajthatóvá válik 
a tisztújítás.
Egy nemrégiben történt eset kapcsán szeretnénk 
horgásztársaink figyelmét felhívni arra, hogy a 
horgászatot csak az arra feljogosító okmányok 
birtokában lehet megkezdeni. Mindenkit kérünk, 
hogy legyen nála a területi jegye az állami horgászjegy 
mellett. Tudjuk, hogy ki az, aki kiváltotta, tudjuk, 
hogy rendelkezik vele az adott horgász, de ha nincs 
nála a területi jegy, mert vagy otthon hagyta vagy 

elhagyta, halőreink nem mérlegelhetnek, eljárást 
kell kezdeményezniük. Nem csak halőrök jogosultak 
az ellenőrzésre partjainkon, rendőrök, vízirendőrök 
is ellenőrizhetnek, és ők nem tudják ki váltott 
területi jegyet, és ki horgászik szabálytalanul. Kérjük 
a szabályok pontos betartását!
Egyesületünk a tagdíjak és területi jegyek, napijegyek 
bevételén túl támogatásokból és pályázatokon nyert 
pénzügyi forrásokból is gazdálkodik. Nagyon sokat 
jelent számunkra, hogy Adony Város Önkormányzata 
és Képviselő -testülete minden évben anyagi 
segítséget nyújt egyesületünk működéséhez. 
Köszönjük, hogy idén már eddig is 300 000Ft-
al járultak hozzá működési költségeinkhez. 
Bízunk benne, hogy sok 1%-os adófelajánlást is 
kapunk, amivel gazdagodva tovább folytathatjuk 
a halasításokat, vízparti fejlesztéseinket, 
megvalósíthatjuk további terveinket.
Jó horgászatot és kellemes időtöltést kíván az Adony 
és Környéke Horgász Egyesület vezetősége!

 Bodó István 
      titkár

A fotón csuka ivadékok láthatók telepítés előtt.
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KERTI TÖRTÉNETEK
a csend

Csend van és rengeteg eső. Májust írunk. Csend 
az öreg körtefa körül, ami időközben friss zöldbe 
borult, s a menyasszonyi virágzása pedig apró, zöld 
terméseket hagyott, gyermekeiként. Most ezeket 
nevelgeti szép csendben.
Kardszerűen ágaskodó leveleik közt, magasra 
törekedve lebegtetik lágy, lila és fehér szirmaikat az 
íriszek. Csendben bújnak ki sokféle tarkasággal az 
árnyékliliomok és páfrányok a hatalmas fenyő esőtől 
súlyossá vált lehajló ágai védelmében. Borágó és a 
kaukázusi nadálytő kékje virít a zöld bokrok tövében. 
A sárga-piros bokorként virágzó viola elhullajtotta 
lángoló szirmait szép csendben. A rózsák bimbókat, 
a liliomok hatalmas szárakat, a tavalyról teleltetett 
cserepesek pedig már elfeledett virágok hajtásait 
növesztik.
Elvirágoztak a tulipánok, levélszárító csendben 
visszahúzódnak hagymáikba, hogy jövő tavasszal új 
virágot bontsanak. A gólyaorr rózsaszín virága, fújtós 
illatú levelei fölé magasodik. Súlyos gömb bimbóival 
leng a pünkösdi rózsa, várakozik a nyílásra, mint a 
közé keveredett borzaskata is.
Ismeretlen kicsi palánták elszórva növekednek. 
Látszólag, mindez csendben történik.
Mégis mi, akik köztük élünk, tudjuk miként 
kommunikálnak. Minden kiskertész ismeri a 
csendben való beszélgetést, ahogy gyönyörködő 
nézésünkkel szinte áldást teszünk a virágra, s a 
virág azt megköszöni. A kertet rendező szíve egy 
jól végzett munka után csendessé válik. Áhítatos 
csend ez, és ebben a csendben ülve, az örökké daloló 
madarak megannyi hangjának burkában, ködös 
gyermekkor világosodik ki előttem.
Újra a Rózsa utcában járok, ami talán még azóta is 
poros. Felnőttkori tisztelettel emlékeztem a rejtélyes 
bácsiról, aki düledező házának emberi másolata 
volt, a lapulevelek rejtette nyulak gazdájáról. Ennek 
az utcának volt még egy furcsa lakója. Közvetlen 
mellettünk lakott egy néni, akinek házának 
hűvösebbik oldala nézett felénk. Vályogfala mindig 
árnyékos, nyirkos volt, tyúkok kapirgáló lábai és 
gyerektalpak taposták simára a homokos talajt, 
ami szegélyezte. Kényelmesen átfértünk az amúgy 
se ép kerítésén. Ritkán láttam nála embereket, s 
igen furcsa életet élt. Az ő kertje is gyomos, elvadult 
terület volt, mégis itt-ott kék nefelejcsek, tulipánok, 
nárciszok bukkantak fel. Orgonabokor, labdarózsa 
díszlett a sok zöld gyom között. Egykor szép lehetett.
A legtöbb elszabadult virágként mégis a holdviola 
nőtt. Tavasszal a lilás rózsaszín virágai, nyárra pedig 
az ezüstös tallérjai díszítették az elvadult kertet. Még 
a nyirkos ház oldalában is az nőtt, a simára taposott 
homokos talajon.
Előző történetem után nem meglepő, hogy Ő is 
felkeltette a figyelmemet a csendes, bolondos 
életével. Nem szerette, ha ott ólálkodunk, hiszen 
sokszor bosszantottuk a kíváncsiskodásunkkal.
Úgy élt ott talán, mint az elvadult virágai a sok gyom 
között. S miért volt bolondos?

Mert télen- nyáron nyitva volt házának ajtaja, 
amit vastagon rögzített a szél hordta földsáv. A 
legkülönösebb az volt, hogy a nyitott ajtó beengedte 
az elvadult természetet, növényeivel, állataival 
egyaránt. Tele volt a konyhája fecskefészekkel és 
a fényes, fekete tollú, fehér frakkos fecskék ki-be 
repdestek.
A néni kertje bent élt a házában!
Apró fecskefióka szemecskék pislogtak mindenhol, 
és kis testükhöz viszonyított nagy sárgás csőrük 
folyton tátva volt. Számtalan lusta macska figyelte 
hívatlan látogatásomat, még fürge gyík is akadt.
Mesebeli látvány volt az a fecske- forgalom, és a néni 
azt mondta, sose csukná be az állatok előtt az ajtót. 
Nekik is joguk van ott élni, ahol szeretnének.
Magányosnak tűnhetett, de ő így beszélt a 
természettel, így volt boldog, megtalálhatta szíve 
nyugalmát.
Lelki békénk különös dolgokkal elégszik meg 
időnként. Keressük azt a csendet, ami a természetre 
jellemző, ahogy a növények növekednek, élnek, 
halnak, mind csendben teszik. Kevesen hallják 
meg ennek a csendnek az igazi mondanivalóját, 
mert a természet hiába él csendben, titkon tanít és 
mesél. Nagyon sokat mesél! Akinek együtt dobban 
a szíve ezzel a különös lüktetéssel, annak szíve 
megnyugszik.
Ezért ülünk egy dolgos nap végén oly elégedetten 
a kertünket nézve, mert részesei lehetünk annak a 
csendnek, amit csak a természet mondhat el. Ezért 
érzünk hálát és nyugalmat az erdőt járva.
A néni tudta ezt és beengedte a házába a csendet.
Kerti munkáink során sokszor találkozhatunk ezzel 
a csenddel, ami mindennél többet mond. Szeretettel 
kívánok számtalan sok csendet minden kertészkedő 
társamnak!

R. Hajni
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GONDOLATÉBRESZTO 
amikor éN még kisláNY VolTam…….

„Megy a gyűrű, vándorútra, egyik kézből a másikba…” 
Valami miatt ez kis gyermekdalocska jutott eszembe, 
amikor Baglyos Szilvia tanárnő arra kért, hogy 
megosztva az olvasókkal gondolataimat, vegyem 
át tőle a stafétabotot, majd azt adjam tovább, hogy 
ne szakadjon meg ez a – mára már hagyománnyá 
váló – kedves láncolat. Ezúton köszönöm neki, hogy 
rám gondolt, és kérte, hogy írjak pár gondolatot a 
gyerekkoromról.
Nagyon messze van már az az idő, amikor egymás 
kezét fogva, körbe-körbe járva énekeltük ezt a fenti 
kis dalt az adonyi óvodában, Szabó Ila óvó nénivel. 
Milyen felhőtlen, boldog időszak is volt az. Az 
ember élete során többször visszatekint az elmúlt 
időkre és ilyenkor elemez, összehasonlít, értékel. 
Így, az ötvenedik év felé gyakoribbá válnak ezek 
az emlékezős pillanatok, gyermekemnek mesélve 
a régmúlt időkről egyre többször hangzik el az 
elcsépelt mondat, „amikor én még kislány voltam”…

Más volt…. Merőben más, mint ma. Akkor valahogy 
a nap is jobban sütött, szebbek, üdébbek voltak a 

zöldellő tavaszi fák, vidámabban daloltak a madarak 
és sokkal gondtalanabb volt az életünk, mint most. Az 
idő velünk sem állt meg, az apró ovis táskát gyorsan 
felváltotta a nálunk kétszer nagyobb iskolatáska, 
és ugyanúgy beültünk az iskolapadba, mint a mi 
gyerekeink, de más volt…Mi máshogy voltunk 
gyerekek, máshogy tanultunk, máshogy játszottunk, 
máshogy barátkoztunk, teljesen másként éltük a 
mindennapjainkat. Persze akkor is volt tanulnivaló, 
kötelezettség, számonkérés, voltak komolynak hitt 
problémáink, de mégis volt időnk gyereknek lenni, és 
tartalmasabbak voltak a szabadidős elfoglaltságaink, 
mélyebbek, őszintébbek a barátságaink.
Testvéremmel közös szobában laktunk, nem volt 
számítógépünk, laptopunk, de még csak tabletünk 
sem. Esténként egy kazettás-rádiós magnón 
hallgattuk Kánya Kata búgó hangját a Juventus rádión. 
Reggelente nem a mobiltelefonunk ébresztőjére 
ébredtünk, hanem drága édesanyánk kedves hívó 
szavára, ahogy felkiabált a lépcsőházból az emeleten 
lévő gyerekszobánkba: „Kicsikéim!!!! Féééél hééét!” 
Soha nem engedett el bennünket az iskolába reggeli 
nélkül, kakaó beledarabolt háztartási keksszel volt 
a reggeli menü, vagy ahogy gourmet-san a húgom 
hívta „szűrcsi.”  
Nem voltak értékes játékaink, mégis megvolt 
mindenünk, és csillogó szemekkel, tiszta szívvel 
tudtunk örülni bármilyen apróságnak is, amit 
kaptunk. Testvérem 11 én 14 éves voltam, 
amikor megkaptuk az első adidas cipőnket, amit 
édesanyánk hozott az akkori NDK-ból. Az enyém kb. 
1 számmal kisebb volt, mint a lábam, de fogaimat 
összeszorítva, büszkén hordtam. Az iskolában kék 
színű egyenköpeny takarta egyszerű ruházatunkat, 
az én kinőtt ruháimat húgom hordta tovább, de 
mégsem voltunk elégedetlenek.
Hétfő esténként mikor adásszünet volt a televízióban, 
édesanyánk egy szekrénysorra kifeszített fehér 
lepedőre vetített nekünk a diavetítővel. Talán az 
én korosztályomból még többen emlékeznek az 
Első nap az óvodában, Gabi karácsonya, Öreg néne 
őzikéje stb. című mesékre.
Sosem felejtem el azt a napot sem, amikor 
édesapámék megvették az első színes tévét. 
Húgommal együtt egy egész napon át szájtátva 
csodáltuk a különböző csatornák adásait, egy 
teljesen új világ tárult elénk, amivel nem győztünk 
betelni. Igazi, szívből jövő örömök voltak ezek, amit 
a mi gyerekeink már másként élnek meg, hiszen 
beleszülettek ebbe a nagyon modern, szinte minden 
igényünket és kényelmünket kiszolgáló világunkba.
Természetesen vannak örök érvényű dolgok…az 
iskola akkor is kötelező volt, mégis szerettünk oda 
járni. Nagyszerű tanítóink és tanáraink voltak és 
nagyon jó volt az osztályközösségünk is. Suli után 
gyorsan megtanultunk és mentünk ki a szabadba, 
bandáztunk a szomszéd gyerekekkel, bújócskáztunk, 
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négykerekű görkorcsolyával koriztunk, bunkert 
építettünk, barátnőztünk, egymással szemben ülve 
(és nem mobiltelefonon) beszélgettünk, életre szóló 
barátságokat kötöttünk. 
Péntek délutánonként hittanórára, minden vasárnap 
délelőtt pedig szentmisére jártunk az adonyi 
templomba. Mise után játszottunk a csodaszép 
templomkertben, vadgesztenyét gyűjtöttünk Lajos 
atyának, vagy épp a teknőseit etettük.
Nagy szeretettel gondolok vissza régi kisdobos- és 
úttörő éveimre is. Ezeket az emlékeket felidézve 
észrevétlenül is mosoly ül az arcomra. Imádtam a 
vidám, önfeledt hangulatú őrsgyűléseinket, ahol 
mindig történt valami. Az akkori csapatszellemet 
és összetartást, amit ma annyira hiányolok 
a tinédzsereknél. A faluban már messziről 
hangzott a „Mint a mókus fenn a fán!...”, amikor 
akadályversenyre indult a Zrínyi Ilona Úttörőcsapat. 
A versenyek végállomása általában az adonyi Duna-
part volt, ahol szalonnát sütöttünk, bográcsoztunk, 
majd izgatottan vártuk, hogy melyik raj végzett az 
első három helyen.

És azok a csodaszép nyári szünetek! Mi 
valahogy sosem unatkoztunk. Családi házunk 
kertje mindig tele volt gyerekekkel, barátokkal, 
fürödtünk az édesapám és nagyapám által épített 
betonmedencénkben, majd utána farkaséhesen, 
jóízűen majszoltuk a hatalmas karéj zsíros kenyeret. 
És azok a szuper telek…mert akkoriban még voltak 
„évszakok”, télen sokszor dermesztően hideg volt, és 
esett a hó. Csapatostul jártunk szánkózni a hófedte 
parkba, a mára kissé lankássá kopott „Filára”, melyet 
mi akkor hatalmasnak láttunk.
Azt, hogy jobb volt-e az a világ, amiben mi 
nevelkedtünk, nem az én tisztem eldönteni, de az 
biztos, hogy akkor az emberek nyitottabbak voltak 
egymás felé, jobban odafigyeltek a másikra, a 
gyerekek együtt töltötték a szabadidejüket, és ez jó 
volt…Nagyon jó.
S hogy mit üzenek a mai fiataloknak, a gyerekeinknek?

„Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni 
Majd az unokáknak, mikor körbeállnak 
Mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak 
Hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni!”

Szeretettel küldöm a stafétabotot gyermekkori, örök 
barátnőmnek, Hrubyné Tóth Zsuzsannának, hogy 
meséljen nekünk a kreatív kikapcsolódásról.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Köller József (91 év)

temetésén részt vettek, 

gyászunkban őszinte részvéttel osztoztak.

Külön köszönjük a Bandy Band tagjainak, akik az elhunytat 
megható fúvós búcsúztatóban részesítették.

A gyászoló család

GYEREKSZÁJ
„Nálunk szavajárásom, hogy “utoljára szólok”, pl. 
kisfiam utoljára szólok, hogy pakold el a játékot, 
amivel játszottál!
Nem sokkal később kért egy csokit, mondtam, 
hogy rendben, egy pillanat. Tettem-vettem, végül 
elfelejtettem csokit adni. Kisfiam elém áll nagyon 
komolyan: Anya, utoljára szólok, hogy kérek csokit!” 

Verset tanulnánk a lányommal.
- Mondd utánam: Devecsery László
- Devecsery Ászló
- Mondom László
- Ászló
- Kislányom…  Devecsery László
- Jó, na... Devecsery Zászló
Kislányom kb. 2 éves volt, amikor így énekelt:
“Boci, boci tarka, se fü, se fü farka. Oda megyünk lakni, 
anyatejet kapni.”

„Apa, játszunk olyat, hogy sosem találsz meg!”

„Ha nagy leszek, felnőtt leszek anya!”

„Anya, a mérleg nem jó, az egy vicc!”
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jÚNiUs: iTT a NYár!

A jó idő beköszöntével lazábban öltözködünk és 
könnyebben megfázunk.
Gyakrabban látogatjuk a fürdőhelyeinket, 
medencéket, és természetes vizeinket, a tavakat.
A hideg és meleg víz egyaránt hat ránk.
Vigyáznunk kell, hogy ne fázzunk fel és ne fázzunk 
meg!
Ennek tudatában a megelőzés nagyon fontos!
.
TőzegáFoNYa
Egy igazi csodaszer.
Az emberiség évezredek óta használja jótékony 
egészségügyi hatásai miatt.
Rokona a fekete áfonyának, Észak-Amerikából 
származik.
Tápértéke igen magas, rengeteg vitamin és ásványi 
anyag található benne.
Magas a C-vitamin tartalma, kiváló antioxidáns, 
így hatékonyan megvédi szervezetünket a káros 
hatásoktól.
javítja az emésztést:
 Nagy mennyiségben tartalmaz természetes 
rostot, hozzájárul a megfelelő emésztéshez és jó 
székrekedés ellen is.
Húgyúti fertőzés:
Antibakteriális hatása révén megelőzi a húgyúti 
fertőzéseket.
Meggátolja a korokozók gazdasejten való 
megtapadását.
A tőzegáfonya az antibiotikumok alternatívájaként 
is alkalmazható.
Emellett a fokozott folyadékbevitel jelentősen javít a 
tünetek kezelésében.
A felfázás a férfiakat is, és sok NŐT is érint.
 Főként nyirkos időszakokban és évszakváltáskor.
A leggyakoribb bakteriális fertőzés okozója az E.coli 
baktérium.
Tünetei: Sürgető vizelési inger, csípő, égő fájdalom.
javasolt a tünetek észlelésekor tőzegáfonya tea 
vagy kapszula szedése.
Potenciális előnyei:
Tőzegáfonya rendszeres használata csökkenti a 
fekélyt okozó Heliobacter törzsek nagyságát a 
gyomorban.
Csökkenti az ínybetegségeket, ezáltal a plakk 
nagyságát.

Csökkenti a koleszterinszintet, így fogyasztásával 
megelőzhetőek a szív- és érrendszeri 
megbetegedések.
Ínyencek készíthetnek süteményekhez, 
palacsintákhoz áfonyaszószt, ami nem csak jótékony, 
de isteni ízélményt is biztosít nekünk.
 Jó egészséget kívánok!

                               Jókai Ildikó
                                fitoterapeuta

FUBEN, FÁBAN ORVOSSÁG
//

Gólyahír    

Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait! 

Práschl Zoé, Dunaújváros, 2021.05.06.
anya: Práschl Viktória, apa: Nagy Attila

Gipper Benett, Pécs, 2021.05.13.
anya: Gipperné Czelecz Gabriella
apa: Gipper Mihály

Gál Dóra, Dunaújváros, 2021.05.15.
anya: Gálné Tímár Edina, apa: Gál István
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SPORT
sportré, 

avagy majd a „Beli” megmondja
Aminek kezdete van, annak vége is lesz egyszer - 

2. rész
A márciusi lapszámban megkezdett futballtörténeti 
utazást folytatva – hess innen szuperliga – folytassuk 
a sort egy portugál fiúval. A madeirai srác, a márciusi 
részben megismert argentin törpével együtt 
társbérletben uralta a labdarúgás képzeletbeli 
trónját az elmúlt nagyjából másfél évtizedben.  
Cristiano Ronaldo 
Lehet gyűlölni, lehet szeretni, de egy dolgot vele 
kapcsolatban egészen biztosan nem lehet: elvitatni, 
hogy mindent tud erről a játékról (?), amit mi földi 
haladók „futballként” aposztrofálunk. A Messinél 
két évvel idősebb Ronaldo, csapattól függetlenül 
számolatlanul ontotta magából a gólokat, 
halmozta a rekordokat, gyűjtötte a trófeákat. 
Bár mindketten tagadták, hogy ellentét lenne köztük, 
a szurkolók előszeretettel állították szembe őket 
egymással, ami nem volt nehéz, hiszen mindketten 
a két spanyol gigászban, a Real Madridban, és a 
Barcelonában ontották a góljaik jelentős részét. 
Tény ugyanakkor, hogy a nyilvánosság előtt, mindig 
tisztelettel és elismeréssel beszéltek a másikról, 
azt pedig, hogy mi zajlott a színfalak mögött, 
minden bizonnyal sohasem fogjuk megtudni.  
Nem foglalnék állást abban a kérdésben, hogy 
melyikük a jobb játékos. Futballszeretőként úgy 
gondolom, nem is ez a drukkerek feladata, hanem 
az, hogy élvezzük ezeknek a félisteneknek a játékát. 
Kettejük rivalizálása amiatt is volt különösen pikáns, 
mert míg Messi a született tehetség benyomását kelti, 
addig Ronaldo a munka megszállottja. Ő labdarúgás 
Kobe Bryantje – a munkamorálját tekintve 
biztosan. Egyik sem jobb, vagy rosszabb a másiknál, 
egyszerűen csak más. Két teljesen különböző 
profil, amely mindkettejüket a csúcsra repítette, 
és a csúcson tartotta, csaknem másfél évtizedig.  
Bár még mindig meghatározó tényezői 
a világ labdarúgásának, csillogásuk 
elhalványulása megkezdődött. Amely 
egyben lehetőséget ad más korszakos 
tehetségeknek, hogy megmutassák magukat.  
Ez a világ rendje, hiszen mindketten harmincas éveik 
második felében járnak, és ahogy a címben is utaltam 
már rá: 
„Aminek kezdete van, annak vége is lesz egyszer”
Kettejüket, illetve pályafutásuk végét úgy tudom 
leginkább elképzelni, mint a régi western filmekben 
a cowboyokat, amikor dolguk végeztével felültek 
a lóra, majd a lenyugvó nap fényében ellovagoltak, 
egyre csak távolodva, míg végül csak sziluettjük 
látszott… 
(vége) 

Lajtos Bianka, Dunaújváros, 2021.05.23.
anya: dr. Karsai Csilla, apa: Lajtos Károly

Kéz és Lábápolás a Míra szalonban!!

Adonyban házhoz is megyek!!

Időpont- egyeztetés szükséges!

Németh Ági 06 30 230 7114
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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

június.12. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
június.19. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
június.24. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
június 26. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
július 03. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
július 08. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
július 10. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat


