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ADONYI
UJSÁG/  2021. július 6.évf. 7. szám 

Búcsú
Baranyai Imre (1966) Mezőberényben született, de 
tősgyökeres adonyinak mondta magát. Jogosan. Itt nőtt 
fel: adonyi bölcsi, adonyi ovi, adonyi isi. Édesanyját, 
Irma nénit nagyon sokan ismerték. Vidám középiskolai 
évek, szakma: dekoratőr festő. Adonyban rövid 
költségvetési üzemi kitérő után Budapestre megy 
dolgozni. 1990-ben – új idők új szele – megrendezi első 
„Baranyai Imre Barátai” (BIB) bulit, totál amatőrként, 
de totál profin. A zenés táncos szórakozás azóta is 
futott. 1994-ben Hartára költözik. Közben nem szoba, 
hanem tájképfestővé avanzsál és fest rendületlenül. 
Harta után Dunaújváros, majd Ercsi és Szigliget. Ott 
megállapodott. Feleségével, Zsuzsival élt itt. 
Isten veled Imi!
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VÁROSHÁZA
Beszámoló Adony Város 

Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2021. június 17-i üléséről

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- 
és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében 2021. február 8. napjától Magyarország 
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely 
2020. november 4. óta folyamatosan, továbbra is 
fennáll.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) 
Korm. rendelet 1. §-a értelmében a települési 
önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, 
megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- 
és hatáskörét 2021. június 15. napjától maga 
gyakorolja, így városunkban 2021. június 17. 
napján Adony Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 7 fő részvételével megtartotta idei első 
rendkívüli ülését, a képviselőknek hat napirendet 
kellett megtárgyalnia.
Az ülést Ronyecz Péter polgármester nyitotta 
meg, aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a napirendi 
pontok elfogadását követően az első napirendi 
pontban beszámolt a Kormány által 2020. november 
4. napjától elrendelt veszélyhelyzetben hozott 
döntéseiről, határozatokról és rendeletekről. 
A Kormány a Magyar Falu Program keretében 
egyes állami feladatellátáshoz nem szükséges, az 
Önkormányzat közigazgatási területén fekvő állami 
tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kíván hozzájárulni a település 
fejlődéséhez. Az ülés második napirendi pontja erről 
szólt, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 
felajánlott Adony, Ady E. u. 41. szám alatti, 609 hrsz.-ú 
állami tulajdonban lévő ingatlan önkormányzati 
tulajdonba kerülését.
Következő napirendi pont a polgármester cafetéria-
juttatása volt. Az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet alapján a Pénzügyi-, 
Gazdasági-, és Ügyrendi Bizottság feladat- és 
hatáskörébe tartozik, hogy javaslatot tegyen a 
polgármester jutalmazására, egyéb juttatásaira, 
ezért a Bizottság javaslatára a polgármester 
cafetéria-juttatásának éves keretösszegét 200.000,- 

Ft-ban állapította meg a Képviselő-testület Ronyecz 
Péter polgármester döntésből történő kizárását 
követően, figyelemmel Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61. 
§ (4) bekezdésére.
A negyedik napirendi pontban a képviselők 
meghallgatták Dr. Glashütter Csaba alpolgármester 
úr előadásában a Kastélyparkra vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseket. A parkban kialakításra 
kerülne pályázati forrásokból, felajánlásokból egy 
minigolf-pálya. Ez a különleges – egyéni és családi – 
szabadidős szórakozási forma 18 telepített pályával 
és gyerekpályával újdonság lenne a településen, sőt 
a környéken is. Mindennek megvalósításához elvi 
hozzájárulását adta a Képviselő-testület. 
Ötödik napirendi pontban a Polgármester úr 
beszámolt a Magyar utca – Bajcsy-Zsilinszky utca 
kereszteződésében lévő ingatlan megvásárlásának 
lehetőségéről, mellyel a jövőben akár a környéken 
történő parkolási és a két utca kereszteződésében 
lévő szűk kanyar okozta problémára is megoldást 
lehetne találni. A Képviselő-testület teljes 
egyetértésben döntött arról, hogy szándékozik az 
ingatlant megvásárolni.
A Bejelentések között a Pénzügyi-, Gazdasági-, és 
Ügyrendi Bizottság elnöke, Hetyei Gábor jelezte, 
hogy sajnos egyre több a településen a szabálytalanul 
parkoló teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, 
főleg a zöldterületeken. Ronyecz Péter polgármester 
tájékoztatásul elmondta, hogy önkormányzati 
rendelet alapján kérelemre sem adható közterület-
használati engedély ilyen típusú gépjárművek 
tárolásához, így a szükséges intézkedéseket 
megteszi a gépjárművek tulajdonosai irányába.
Adony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
alábbi támogatásokról döntött az ülésen:
- Ronyecz Péter polgármester javaslatára 
tánctáborhoz 200.000,- Ft;
- Kozmér Amanda képviselő javaslatára a Vetus 
Salina Kulturális Egyesület erdélyi tanulmányútjához 
200.000,- Ft;
- Hetyei Gábor képviselő javaslatára a Szent Orbán 
Borrend által szervezett Újbor ünnepére 100.000, - 
Ft; 
- Friedrich Teréz külsős bizottsági tag javaslatára 
a Szent Orbán Borrend működési költségeihez 
50.000,- Ft.
- Ignácz Ildikó képviselő javaslatára a Szent Orbán 
Borrend működési költségeihez 30.000,- Ft.
Hetyei Gábor elmondta továbbá, hogy a 
veszélyhelyzetben felmerült új, a helyi 
önkormányzatok által ellátandó feladatok jelentős 
többlet-terhet róttak a polgármesterre is, aki ezeket 
a feladatokat maradéktalanul, eredményesen és 
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HITÉLET
magas színvonalon végezte el, így a Pénzügyi-, 
Gazdasági-, és Ügyrendi Bizottság döntését 
tolmácsolva javasolta, hogy a Képviselő-testület 
a polgármestert 3 havi illetményének összegével 
megegyező jutalomban részesítse, mely elfogadásra 
került.

A Képviselő-testület ülését Ronyecz Péter 
polgármester 18:00 órakor zárta be. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testületi 
nyílt ülések a lakosság által látogathatók, az ülések 
előterjesztései, valamint az ülést követő 15 napon 
belül a jegyzőkönyvei is a www.adony.hu honlapon 
megtekinthetőek. 

...........................................................................................................

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az AGÁRDI 
POPSTRAND  koncertjeit az adonyi lakosok
 50 %-os kedvezménnyel 
látogathatják, melyhez lakcímkártya felmutatása 
szükséges!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Nemrég volt Jézus Szentséges Szívének főünnepe. 
Amikor is azt ünnepeljük, hogy Jézus halálra adta 
Önmagát értünk, és a kereszten holtan függve „az 
egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér 
és víz folyt belőle” Ez két dolog miatt is fontos, és ezt 
szeretném most a kedves Olvasó elé tárni.

Először is azért fontos, mert ez a vér és víz jelzi 
számunkra szentségek létrejöttét. A vér, mint 
az Eucharisztia (Oltáriszentség), és a víz, mint a 
keresztség jelképe. A másik dolog pedig, hogy előtör, 
kifolyik Jézus oldalából, és Szívéből ez a két éltető 
szentségi előkép. 

A szív, mint az érzelmek központja, nemhiába adnak 
szívecskés képet a szerelmesek egymásnak. Kifejezi 
ez számunkra azt, hogy Jézus nemcsak, hogy meghal 
értünk, de elénk tárja, kitárja legbensőbb valóságát, 
nincs mit rejtegetnie előlünk. Szívének mélyén csak a 
tiszta, és puszta szeretet van.

Viszont látnunk kell, hogy emberként nem mondhatom 
azt, hogy Jézus az én megváltóm, mindaddig, amíg a 
szentségekhez nem járulok. Mert halála ezzel szorosan 
összefügg. Önmagát adja tökéletes kiengesztelő-
áldozatul az Atyaistennek, és előtte való nap pedig 
ezzel összefüggve alapítja meg az Oltáriszentséget és 
a Szentmisét. Hozzátéve az Utolsó Vacsorán egy fontos 
dolgot: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre” Vagyis: Ne 
csak beszélj rólam, ne csak higgy, járul hozzám, vegyél 
magadhoz, mint az irgalom és kegyelem forrását, 
magát az irgalmat és kegyelmet! Így akar bennünket 
az Ő változatlan és örök szeretetében és kegyelmében 
részesíteni. Ezt az el nem múló Szeretetét jól leképezi 
ez az adonyi templomunk, a Sarlós Boldogasszony 
Plébániatemplomunk. 

1723 óta áll településünk központjában. Voltak 
viharos évek településünkön, országunkban és a 
világon egyaránt. Kapott az ember hideget és meleget 
egyaránt, születtek, meghaltak emberek. Mégis az 
Isten, és az Ő irgalma állandó, mint ahogy már közel 
300 éve áll ez a templom. Közel 300 éve jelképezi Jézus 
Szentséges Szívét a múlt, a jelen és (remélhetőleg) a 
jövő embereinek.

Templomunkba betérve az ember megérti igazán a 
katolikus éneket: „Jézusomnak Szívén megnyugodni jó, 
elmerülni benned csendes tiszta tó…”

Buzdítalak kedves Olvasó, hogy térj be településünk 
templomába egy imára. Kérd magad, családod és 
városod számára Jézus Szívének kegyelmi forrását, 
hogy ne csak múltad és jelened, hanem jövőd is 
legyen! Járulj az irgalom forrásához, a Szentségekhez, 
hogy veled legyen „mindennap a világ végéig” – mert 
velünk akar lenni, hisz ezért halt meg értünk.

Imádságos szeretettel: Balázs atya
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„Jó csendben várni az Úr 
szabadítására.” 

JSir 3,26     
Áldás, békesség! 

Tényleg jó várni? Hát ki szeret várni?! Jó várni, 
amikor még nem látszik, mikor állhat helyre a 
normális élet, hogy nyugalommal végezhesse 
mindenki a munkáját, és teljes biztonságban 
mehessünk bárhová? Jó várni, amikor elküldtük 
kérdésünket vagy igénylésünket, és hetekig hallgat 
az Ügyfélszolgálat? Jó várni, amikor 34 hetes a 
nagy pocak, és már június közepén 34°C-ot mutat 
a hőmérő? Jó várni, amikor valaki a gyermekének 
hétről hétre elmondja ugyanazt, és még mindig nem 
látja, hogy történt volna egy hangyányi változás is a 
hozzáállásában? 
A Szentírás azt mondja, jó várni. Azt viszont nem 
állítja, hogy könnyű. A legtöbbször nem könnyű. 
Mégis, Isten gyakran használt nevelő eszköze a 
várakozás. A hit embereinek az életében láthatjuk, 
hogy a próbatétel általában várakozással párosul, 
vagy egyenesen abban nyilvánul meg. 
Csak néhány példa a legismertebbek közül. 
Ábrahám, akit a Biblia Isten barátjának nevez, 25 
évet várt arra, hogy megszülessen a fia, Izsák, akit 
Isten ígért neki. Sajnos nem csendben és megadással 
várta az Úr szabadítását, mert a felesége, Sára 
közbeavatkozásának engedve, idejekorán 
maga próbálta meg megoldani a helyzetet, és 
Sára szolgálójának nemzett gyermeket. Izmael 
születéséből pedig hosszan elnyúló bonyodalom 
kerekedett. Bizonyára nem volt könnyű próbatétel 
végignézni, hogy Sára fölött eljár az idő, és 
ellehetetlenül a fogantatás, mégis, Isten ebben a 
helyzetben tudta bemutatni, hogy Neki semmi sem 
lehetetlen. 
Aztán, hogy egy másik híres példát említsünk, 
Mózes százhúsz életévéből látszólag fölöslegesen 
telik el a középső szakasz. A magasan kvalifikált, 
örökbefogadott herceg negyven éven keresztül 
kis családjával él a pusztában, és a nyájat legelteti, 
miután menekülni kényszerült Egyiptomból. Isten 
ezzel készíti őt fel a küldetésre, hogy kivezesse a 
zsidó népet a rabszolgatartó birodalom fogságából. 
Ennyi időre van szükség, hogy Mózes alkalmassá 
váljon arra, hogy az Úr az egész választott népét 
rábízza. A meggondolatlan, arrogáns fiatalemberből 
a föld legszelídebb embere lesz. Hogyan? Várakozás 
által. 
Mire jó hát a várakozás próbája? Először is, gyakran 
időre van szükség ahhoz, hogy jellemünkben 
változzunk, és alkalmassá váljunk arra, hogy 
befogadjuk, amit Isten nekünk készít, vagy 
elvégezzük, amit ránk bíz. Másodszor, várakozás 
által teremt az Úr olyan helyzetet, amelyben úgy 

ismerhetjük meg Őt, ahogy máskülönben nem. 
Harmadszor, a várakozás során nyilvánvalóvá lesz, 
milyen nagy mértékben függünk az Úrtól, igazán 
megértjük és átéljük, amit Jézus így mondott: „aki 
énbennem marad, és én őbenne, az terem sok 
gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok 
cselekedni.” (Jn 15,5) Végül, sehogy máshogy, csakis a 
várakozás segítségével munkálja ki bennünk Isten az 
állhatatosság képességét, hogy rendületlenül tegyük 
azt, ami jó, ne adjuk fel idő előtt, és bizalommal 
higgyük, hogy Neki jó terve van az életünkkel.  
Isten áldja meg várakozásainkat! Ámen. 

ÚJRAINDULNAK AZ ISTENTISZTELETEK A RÉGI 
TANÁCSTEREMBEN  

(a Spar mögött) 
ELSŐ ALKALOM: JÚLIUS 11, 15 ÓRA.

Majd minden hónap második vasárnapján 15 
órakor.

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

Boldog 1. születésnapot kíván: 

Apa Anya Nati
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BORRENDI HÍREK

Beszámoló a 28. 
(kistérségi) borversenyről

Kedvező, bár kissé szeles időjárás mellett került 
megszervezésre 2021. május 22-én a 28. (kistérségi) 
borverseny. A versenyre - a pandémiás helyzetre való 
tekintettel az idei évben is, mint tavaly - szűk körben 
és rendhagyó helyszínen került sor. A rendezvénynek 
a Boldog Pince terasza adott otthont, természetesen 
figyelembe véve és betartva a hatályos járványügyi 
előírásokat. 

A megmérettetésre leadott minták számát tekintve, 
még ebben a helyzetben sem panaszkodhattunk. 
Összesen 79 minta, tételesen 47 fehér, 12 rozé és 
20 vörösbor került elbírálásra. Ebben az évben, 
eltérően a korábbi évektől, a borok egy kategóriában 
mérettettek meg, így alakult ki egy abszolút sorrend.

A borbírálat Schmidt Attila nagymester köszöntőjét 
és egy hangulatos reggelit követően vette kezdetét. 
Két asztalnál folyt a borok minősítése, 4 meghívott 
szakember és 4 helyi borbíráló közreműködésével. A 
meghívottak neve, országos elismertsége garanciát 
jelent a verseny végeredményére vonatkozóan is, 
ezért őket személyesen is bemutatjuk. Szűcs Zoltán, 
a Promontorium Borlovagrend nagymestere, a 
Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének 
alelnöke Budafokról; Mayer Antal Péter, egy több 

mint 120 éves, 7 hektár szőlőterülettel rendelkező 
családi pincészet tulajdonos-borásza Paksról; Dukai 
István, a dunaföldvári Szent Rókus Borlovagrend 
nagymestere Dunaföldvárról és Hegedűs János, aki 
szintén földvári barátainknál borrendi tag, egyike a 
legrégebben Adonyba járó bírálóknak.
A borok kínálási sorrendjének kialakítása, illetve 
a borbírálat szakmai koordinációja László Éva 
a budafoki pincegazdaság egykori főlaboránsa, 
borrendi tagtársunk szakmai vezényletével valósult 
meg. 
A borok minőségére az idei évben sem lehetett 
panasz. A 79 borból összesen 29 ért el arany 
minősítést, ezek közül Schmidt Attila Olaszrizling 
jégborával Nagyarany minősítést szerzett. Különdíjra 
javasolták a Milek Pince Othello rozé borát. 
A bírálat végi csúcszsűrizést követően a verseny első 
három helyezettje az alábbiak szerint alakult ki:
I. helyzett lett   Schmidt Attila   
Olaszrizling  2021. évjáratú bora
II. helyzett lett a  Fónad-Pálfai pince  Irsai 
Olivér  2021. évjáratú bora
III. helyezett lett  Köller László   
Vegyes fehér  2021. évjáratú bora
A bírálat lezárását követően Faragó Antal és az 
Eisenberger Pince, Margitka közreműködésével 
egy ízletes sertés pörkölttel és a már-már kötelező 
pincelátogatásokkal folyatódott a nap. 
A verseny hivatalos eredményhirdetésére, a borrend 
nagytanácsának döntése értelmében, az őszi Újbor 
Ünnep és Hálaadás rendezvényen fog sor kerülni!
Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek, meghívott 
vendégnek és segítőnek áldozatos munkájukat!
Hasonló szép eredményeket és még sok ilyen sikeres 
rendezvényt kívánunk! 

(Pletser Edit - Kurucz Vanda)
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ÚJ ROVATTAL JELENTKEZÜNK!
Állandó rovattal bővült lapszámunk, melyben 
érdekes úticélokkal ismerkedhetnek meg a 
kedves olvasók. Fogadják szeretettel Boldog 
Istvánné Marika írásait! Reméljük kedvet 
kapnak egy kis kiránduláshoz.

Vali 2019-ben megkeresett, hogy csatlakoznék-e 
a Szép tájak kedvelői csoporthoz. Azonnal és nagy 
örömmel igent mondtam. Havonta egy alkalommal 
útra kelünk, oldjuk a magányt, sok szépet látunk.  
Először csak néhányan voltunk, nagyrésze a 
csoportnak özvegy asszony. A közös téma miatt nagy 
volt az összhang. Mára kibővült a társaság, nagyobb 
autóbuszt kellett igénybe venni. Állandó sofőrünknél 
ez sem volt akadály. Szeretjük megörökíteni a 
látottakat és a sok hasznos információt, amit a lelkes 
vezetőinktől hallunk.

.............. Győr
Egy nyári napon elindultunk, hogy megnézzük a 
„folyók városát.” Kis csaptunk két taggal bővült. Vali 
szokásos figyelmeztetését betartottuk, hogy a jó 
kedvünket ne hagyjuk otthon! Ebben most sem volt 
hiány. Mónika, az idegenvezető lelkesen és alapos 
ismeretekkel felvértezve várt bennünket, hogy 
minél több élménnyel gazdagodjunk.
 Győrön keresztül folyik a Mosoni-Duna, amelybe 
itt ömlik bele a Rába és a Rábca. Az első épület, ami 
elénk tárult a valamikori Győri Keksz és Ostyagyár 
kihalt, lehangoló látványa volt. Utunk során azonban 
feltűntek  szebbnél szebb épületek, a vámházak, 
templomok és a zsinagóga. A hídnál megálltunk és 
Mónika röviden ismertette Győr történelmi múltját. 
A vár építésénél fülesbástyákat alkalmaztak, ezek 
mögött voltak a kazamaták, ahol a védelem az ágyúit 
és a lőszereit tartotta, az ellenséget tűz alá vehették. 
Koppány felnégyelt testének egy darabját Győr 
várára tűzette ki Szent István, ezzel akart példát 
statuálni a lázadóknak. A vár a hódoltság idején 
Bécs védváraként játszott főszerepet. Fennmaradt 
egy legenda is, miszerint a törökök az egyik toronyra 
szélkakast erősítettek. Fennhéjázva mondták, hogy 
akkor lesz Győr ismét a magyaroké, ha a vaskakas 
megszólal és a hold tele lesz. Egyszer nagy robbanásra 
ébredtek a hódítók. A küzdelem kimenetele sokáig 
kétes volt, de egyszer csak megszólalt a vaskakas. 
Bajusz Ferkó suszterinas felmászott a kakashoz és 
a felharsanó trombitája úgy hangzott, mint a kakas 
kukorékolása. A törökök közt pánik tört ki, a vár 
parancsnokát lefejezték. De ha meg is menekült 
volna, a törökök selyemzsinórral �jutalmazták� 
volna. A városban még mindig látható a török kút, 
a vaskakas szimbólummal. A várnak a napóleoni 
háborúk idején szűnt meg katonai jellege. Sétánk 
során megcsodálhattuk a karmelita templom nem 
szokványos formáját, a téren álló Kisfaludy Sándor 
költő, drámaíró és festő bronzszobrát, ki e gyönyörű 
verset írta:

  „Szülőföldem szép határa!
   Meglátlak e valahára?
   A’ hol állok, a’ hol megyek,
   Mindenhol csak feléd nézek.”
A rossznyelvek szerint -mivel toll van a szobor 
kezében- jegyzi, hogy ki késik el az iskolából, illetve 
melyik autó parkol a tilosban. A régi barokk házak 
a XVII-XVIII. században épültek, jellegzetességük a 
zárt sarokerkély. A Xantus János Múzeum épületének 
timpanonjáról a szent lélek ábrázolása néz le ránk. 
Márványtábla őrzi a kétemeletes, a 18. században 
épült Bezerédy - palotán, hogy 1809. augusztus 31-
én itt szállt meg Napóleon. A város gyöngyszeme a 

Milleneumi emlékmű. Irány a Káptalan-dombra! 
Sajnálatos módon a bazilika felújítás miatt 
korlátozott időben látogatható, ideiglenes helyén 
csodálhattuk meg a Szent László hermát. Hazánk 
egyik legértékesebb ötvösművészeti remeke. A 
sodronyzománccal díszített, aranyozott ezüst 
ereklyetartó Szent László koponyacsontját rejti 
magában. A Püspökvár pincéjében megtekinthettük 
Boldog Apor Vilmos püspök kiállítását filmvetítéssel 
egybekötve. A háború idején nőket védelmezett, 
bújtatott, de sok férfi is neki köszönhette 
megszabadulását. A Püspök Úr jelmondata:
 „A kereszt erősíti a gyengét, és szelídíti az erőset.”
A mennyezetben levő puskagolyók nyoma még ma 
is emlékeztet arra az eseményre, hogyan adtak 
nyomatékot a parancsnak az orosz katonák, amit 
krumplipucoláshoz adtak ki. 
Láthattuk a Püspök véráztatta ingét, hiszen három 
lövést kapott, mely a halálához vezetett. A csonka 
torony sok-sok lépcsői következtek, pontos számot 
nem mondhatok, mert ahányan voltunk, mindenki 
más számra emlékszik. Én 267 mondanék, de volt, 
aki csak 72-őt. Kinek mekkora a teljesítő -képessége. 
Mindenki sikeresen feljutott-igaz, kicsit zihálva- 
de kis idő után normalizálódott pulzusszámmal 
csodálhattuk az elénk táruló kilátást a városra. 
Megtekinthettük a Mosoni-Duna hogyan fogadja 
magába a Rába sárgás-barna színű vízét, hogy vele 
egyesülve folytassák útjukat. Sétánk során nem 
hagyhattuk ki a kötelező fagyizást sem. Utunk 

ÚTICÉLUNK....
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az egyik legszebb győri szoborcsoport felé vitt 
bennünket, a Frigyláda 1731-ben készült. Tetején 
két lebegő angyal emeli magasba a barokk ládát. 
Az emlékművet III. Károly császár emeltette- mivel 
egy körmenet alkalmával a várőrség a ministránsok 
között egy szökött katonát vélt felfedezni-s dulakodás 
tört ki. A pap kezéből kiütötték a szentségtartót, 
amely összetörött. Nagy megbotránkozást váltott 
ki a történet, ezért a győri püspök elégtételt kért. A 
császár az esemény helyén engesztelésül állíttatta a 
szobrot. Győrött nyugszik Jedlik Ányos István (1800-
1895) bencés szerzetes, természettudós, fizikus, 
feltaláló. A dinamóelv, a szódavíz, az elektromotor 
feltalálója. Emlékét őrzi többek között egy köztéri 
szökőkút is. Köztudott, hogy Vörösmarty Mihály ki 
a vizet nem szerette, a Fóti Dal című költeményében 
így ír:
 „Fölfele megy borban a gyöngy;
   Jól teszi.Tőle senki e jogát el
   Nem veszi.
   Törjön is mind ég felé az
   Ami gyöngy
   Hadd maradjon gyáva földön 
   A göröngy.”
Megtudtuk azt is, hogy a vizet kell feljavítani a borral. 
Ezt eddig fordítva tettük.
Ezért az élményért is köszönet illeti meg Valit és 
Lajost, nélkülük ez a kirándulás nem jöhetett volna 
létre.

Boldog Istvánné 

Vendégváró kis kifli túróval és 
medvehagymával töltve

Hozzávalók 
 tésztához: 2 dl langyos tej, 
1 tk cukor, 2.5 dkg élesztő, 
50 dkg liszt, 2 tk só, 12 dkg 
natúr joghurt, 2 egész tojás, 
3 dkg vaj vagy margarin
 töltelékhez: 25 dkg túró, 
ízlés szerint medvehagyma, 
tejföl, só és bors

Elkészítése
A felfuttatott élesztőt összekeverjük a liszttel, joghurttal, 
sóval, 1 egész tojással, vajjal, majd kidagasztjuk. 50 
percig kelesztjük.
A megkelt tésztát 4 cipóra osztjuk, letakarjuk, és 20 perc 
pihentetés után kör alakúra nyújtjuk. Ezután cikkekre 
vágjuk (16 db), a töltelékkel megtöltjük, feltekerjük, 
és sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. Ismét 20 percig 
kelesztjük, majd a másik tojást felverve, megkenjük vele 
a kifliket. Tetejére kedvünk szerint szórhatunk magokat.
200 fokon 20 percig sütjük.
Jó étvágyat!  Kató
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 Az óvodából jelentjük…
 (Tavaszi visszatekintő) 

A történelem ismétli önmagát… -szoktuk mondani, 
ha valamilyen eseményt, történést ismételten 
átélünk. Sajnos ez a mondás az idei márciusi részleges 
óvoda bezárásunkra is igaz volt, hiszen pontosan 
egy éve, tavaly ilyenkor szintén be kellett zárnunk 
az intézményünk kapuit a járványügyi helyzet miatt. 
Furcsa és szomorú érzés számomra, hogy a járvány 
miatt egy új óvodai életet kellett megszoknunk. 
Természetessé és napi rutinná vált mindenki 
számára a testhőmérséklet mérése, az állandó 
alapos kézmosás, a felnőttek számára bizonyos 
helyzetekben a maszkviselés stb. Már a gyerekek 
mindennapi szóhasználatába is beépültek a Covid, 
koronavírus kifejezések. Jó lenne visszakapni a 
régi kis életünket, de sokszor érzem úgy, hogy 
ez már csak szép emlék marad a számunkra. 
Kicsit vidámabb „vizekre evezve”, nagy örömmel tölt 
el bennünket, hogy az április 7-i újranyitásunk óta 
pezseg az élet óvodánkban. A gyerekek sok színes 
programon és eseményen vehettek részt. 2021. 
április 22-én tartottuk a Föld napját, minden csoport 
egyéni programokkal készült. 2021.04. 30-án a 
nagycsoportosok szervezésében körbetáncoltuk 
az általuk szépen feldíszített májusfát, majd a 
színpadon táncházba invitáltuk táncos kedvű 
csemetéinket. 2021. május 10-én ünnepeltük a 
Madarak és fák napját. A Süni csoport szervezésében 
kisétáltunk a parkba, útközben megcsodálhattuk 
különleges növény-és állatvilágát, és körbe táncoltuk 
a legidősebb tölgyfánkat is.
 Sajnos az élő anyák napi műsorunkat idén sem 
tarthattuk meg, de Filotás Misi bácsi kedves 
felajánlásának és segítségének köszönhetően a 
2021. május 13 -án és 14-én készült felvételekről 
minden édesanya és nagymama megtekinthette 
azt. A gyerekek és az óvó nénik is sokat készültek 
rá. Még egyszer köszönjük szépen Misi bácsi! 
2021.05.25-05.28-ig tartottuk óvodánkban a 
nagycsoportosok hetét. Minden nap valamilyen 
programmal igyekeztünk kedveskedni a gyerekeknek: 

2021.05.25-én a Portéka meseszínpad műsorát 
tekinthették meg óvodásaink. 

2021.05.26-án a Csiribiri együttes vidám zenéjére 
táncolhattunk, majd utána ugrálóvár várta a 
gyerekeket. 

2021.05.27-én a kiscsoportosok kivételével 
mindenki lesétált a Duna- partra, 
ahol piknikeztünk egyet.  

2021.05.28-án a ballagó nagycsoportosok 
egy kis izgalmas kincskeresésre indulhattak a 
kastélyparkba.
2021. június 4-én búcsúztak el óvodánktól az 
iskolába induló gyermekeink. Mindkét nagycsoport 
színvonalas műsorral készült erre az alkalomra. 
Legnagyobb örömünkre a kedves hozzátartozók is /
még ha limitált létszámban is/ részt vehettek ezen a 
mindenki számára szép és emlékezetes eseményen. 
A búcsúztató óvó nénik ezúton is nagyon szépen 
köszönik a szülőknek a kedves, szívhez szóló 
ajándékokat. A Halacska csoport SZ.M.K.-nak külön 
köszönjük, hogy az intézmény minden dolgozójától 
egy szál virággal búcsúztak a ballagók nevében. 
 Külön köszönet illeti óvodánk SZ.M.K.-ját, valamint 
azokat a kedves szülőket is, akik pedagógusnap 
alkalmából gondoltak ránk és felköszöntöttek 
minket, nagyon jóleső érzés volt. 
Morva kertészetnek köszönjük a sok szép 
napvirágot, amellyel óvodánkat megajándékozták! 
Végül, de nem utolsósorban köszönjük 
szépen Némethné Barna Juditnak az 5 db 
szúnyogriasztó sprayt, jó szolgálatot tesz ebben 
a „szúnyoginvázióban”. / Kár, hogy ezekre a kis 
vérszívókra nem vonatkoznak a járványügyi 
előírások!/ Mindenkinek szép nyarat és jó pihenést 
kívánok az Adonyi Hóvirág Óvoda dolgozói nevében:  
                                                                                                                                    
Kirinovics  Edit 
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IFI KLUB
Fesztiválönkéntesség

A fesztiválokról az emberek általában kétféleképpen 
vélekednek. Vannak, akik el sem tudják képzelni 
mit élveznek mások a tömegben, a sorbanállásban, 
a koszos mosdókban, a hangzavarban, a drága 
ételekben és italokban, a borsos belépőárakban, 
az éjszakázásban, abban, hogy nappal megsülnek, 
éjjel megfagynak. Ott van viszont a másik tábor, 
akik számára ezek a kellemetlenségek apróságnak 
tűnnek a hangulat, pörgés, bulizás, önfeledt 
csápolás, számtalan élmény és koncert mellett. 
Vukajlovics Péter az utóbbi véleményt osztja, 
azonban ő megragadott egy olyan lehetőséget, 
ami megadja a fesztiválélményt, viszont mégsem 
kerül egy vagyonba az egy hétig tartó szórakozás.  
Az Adonyi Ifjúsági Klub e havi rovatában a 
fesztiválönkéntességről és a fesztiválokon szerzett 
munkatapasztalatairól osztja meg gondolatait. 
Köszönöm szépen, hogy felkértetek ennek a cikknek 
a megírására. Az az igazság, hogy erről a témáról 
nagyon-nagyon szívesen beszélek és írok, hiszen 
rendkívül sok jó és tartalmas élményem fűződik 
hozzá, amelyet sosem fogok elfelejteni. 
Ezt a lehetőséget Tóth Dániel barátom az interneten 
találta a fesztiválönkéntes.hu oldalon. Dani 2016-
ban próbált engem elcsalni Magyarország egyik 
legnagyobb fesztiváljára, a Balaton Soundra. 
Nagyon szerettem volna menni, viszont nem volt rá 
lehetőségem, hiszen a munkahelyem nem engedte 
úgy a dolgokat. Mivel Dani egy kicsit szabadabb 
volt, elment erre a fesztiválra és olyan élményekkel 
tért vissza, amik hallatán nagyon megbántam, 
hogy nem tudtam elmenni, és elhatároztam, hogy 
jövőre bármi áron, de együtt fogjuk végig dolgozni 
és bulizni a fesztivált. Így is történt. Interneten 
keresztül jelentkeztünk, mint már említettem a 
fesztiválönkéntes.hu-n. Itt kellett regisztrálni, majd 
ezt követően egy meghallgatásra és egy orvosi 
vizsgálatra kellett elmenni Budapesten. 
A szállás a fesztivál alatt pontosan nincs megszabva, 
hogy csak és kizárólag az általuk biztosított 
sátorozási helyen lehet, ha úgy tartja kedved 
fizethetsz apartmanért is, és járhatsz dolgozni és 
bulizni onnan. Véleményem szerint nagyon nagy buli 
a sátrazás, amely az önkénteseknek egy elkerített 
és ellenőrzött részen van. Mikor megérkezünk, 
lerakjuk a kis sátrainkat, és már a sátorállítás közben 
megismerünk új embereket, új személyiségeket, 
új nézeteket. Az egyik legszebb dolog ebben az 
egészben, lehet hogy nem egy a stílusunk, nem egy 
az ízlésünk, viszont ugyanazért vagyunk ott, és így 
nagyon jól elbeszélgetünk. Az érkezés a fesztivál 
kezdete előtt egy-két nappal történik, így van 
lehetőségünk jobban megismerkedni egymással. 
A fesztivál előtt mi önkéntesek kapunk egy bázist, 
ami a fesztivál területéhez közel van. Ezen a bázison 
a kapott karszalagokkal be tudunk csekkolni és 
ki tudunk csekkolni az adott shiftünkből, majd 

későbbiekben a munka- 
területeinkből, illetve 
ezzel tudunk belépni a 
fesztivál területére is. 
Minden csapatnak van 
egy saját mentora, aki 
megadja az adott csapatban lévő emberek beosztását, 
illetve segíti őket, ha bármilyen problémájuk vagy 
kérdésük adódna. Nagyon jó, hogy mindenki fiatal és 
mindent jó hangulatban, és tényleg, mint egy igazi 
család tudunk kivitelezni. 
A fesztivál alatt hét shiftet, azaz hétszer hat órát 
kell ledolgozni. Cserébe biztosítanak neked szállást, 
fesztiválbelépőt, és mindennapi meleg ételt. Kapsz 
még kettő darab pólót és beosztástól függően 
pulóvert is (természetesen ez fesztiválonként eltérő, 
én most a Balaton Soundot említeném meg).
 Egy kicsit írnék a feladatkörökről is. Létezik több 
tevékenységi kör is. Vannak olyan tevékenységi 
körök, ahol inkább fizikai munkát kell végezni, 
mint például sátrak felállítása, összeszerelése, 
vagy éppen festés. Vannak olyan feladatkörök, ahol 
inkább a mentális képességeket kell használni, 
ilyen például a call center vagy a safety first, ami 
az emberek segítségével foglalkozik. Mi Dániellel 
több tevékenységi körben megfordultunk, 
azonban számunkra a kedvencek az elő- illetve az 
utómunkálatok lettek. Ez azt takarja, hogy a fesztivál 
előtt 4 nappal érkezünk, segítünk a színpadok 
elkészítésében és egyéb előmunkálatokban. Ezért 
cserébe az egész fesztiválon szabadok vagyunk és 
csak a fesztivál után kell újra dolgoznunk. Szerintünk 
ez a legjobb, hiszen így ledolgozod az adott óráidat 
és van egy szabad, „ingyenes” fesztiválod. Ételt csak 
azokon a napokon kapsz, amelyeken dolgozol. Ez 
egy ebédet jelent, viszont az nagyon finom. 
Ennyi pozitív szó után, biztos mindenkiben felmerült 
a kérdés, mik lehetnek az árnyoldalai egy ilyen 
kalandnak, de igazából én kifejezett veszélyeket 
nem tudnék megemlíteni, hiszen nem volt részünk 
semmi ilyesmiben. Nagyon kulturáltan élték 
mellettünk az emberek a mindennapi kis sátras 
életüket, természetesen mi is a miénket. Most itt 
kitérhetnék arra, hogy az értékekre azért az ember 
mindig vigyáz, nyilván a sátorban sem hagytunk 
olyan nagy értékeket, és a fesztivál területén és a 
buli alatt is figyeltünk a táskákra, pénztárcánkra, 
telefonunkra.
 Végezetül rátérnék arra, hogy miért ajánlanám 
a fesztiválönkéntességet. Teljesen őszintén 
megmondom, számomra egy hatalmas élmény 
minden egyes évben. Hogyha valaki szeretne 
csatlakozni ehhez az élményhez, tartson velünk, 
hiszen én is és Tóth Dani barátom biztosan ott 
leszünk a továbbiakban is. Azért ajánlanám, mert 
rengeteg új barátra, ismerősre tehet szert az 
ember, és rengeteg új ismeretre. Ezeken felül, hogy 
ismételjem magam kimagasló élményekre is szert 
tehetünk, amiket nem felejtünk el. Van azonban egy 
harmadik szempont is, amiből megközelíteném, 
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mégpedig az anyagi szempont. Folyt.: 10. old.
Mindezeket amiket az előbbiekben felsoroltam, 
hogyha meg szeretnénk vásárolni - apartmanos 
szállásról nem is beszélve -, azért elég jelentős 
összegeket kell beáldozni a cél érdekében. Azonban 
hogyha Te fesztiválönkéntesként tevékenykedsz, 
ezek az összegek jelentősen alacsonyabbak, hiszen 
a szállásod meg van oldva, étkezésed napi egy meg 
van oldva, és egy fesztivál -belépővel is rendelkezel. 
Saját tapasztalatból mondom, hogy csak a 
fesztiválbérlet árából el lehet tölteni az egész hetet 
ilyen módon egy fesztiválon. Akinek azzal lenne 
gondja, hogy nem tud kellőképpen tisztálkodni, 
megnyugtatom, ahányszor szeretne naponta 
annyiszor zuhanyzik a kijelölt zuhanyzó helyen, 
amelyik kulturáltan van tartva és ellenőrizve is van. 
Igazából úgy gondolom, mindenre kitértem, 
remélem tartalmas volt ez a kis cikk. Abban is bízom, 
hogy amint lehet, minél több emberrel találkozunk 
a következő fesztiválon. Ha valakiben felmerülne 
kérdés, várom személyes megkeresését, és szívesen 
válaszolok a kérdésekre, és ezzel szerintem Tóth 
Dániel barátom is így van.

Június huszadikán egyesületi vezetőségi ülést 
tartottunk. Ülésünkön meghatároztuk az idei 
évi közösségi munkanapok időpontjait. Tavalyi 
évről egy munkanap elmaradásunk van és még 
az idei évi két munkanapot is be kell pótolnunk. 
Első társadalmi munkánkat 2021. augusztus 14-
én szombaton tartjuk. Ez a tavalyi elmaradt egy 
nap pótlása lesz. Szeptemberben és októberben 
is tervezünk társadalmi munkanapokat tartani, 
ezeknek a pontos idejét később fogjuk közölni. 
Augusztus 14-én reggel hét órakor a gyülekező 
a gátnál lesz, ahol egy rövid munkamegbeszélés 
után brigádokra osztva fogunk több helyen 
dolgozni. Kérjük, hogy aki tud, az hozzon magával 
valamilyen kéziszerszámot (lapátot, kapát, ásót, 
gereblyét, fejszét, fűrészt, vasvillát). Minden 
eszköznek hasznát fogjuk venni. 
Júniusban felszedésre kerültek a tavasz folyamán 
kihelyezett süllőfészkeink, azért csak most 
távolítottuk el őket, hogy a süllők után a békés 
halak is tudják hasznosítani szaporodásukhoz. 
Egyre több horgásztársunk veti be horgait 
célzottan busára, szép fogásokról érkeznek 
beszámolók. Felhívjuk a sporttársak figyelmét 
arra, hogy a kifogott busát tilos a vízbe 
visszahelyezni, invazív halfajként célunk és 
kötelességünk, hogy állományát minél kisebbre 
tudjuk visszaszorítani. Kukucska Gyula halász is 
speciális hálóval igyekszik apasztani számukat.
 Iváncsai területünkön a vízparton sok 
elöregedett, kikorhadt fűzfa teszi veszélyessé a 
horgászatot. Sok a lehulló, letörő faág, ledőlő fa. 
Hallósy Miklós erdőgazdálkodóval egyeztetve, 
két veszélyes fa is kivágásra került. A keletkezett, 
összefűrészelt és felaprított faanyagot, esőbeálló 
pavilonjainknál helyeztük el Iváncsánál és 
Adonynál, hogy azt főzés, szalonnasütés céljára 
horgásztársaink és a kikapcsolódni vágyók 
felhasználhassák. Vízterületünkön folyamatos 
az invazív törpeharcsa gyérítése, Kukucska 
Gyula halász szakmai felügyeletével helyezzük ki 
törpeharcsa varsáinkat. Reméljük a folyamatos 
gyérítés eléri célját és egyre kevesebbszer 
találkozunk ezzel a kártékony halfajjal. 
Egyesületünk meghívást kapott megyei 
szövetségünk, a HOFESZ szervezésében tartott 
vezetőségi horgászversenyre. A verseny a 
gyúrói tavon június 12-én szombaton került 
megrendezésre. Vezetőségi horgászverseny 
lévén egyesületünket Dr Szász Károly elnök, Bodó 
István titkár, Kovácsné Győrfi Edina gazdasági 
vezető és Kovács Balázs fegyelmi bizottsági tag 
képviselte.
Nagy melegben, gyér kapókedv jellemezte a 
halakat. Nem volt szerencsénk a horgászhely 
sorsolásánál, így sajnos haltalan pályára 
kerültünk. A 32 induló csapatból a 26. helyet 
sikerült megszereznünk. Bízunk abban, hogy 
jövőre sokkal jobb helyezést sikerül majd 
elérnünk!

Jó horgászatot és kellemes időtöltést kíván az 
Adony és Környéke Horgász Egyesület!

Bodó István
      titkár

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!

A HORGÁSZ 
EGYESÜLET HÍREI
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„Végre a sok gond, 
fáradtság és munka után…”

„…a háború okozta sebek utolsó nyomai is eltűntek 
Jézus Szíve kápolnánk belsejéből.” A fenti sor annak 
az egyre halványuló, kézzel írt feljegyzésnek az első 
mondata, amely az adonyi Mária-lányok 1946. július 
7-én rendezett ünnepségének emléke. A Jézus Szíve 
kápolna újra szentelése történt ezen a napon.  
Városunk központjában ma már csak maradványa 
látható az egykori „Zárda iskola” épületének. Többi 
része eltűnt örökre, mint az udvarán épült Jézus 
Szíve kápolna is. Ennek az épületegyüttesnek egyes 
részeit az 1945. januári szovjet bombatámadások 
romba döntötték, és a kápolna is megsérült. A 
megszálló Vörös Hadsereg katonái sem kímélték az 
épületeket. 
1946-ban Adonyban is erősödött a római katolikus 
egyház által felügyelt Mária-lányok egyesület, 
amelynek 79 fiatal lány volt a tagja. Közvetlen 
vezetőik voltak: a helyi plébános és az apácák. A 
Mária-lányok összefogásának és szorgalmának 
eredményeként 1946. július elejére a Jézus Szíve 
kápolna régi fényében várta újra szentelését. 
Július 6-án délután a helyi rendőrség hintója, és tíz 
„Kalot” lovas indult Pusztaszabolcsra, Shvoy Lajos 
székesfehérvári püspök fogadására. A plébánia és 
a templom előtt nagy tömeg gyűlt össze: „Kicsinyek, 
nagyok, ifjak és öregek.” 
Shvoy Lajost (akinek kíséretében ott volt az akkor 
még káplán Lendvay Zoltán is) az egyházközség 
nevében Gerencsér János plébános és Zsákovics 
György köszöntötte. „A politikai község nevében vitéz 
Szabó Imre főjegyző Úr mondott üdvözítő szavakat a 
sokat szenvedett, kifosztott falu nevében.” Óvodások 
és iskolások után a Mária Társulat nevében Ignácz 
Mária üdvözölte a püspököt, aki megható szavakkal 
mondott köszönetet. Majd bevonultak a templomba, 
ahol hálaadó énekkel köszönték meg Istennek a 
püspök sopronkőhidai fogságból való szabadulását. 
Az egyházi elöljáró a plébánia épületében töltötte az 
éjszakát.  
Július 7-én, vasárnap, már a kora reggeli órákban 
megkezdődött a Zárda iskola udvarának felkészítése 
az ünnepségre. „A még romokban levő részt ágakkal 
igyekeztek némileg vadregényessé varázsolni, s 
kissé méltóvá tenni a nagy eseményre. Készültek 
a tölgykoszorúk, alakult a kápolna előtti tábori 
oltár, körülhintve frissen kaszált fűvel, a térség 
székek táborával népesítetett be az érkező vendégek 
számára.”
Közben sorra érkeztek a környező települések Mária-
lányok egyesületei is: Perkátáról 50 fő, Rácalmásról 
40 fő, Paksról 28 fő, Kulcs pusztáról (!) körmenetileg 
érkeztek az egyesületi tagok. Az Ercsiből érkezett 50 
fő engesztelésből gyalog, mezítláb tette meg az utat.  
„Lassan benépesült az egész udvar, ismét feltűnő sok 
férfival! Jelen volt testületileg az egyházi és politikai 
község, rendőrkapitány úr, férjhez ment Mária-
gyermekek, Kalot és rengeteg nép.”   

Az ünnepség a kápolna megszentelésével kezdődött: 
Shvoy püspök kívül-
belül megszentelte a 
felújított épületet (csak a 
krizmával való felkenés 
maradt el). Ezután tábori 
mise következett, közös 
szentáldozással, amely az 
oltár körül félkör alakban 
történt. „A szentmise 
után a Mária-leányok 
reggelin látták vendégül 
Püspök Atyánkat. A vidéki 
lányoknak kiflit és hideg 
tejecskét osztottak az 
adonyi lányok.” Délelőtt 10 
órakor a Kastélyparkban 
a Mária-lányok ünnepi díszgyűlése kezdődött, ahol 
Kádár Mária elnöknő köszöntötte a megjelenteket. 
Az adonyi egyesület éves beszámolóját Simon Mária 
és Ördög János olvasta fel. Szavalatok, énekek után 
elhangzott a pápai és a magyar Himnusz.  
„Püspök Atyánknak ezután átadta Kádár Mária a 
kápolna szentelés emlékére Horváth Nándor (Kalit-
ifjú) által készített szívet, törhetetlen üvegből. A 
szívből kereszt áll ki, rákarcolva a szenvedő Krisztus 
arc. A szív közepébe Püspök Atyánk címere, szintén 
karcolva. Az egész mögött bordó bársony háttér, 
szív alakban. Püspök Atyánk nagyon megörült neki, 
felmutatta a népnek, hogy mindenki láthassa.” 
Az ünnepi ebédre a Mária-lányok termében került 
sor. Az ebédhez valót az adonyi egyesület tagjainak 
családjai adták össze. Kora délután kiállítás nyílt 
a régi óvoda teremben. „Kukoricaháncsból készült 
szatyrok, szép babák és sok-sok holmi kínáltatta 
magát a venni szándékozóknak, természetesen 
tojás és kukorica fejében! Még e valuta mellett is 
sok minden elfogyott d.u. 3-ig, amikor a kiállítás 
lezárult.” Ezután közös zsolozsma volt a kápolnában, 
és Szentségimádás a templomban. „Fél 5-kor az 
egyesületek a Tűzoltó zenekar vezetése mellett a 
Sport pályára vonultak, ahol szabadtéri bemutató 
következett.” Ignácz Mária üdvözlő beszéde 
után iskolások ritmikus bemutatója, szavalatok, 
népdalok, mesejátékok, majd néptáncosok műsora 
következett. Már este 8 óra volt, amikor a nagy nap 
lezárult. A kitört vihar miatt Paksról és az Ercsiből 
érkezett egyesületi tagok Adonyban maradtak, ők 
másnap utaztak el. 
75 évvel ezelőtt történt az adonyi Mária-
lányok nagysikerű rendezvénye, amelyre még 
emlékezhetnek az idős helyi lakosok. A (jelenleg 
még) ismeretlen krónikás így zárta feljegyzését: 
„Hála Neked isteni Szív a nap minden kegyelméért!”
                                                                                    
Rózsafi János     

A HORGÁSZ 
EGYESÜLET HÍREI



1213

KERTI TÖRTÉNETEK
Fenyőrigó

Június a tikkasztó meleg és a dús virágzás hónapja 
lett. Eddig mi, kertészek dolgoztunk serényen. 
Megmetszettük fáinkat, megigazítottuk cserjéinket, 
útnak indítottuk virágainkat, támogattuk kicsiny 
palántáikat és rengeteget locsoltunk. Most pedig a 
növényeink dolgoznak, visszafizetik munkánkat. 
Érnek a gyümölcsök és dúsan virágzik minden.
A tulipánok, nárciszok és az orgona már csak 
az emlékeinkben maradt meg. Sorban nyílnak a 
rózsák, liliomok. Kertem igen tisztelt, kék, fehér, 
rózsaszín és lila ruhás Borzaskatái gyorsan eljárták 
köszönő táncukat. Gyors táncuk minden mozdulata 
különösen egyedi és örömteli látvány volt. 
Kaporlevélhez hasonló száraikon tündérszoknyás, 
koronás táncosok ők. Minden évben várom 
előadásukat. Idén erőteljes, magas szárakon a 
távolba figyelő szarkalábak őrizték e csodás táncot. 
S most a Borzaskaták egyetlen borzas gömböcskébe 
gyűjtötték a tavasz minden élményét, majd a nyár 
folyamán maggá érlelik, amit aztán szeretettel 
szórok én is el az adonyi kertészek közt. Versenyt 
szórva kedves Katáimmal, mert nagyon szeretnek 
minél több helyen felbukkanni, évről évre szebbet 
produkálni. Elmaradhatatlan társ válik belőle, ha 
egyszer magját szórjuk kertünkben.
Kísérői, a Szarkalábak rózsaszínben, lilán, fehéren 
ágaskodtak mellettük, amit a bazsarózsa bokor lágy, 
rózsás pamacsai védtek.
Tűzpiros rózsám hű és hozzáillő társa pedig az 
a hófehér margaréta lett, ami számtalan helyre 
költözött, egyetlen egy helyről. Ennek a gyorsan 
gyarapodó mezők egészséges virágaira emlékeztető 
margarétáról egyetlen név jut eszünkbe....Emike.
Muskotályzsályáim hatalmassá nőtt bokros virágai a 
kék fadongókat tömegesen vonzzák. Telis-tele a kert 
velük, mint a sok kismadárral.
Épp egy feketerigó kitárt szárnyakkal napfürdőzik, 
királyi látvány a kecses mozdulat.
Társai csettegve, dalolva élik vidám életüket a 
növekvő fákon. Kertemben számtalan, itatóban 
fürdőző, fűben csipegető feketerigó tanyázik. 
Büszkén figyelgetem őket, s idén a fenyőrigó is 
beköltözött hozzánk.
Fontos, hogy ne csak szép, de hasznos is legyen 
kertünk. Próbálom madárbaráttá alakítani, a 
macskáim kegyes engedélyével, s néha nem kegyes 
tiltásukkal.
A minap történt, hogy megmenthettem egy ifjú 
fenyőrigót. Talán az utolsó pillanatban fosztottam 
meg a kegyetlennek tűnő macskám karmaitól azt az 
apró madárkát.
Vizes kézzel átmosogattam felborzolódott tollait, 

majd hűvös, biztonságos helyre tettem egy dobozba. 
Kétségbeesetten figyeltem az életben maradásáért 
folytatott küzdelmét. Megtépázott testét oldalára 
billentve, apró madárlábacskáit karomszerűen 
összehúzva, mintha kapaszkodna valamiben, ott 
pihegett a doboz alján. Csőre hangtalanul tátogott, s 
fekete szemét lassan lecsukva küzdött. De szíve még 
dobogott! Tudtam, hogy erős és van remény!
Egy órán át pihent, szíve bár folyamatosan dobogott, 
más jelét az életnek nem mutatta.
Bizakodásom jeléül kivittem a nagy fenyőfa alá, amit 
aztán estig tartó macska távoltartás követett. Órákig 
viaskodtam az ugrásra kész, figyelő szemű macskák 
ellen.
Piciny madárka minden erejét összeszedve 
átröppent a kerítés túloldalára, és hosszú ideig 
csak feketés hátát láttam, mert kis fejét búsan, 
fáradtan leeresztette a fűbe. Estére felemelte 
fejecskéjét, kinyitotta pislogó, fekete gombszemeit, 
s végre láthattam halvány mellkasán az apró sötét 
pettyeit. Csoda egy érzés volt látni, hogy a következő 
erőbedobással repült egy jó nagy távot. Szépen, 
ívelten újabb telket reppent át, és csatlakozott az 
összegyűlt felnőtt rigókhoz.
Minden alkalommal elszomorodom, ha egy kismadár 
elmúlik. A madár a kertünk szíve.
Bízom abban, hogy a doboz alján pihegő testecskéje 
felett mondott imámat beteljesítve, visszatér 
kertünkbe, hogy daloljon egy szépet.
Addig is a gondozott kertemmel, növekvő fáimmal, 
virágaimmal és a madáritatóimba öntött friss vízzel 
köszönöm meg a madárfüttyös reggeleket, az esti, 
fáradhatatlan dalokat, ami a reményt hirdeti és azt, 
hogy mindenek felett jó és érdemes élni!

Szeretettel: R.Hajni
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GONDOLATÉBRESZTO 
Kreatív kikapcsolódás

Köszönöm a  felkérést     Kirinovics       Zsuzsi 
barátnőmnek. 

Habár életvitelszerűen Dunaújvárosban élek, 
minden hétvégén hazamegyek Adonyba. Szeretek 
ott lenni, szeretem hallgatni az udvaron a madarak 
énekét, hallani a harangszót, részt venni az adonyi 
eseményeken, ott összefutni ismerősökkel, az 
általános iskolás osztálytársaimmal (mert szuper 
osztály voltunk), végigsétálni testvérem Tischnerné 
Tóth Szilvia és szintén volt osztálytársam Tischner 
János csodás kertjében, elfogyasztani gyermekkorom 
igazi puncsfagyiját Csabi osztálytársamnál, 
beszélgetni Zsuzsival miközben Fercsi pompás 
caffé latte-ját szürcsölgetem, és persze nem utolsó 
sorban anyukámhoz hazamenni. Számomra már itt 
kezdődik a kikapcsolódás. A dunaújvárosi kórházban 
dolgozom idén már 30 éve. Fontosnak tartom az 
egészséges életmódot, amit nagyban meghatároz a 
munkából, életből való stresszhelyzetek kezelése. 
Számos előadást tartottam már betegségekről, 
testünk egészségének megőrzéséről. Vallom, hogy 
fontos a megelőzés, hogy értékként tekintsünk 
önmagunkra. Van az a mondás, hogy ép testben 
ép lélek. Nos, én ezt megfordítva is mondanám, ép 
lélekkel ép lesz a tested. Stressz mentes élet nincs. 
Azt a valamit kell megtalálni az életünkben, amivel 
ezt kiegyensúlyozhatjuk. Ez lehet testmozgás, 
hobbi, kreatív kikapcsolódás. Félre ne értsék, nem 
akarok dicsekedni, de én számos ilyen dolgot tudok 
előkapni a „cilinderemből”, ha szükségem van rá, 
illetve vannak dolgok, amik rendszeresen beépülnek 
az életembe. Mik is azok: 
Kertészkedés. Itt a városban tetőtérben lakunk és 
persze van teraszom zöldségekkel, növényekkel. 
Ha hazamegyek Adonyba, mindig azt mondom 
anyukámnak, no, most felveszem a játszós ruhám és 
kimegyek a kertbe. Sokszor elfáradok, de imádom a 
végeredményt és természetesen kikapcsol.
Túra: tagjai vagyunk férjemmel a Pentele 
Természetjáró Egyesületnek. Rendszeresen havonta 
egyszer buszos túrán veszünk részt, kijárhatjuk 
magunkból a levezetendő dolgokat, megismerhetjük 

hazánk tájait, beszélgethetünk másokkal. 
Kerékpártúráink is vannak. Sajnos most az elmúlt 
egy évben ez nagyon hiányzott.
Rendszeres mozgás: örökbe fogadtunk egy kutyust. 

Stefi immár négy éve a családunk tagja. Vele többször 
megyünk sétálni, így naponta többször megjárom 
a negyedik emeletet is. Egy szeretetbomba. 
Gondoskodik a megfelelő mozgásomról, mert 
nekem nem hozza vissza a labdát. De tudja, hogy 
anyukámnak vissza kell hozni. Imád Adonyban 
lenni ő is. Itt persze megint eszembe jutnak adonyi 
iskolás éveim. Gáborfi Lajos tanár úr testnevelés 
órái, sportversenyei, amiknek szintén aktív részesei 
voltam. Kedvelt mondása: ”olyan erősnek kell lenned, 
hogy fél kézzel is kinyomd a lekvárt a palacsintából.”
Alkotás: többféle dolgot csinálok. Az adonyi 
karácsonyi vásárban már találkozhattak táskáimmal, 
dísztárgyaimmal. Ami fontos dolog a számomra, 
hogy sok mindent újrahasznosítok. Tehát, valami 
régiből vagy nem használt dologból készítek valami 
újat. Például farmernadrágból táskát vagy párnát. 
Fémdobozokból, krémes tégelyekből ékszertartót. 
A lakásom falait üvegfestett és szalvétatechnikás 
képek díszítik, testvérem csodás olajfestményei 
mellett. A régi bútoraimat felújítom stb. Egyszerű 
alapanyagokból fantasztikus alkotásokat 
készíthetünk, és ráadásul remekül szórakozhatunk 
közben. Egymagunkban is alkothatunk és 
társaságban is.
Honnan is jött? Hát egyrészt, mert én úgy éreztem 
erre van szükségem, hogy a lelkem egyensúlyban 
tartsam, hogy alkotni jó, örömet okoz, elfeledteti 
a napi rossz dolgokat. Másrészt apukám is mindig 
rajzolt állatokat nekünk és nagyon boldogok 
voltunk. Illetve általános iskolás élményeim 
említeném, természetesen Zsuppán tanár urat. Az 
Ő sajátos rajzórái, amikor alkotás közben Ő mindig 
olvasott nekünk. Gyakran rajzoltunk és festettünk 
a kastélyparkban. Szuperek voltak a rajzszakkörös 
délutánok.
Ha tudományos szempontból is megvizsgáljuk a 
témát, talán a következőket emelném ki:
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Budai Janka 2021.06.15. Dunaújváros
a.n: Kovács Henrietta
apa n: Budai János

Topa Olivér 2021.06.17. Székesfehérvár
a.n: Koncz Nikoletta
apa n: Topa Péter

Budavári Bence 2021.06.04. Dunaújváros
a.n.: Budavári- Balonyi Szabina
apa n: Budavári Mihály

Varga Iván Nolen 2021.06.12. 
Dunaújváros
a.n: Vargáné Csoknyai Laura
apa n: Varga Martin

Gólyahír    

Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait! 

A kreativitás alkotó, teremtő képesség. Egyfajta 
látásmód, ami lehetővé teszi a dolgok újszerű 
értelmezését, új formában történő megjelenítését. 
Ez a személyiséget, a változásra való törekvésre, 
merészségre, nyitottságra, új helyzetekre való gyors 
reagálásra serkenti. Kíváncsiságra ösztönöz, segíthet 
változtatni a megszokott szemléletmódon, berögzült 
viselkedésen, ami hatalmas életminőségbeli változást 
hozhat. Ha merünk szabadon alkotni, bátran 
önmegvalósítunk, olyan energiák szabadulnak fel, 
amelyek jótékony hatással lesznek az életünkre. Értem 
ezt úgy, hogy nem kell Leonardo da Vinchi-nek lenni, 
élvezzük a folyamat örömét, amikor valami új csoda 
születik, a kikapcsolódás pozitív hatásait érezzük 
és keressük. Ha kreatív életet élünk, nem feltétlen 
a körülmények változnak, hanem kiszélesedik a 
látásmódunk, talán elégedettebben tudunk élni.
A kikapcsolódás, azaz a rekreáció, lélektani és 
biológiai szempontból is megállapított, hogy az 
ember jó közérzetét, minőségi életét, önfejlődését 
szolgálja. Számottevő formája van, a lényege az, hogy 
a munkában vagy egyéb foglalatosságban kifáradt 
személy felüdülését, felfrissülését, feszültségoldását 
eredményezze. Ez szintén lehet egyéni vagy társas, 
játékos, kultúr-és sporttevékenység. Minden 
olyan elfoglaltság, ami a testi-lelki-szellemi 
teljesítőképességünket helyreállítja.
Az alkotás nemcsak ott van jelen, ahol az ember, 
nemcsak emberi tulajdonság. Ott van egész 
világunkban, a természetben is.
Tarts velem ezen az úton és tapasztald meg az alkotás, 
kikapcsolódás pozitív hatásait.
Végül a stafétabotot Tóth István tanár úrnak 
adnám át. Az általános iskolai éveim alatt remek 
pedagógusok tanítottak. A Tőlük kapott értékek, 
szellemiség, útmutatás remek segítség az életemben. 
Abban az időben nem volt iskolámnak neve, majd 
2003-ban első koronázott államalapító királyunkról 
a Szent István nevet kapta. Miért Őt választották? Mi 
az a szellemiség, ami átvehető, átadható a mai kor 
gyermekeinek?
Üdvözlettel:                                Hrubyné Tóth Zsuzsanna

A hónap képe. Fotó: Bodó Luca

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik özv. Szalai Istvánné gyógyításában részt 
vettek. A Központi Orvosi Ügyelet dolgozóinak, a 
nővéreknek és szomszédoknak.
Külön köszönjük Dr. Glashütter Csaba háziorvos-
nak a hosszú éveken át folytatott lelkiismeretes 
munkáját. 

A gyászoló család
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SPORTFUBEN, FÁBAN ORVOSSÁG
//

Mentával a bölcsességért

Menta az ókortól kezdve a bölcsesség szimbóluma.
Az ókori Rómában konyhai fűszernövényként 
használták. Manapság leveleiért termesztik, 
melyekből illóolajat vonnak ki.

Évelő növény, mely gyorsan terjed és befúrja magát 
mindenhova. Cserépben kordában tartható, de 
évente át kell ültetni.
Menta teához 1 evőkanál szárított levélből 1.5-2dl 
vízzel forrázatot készítünk, 5-10 percig állni hagyjuk 
és leszűrjük.
A mértéktartás itt is ajánlatos!
Naponta maximum 3-4 csészével fogyasszunk 
belőle!
Az arab világban nagy hagyománya van, gyakran 
fogyasztják a nagy forróságban, hogy a szervezet 
jobban bírja a meleget.
Teaként alkalmazva nem csak lázcsillapító, 
hanem frissítő aromájú is. Szájfertőtlenítésre, 
gargalizálásra és inhalálásra is használhatjuk, hiszen 
kedvezően hat a baktériumokra. Élénkítő hatású 
növény. Serkenti a vérkeringést, az agyműködést 
és gondolkodást. Elűzi az álmosságot, fáradtságot, 
fejfájás, migrén, szédülés esetén is használhatjuk. 
Az epeműködést serkenti, epehajtó hatása is van. 
Görcsoldó, megállítja a makacs csuklást, nyugtatja a 
gyomrot és enyhíti a puffadást.
Menta a konyhában
Ételek italok ízesítésére is rendkívül jól használható.
Csokoládés desszertek készítéséhez is kiváló. 
A mentafagylalt kifejezetten hűsítő hatással 
rendelkezik a nyári melegben. Zöldségek, húsok, 
főleg a báránysült elmaradhatatlan kiegészítője.
Az újburgonyára petrezselyem helyett is tehetjük, 
isteni ízélményt ad.
Érdemes megkóstolni, mert testnek és léleknek 
egyaránt pozitív élményt nyújt.

Jó egészséget kívánok mindenkinek!                                 

                                                                                 Jókai Ildikó
                                                                                    fitoterapeuta

Sportré, avagy majd a „BELI” 
megmondja

Szívvel vagy anélkül

Most, hogy végre berúgta az ajtót a nyár és 
megkezdődött a futball Európa-bajnokság, igazán 
hálás időszak köszönt a sporttal foglalkozó 
zsurnalisztákra. Rengeteg téma és ötlet keringett 
bennem arról, honnan közelítsem meg az Eb-t, melyik 
lenne a legjobb szegmens, amelyikről a legjobbat, 
legtöbbet tudnám írni. Ez az idilli állapot egészen 
június 12-ig tartott. Ekkor ugyanis, a Finnország-
Dánia mérkőzés első félidejének hajrájában összeesett 
a „vendégek” talán legnagyobb csillaga, Christian 
Eriksen. A mérkőzés és az eredmény pillanatok alatt 
vált teljesen lényegtelenné a történtek árnyékában.  
A további fejleményeket – újraélesztés, kórházi 
kezelés, stb.,stb – nem firtatnám, egyrészt aki 
akarta már biztosan utána nézett a témának, 
másfelől pedig nem igazán érzem etikusnak.  
Az esettel kapcsolatban, szinte kivétel nélkül – 
erről a későbbiekben még szó lesz – mindenki 
együttérzését fejezte ki, csapatok, játékosok 
egyaránt. A legmegkapóbb gesztus azonban 
a szurkolókhoz köthető. Szinte minden egyes 
drukkerhad a mérkőzések ideje alatt, vagy 
előtt szakít arra időt, hogy torkaszakadtából 
egyszerre üvöltse a pórul járt dán futballista nevét.  
A legmeghatóbb – igen tényleg az volt – amikor 
a játékvezető a dánok következő találkozóján 
megállította a mérkőzést, a játékosok, valamint a 
drukkerek egy percig éltették taps- és hangorkán 
közepette Eriksent. Persze nem nagy dolog – 
legyinthetne  erre az        egyszeri        foteldrukker, 
de a jelenlegi atomizált társadalomban 
igenis nagy jelentőséggel bír, ha valami 
összefogásra tud bírni több társadalmi közeget 
is. Az pedig, hogy ez az „unió” nemzeteken és 
országhatárokon átívelő erővel bír, példaértékű.  
Nem sokat számít, de én is bízom abban, hogy ha a 
pályafutását nem is folytathatja, de az Internazionale 
(egykori?) labdarúgója teljes életet élhet. 
Utóirat: Bognár Gyurinak remélem időközben leesett, 
mi volt a baj a megnyilvánulásával.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Gyovai Rudolfné (Steimann Katalin) teme-
tésén részt vettek, gyászunkban őszinte részvét-
tel osztoztak. Köszönet a vigasztaló szavakért, a 
szeretet virágaiért.
                                                       A gyászoló család
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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

július. 17. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
július. 22. Ismétlés  19:00 20:30 Csütörtök
július. 24. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
július 30.  Főműsor 19:00 20:30 Szombat
augusztus 05. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
augusztus 07. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
augusztus.14. Főműsor 19:00 20:30 Szombat


