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VÁROSHÁZA
Beszámoló Adony Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2021. augusztus 26-i 
rendkívüli, nyílt üléséről

Az ülést Ronyecz Péter polgármester 16:30-
kor nyitotta meg. A jegyzőkönyv hitelesítők és a 
napirendi pontok elfogadását követően az első 
napirendi pontban beszámolt arról, hogy 2021. 
július 1-től a képviselő-testület hatáskörébe 
kerültek a településkép-védelmi eljárások. A 
hatékony ügyintézés miatt célszerű átruházni a 
polgármesterre a hatáskört, ennek érdekében 
módosítani szükséges az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendeletet. A képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta a rendelet módosítását. 
A második napirendi pontban a települési 
támogatásokról szóló 4/2021. (VI.14.) 
önkormányzati rendelet került módosításra kisebb 
változtatások miatt.
A harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a 
II. félévi munkatervéről tárgyalt. 
A negyedik napirendi pontban a Polgármester úr 
tájékoztatta a képviselőket az Iskolakonyha Kft. 
szociális közétkeztetés díjának emelésére vonatkozó 
kérelméről. A Képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a 2021. szeptember 1-től hatályos emelésből 
adódó 392.000,- Ft többletkiadást az önkormányzat 
2021. évi költségvetéséből biztosítja az Adonyi 
Szociális Központnak. 
Az ötödik napirendi pontban szintén az Iskolakonyha 
Kft.-től érkezett kérelmet tárgyalta a Képviselő-
testület. Határozatuk alapján az óvodai és iskolai 
közétkezés vállalkozási díjemeléséből származó 
többletköltségre az önkormányzat idei költségvetése 
nyújt fedezetet. 
A két döntés alapján a közétkeztetés jelenleg 
érvényes díjai nem emelkednek.
Ezt követően Friedrich Róbert egyéni vállalkozó több 
önkormányzati ingatlan zöldterület-gondozására, 
szemét- és lomeltakarítási munkáira vonatkozó 
szerződésének módosítása került napirendre. 
Gazdasági helyzetre való tekintettel kérte a 
vállalkozói díjának emelését, melyet a Képviselő-
testület elfogadott.
A következő napirendi pontban a Pan-Therm Kft. az 
Önkormányzat tulajdonát képező gázkészülékek éves 
műszaki felülvizsgálati és gépészeti karbantartási 
díjainak emelésére vonatkozó kérelmét ismerte meg 
és fogadta el a Képviselő-testület. 
A nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület 
megtárgyalta az ebédlői székek beszerzéséről 
szóló előterjesztést. Ronyecz Péter polgármester 
beszámolt, hogy az iskolakonyhában lévő székek 
elhasználódtak, speciálisan gyermekbútorokat 
forgalmazó cégtől érkezett ajánlat alapján új székek 
kerülnek beszerzésre.
A kilencedik napirendi pontban a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Adony 02 és 04/5 hrsz. 
alatti ingatlanokon történő szennyvízvezeték 
kiépítéséhez szükséges szennyvíz vezetési 
szolgalmi jog alapításához az ingatlanok használatát 
korlátozó egyszeri kártalanításra vonatkozó 
kártalanítási megállapodást tárgyalták a képviselők. 
Az önkormányzat által fizetendő kártalanítási díj 
686.500,- Ft + Áfa. A Képviselő-testület elfogadta a 
kártalanítási megállapodás megkötését.
A Polgármester Úr a tizedik napirendi pontban 
ismertette, hogy a 2016. december 31-ig keletkezett 
hátralékokat és a 2015. december 31-ig keletkezett 
túlfizetéseket érinti az előterjesztésben szereplő 
törlés. Az elévült adótételek nyilvántartásból való 
kivezetését a Képviselő-testület jóváhagyta.
A tizenegyedik napirendi pontban került sor a DRV 
Zrt. 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervének 
megismerésére, melyet a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal felé kell jóváhagyás 
céljából benyújtani. A Képviselő-testület elfogadta a 
dokumentációt.
A tizenkettedik napirendi pont előterjesztése a 2021. 
évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
pályázat benyújtására vonatkozott, melyet a 
képviselők egyhangúlag támogattak.
Ezt követően Turai Klaudia adonyi lakos az 
önkormányzat tulajdonában lévő Rákóczi utcán 
található zöldség-gyümölcs árusító faház kb. 45 
m2 nagyságú  területének hosszú távú bérlésére, 
megvásárlására vonatkozó kérelme került 
napirendre. A Képviselő-testület határozatában 
kinyilvánította értékesítési szándékát. Az értékesítés 
előfeltételeinek teljesítéséig a közterület-használatot 
engedélyezi a Polgármester.
A „Zöld Város” című projekthez kapcsolódó 
képviselő-testületi határozatokban történő 
változásokról a polgármester úr a tizennegyedik 
napirendi pontban számolt be. Elmondta, hogy csak 
belső átcsoportosításokat érintettek a változtatások. 
A Képviselő-testület a határozatot jóváhagyta.
Ronyecz Péter polgármester tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a Magyar Falu program keretén 
belül az önkormányzat sikerrel pályázott egy 
nagyobb teljesítményű aprítógépre. A tizenötödik 
napirendi pontban a Képviselő-testület a beérkezett 
három ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot adó 
Agrolánc Kft.-t választotta.
A következő napirendi pontban a polgármester úr 
beszámolt az önkormányzat pályázatairól.
Bejelentések között Adony Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Ronyecz Péter polgármester, Dr. 
Glashütter Csaba alpolgármester, valamint Orthné 
Horváth Marianna és Neichl Attila képviselők 
javaslatára az „Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány 
magyar nyelv munkafüzetekre, hő- és fényszűrő 
beszerzésének költségeihez 40-40.000,- Ft-tal járult 
hozzá.
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HITÉLET
Ronyecz Péter Polgármester Úr tájékoztatta a 
képviselőket, hogy Vancsura Szilvia r. törzsőrmester 
megbízási idejét letöltötte, így lehetőség van 
a kinevezésére, a Rendőrőrs Adony II. körzeti 
megbízott státuszára, amit a Képviselő-testület 
jóváhagyott. 
A Képviselő-testület nyílt ülését Ronyecz Péter 
polgármester 17:30 órakor bezárta, majd rövid 
szünetet követően 17:35-kor a Képviselő-testület 
zárt üléssel folytatta. A jegyzőkönyv hitelesítők és a 
napirendi pontok elfogadását követően a Képviselő-
testület egy első lakáshoz jutó támogatás jelzálogjog 
törlése iránti kérelmet hagyott jóvá.
A zárt ülést Ronyecz Péter polgármester 17:50 
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.

„Az igaz ember hitből él” Római levél 1,17    
   Áldás, békesség! 

Reformáció havában Luther Márton versbe szedett 
hitvallását osztjuk meg a kedves Olvasókkal. Az 
egykori tudós szerzetes szorgalmasan és nyitott 
szívvel tanulmányozta a Bibliát. Isten személyes, 
megszólító üzenetei nyomán fogalmazta meg azokat 
a gondolatokat és javaslatokat, amelyek a XVI. század 
elején a Reformációhoz vezettek. Mint minden 
korban, ma is szükség van az Egyház reformációjára, 
azaz eredeti, biblikus tartalmához, céljához való 
visszaalakulására, hogy Istentől rendelt küldetését 
betölthesse a hívő emberek közössége. Legyen 
imádságunk: „Uram Jézus, kérlek, adj megújulást, és 
kezdd velem! Ámen.” 
Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.  
Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk.  
Az ős ellenség most is üldöz még,  
Nagy a serege, csalárdság fegyvere,  
Nincs ilyen több a földön.

Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk,  
De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk.  
Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az,  
Isten szent Fia, az ég és föld Ura,  
Ő a mi diadalmunk.

E világ minden ördöge, ha elnyelni akarna,  
Minket meg nem rémítene, mirajtunk nincs hatalma.  
E világ ura gyúljon bosszúra:  
Nincs ereje már, reá ítélet vár,  
Az Ige porba dönti.

Az Ige kőszálként megáll, megszégyenül, ki bántja.  
Velünk az Úr táborba száll, Szentlelkét ránk bocsátja.  
Kincset, életet, hitvest, gyermeket  
Mind elvehetik, mit ér ez őnekik?!  
Mienk a menny örökre!

A 46. zsoltár alapján. Luther Márton 1483-1546.

ISTENTISZTELETET Vasárnap 10-től tartunk 
Iváncsán, amellyel egyidőben a gyermekekkel 
külön foglalkozunk a gyermek-istentiszteleten.  

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

1956 ünnepi                                 

megemlékezés
adony város önkormányzata 

tisztelettel meghívja önt

2021. október 23-án
szombaton, 10 órára 
az országzászlónál tartandó ünnepi 

megemlékezésre.

beszédet mond: 

ronyecz péter polgármester

az ünnepséget  az általános iskola 
diákjainak előadásával, valamint az 1956-os 

emléktábla koszorúzásával zárjuk.
szeretettel várjuk a lakosságot!

adony város önkormányzata és 
a bálint ágnes művelődési ház és könyvtár

A rendezvényen kép – és hangfelvétel készül,
 amelyet a szervező Adony Város Önkormányzat weboldalán, 

valamint a MŰVELŐDÉSI HÁZ médiafelületein és

 kiadványaiban felhasználhat!
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Gyimesi csángálók 

Sok viszontagsággal és még annál is több hiánnyal 
teli időszak áll a tánccsoport mögött, bár úgy 
hiszem, ezzel nem vagyunk egyedül. Lehet próbálni, 
nem lehet, mégis lehet, mégsem... Az ember 
már nem tudta követni éppen milyen befolyást 
gyakorolnak az életére. Az erdélyi utazásunk pont 
olyan képlékeny volt, mint minden más. Az egy 
éve eldöntött dátumhoz és helyszínhez azonban 
a szíve mélyén már mindenki összekészítette a 
csomagját a kiutazás első gondolatára. Telt -múlt az 
idő, jogszabályok jöttek mentek, elérkezett a nyár, 
amikor végre kiderült, hogy az utunk akadályába 
semmi nem áll. 
Két kisbusszal vágtunk neki a 800 km-nek. Az 
utazás sok alvással, beszélgetéssel, énekléssel és a 
táj láttán ámuldozással, csodálkozással telt, na meg 
egy-két órás dugóban állással. Sötétedésre értünk a 
szállásunkra, aminek a gyönyörűségét csak másnap 
tudtunk szemügyre venni. 
Napjaink egyféle sémára voltak felhúzva, azonban 
egyik sem volt hasonlítható a másikkal. Reggeli 
után a táncoláson volt a fókusz. Erőnléti edzéssel 
egybekötve roptuk a kalotaszegi táncokat Hortobágyi 
Gyöngyvér és Végső Miklós mesterek vezényletére. 
Ugráltunk, futottunk, jógáztunk, erősítettük minden 
izmunkat. Egy gyors zuhany után következett az 
ebéd, aminek két fő szabály szerint kellett történnie. 
Az első, hogy sosem hagyunk a tányéron semmit 
- ez nem is volt nehéz, hogy egyik asztaltársam 
megfogalmazását használjam: “Ez a paprikás 
krumpli uborkával most a mennybe repített”. Szóval 
kedves Olvasók, remélem, el tudják képzelni milyen 
ellátásban volt részünk. A második, hogy senkinek 
nem szabad kétszer ugyanoda ülni. Ez a közösség 
szempontjából volt egy fontos elhatározás. 
Miután az ebéd utáni kávé is megivásra került, 
nekivágtunk délutáni kalandjainknak. Elsőnek a 
Gyilkos-tavat látogattuk meg. Már maga az út is 
élmény volt, hiszen itthon nem olyan megszokott 
esemény, ha a forgalmat egy kedves kis kecskenyáj 
vagy hazafele ballagó tehenek akasztják meg. Itt 
azonban mi sem volt természetesebb annál, hogy 
megállunk, jelzünk az állatnak, ő átsétál, majd 
megyünk tovább. Lehet, hogy itt még a kecskék is 
értenek magyarul? Este a vendéglátónk vezetett be 
minket a gyimesi emberek életmódjába, zenéjébe. 
Másnap tánc után az Ezeréves határhoz látogattunk 
el, megszámlálhatatlan lépcsőzés fokozta a délelőtti 
edzés hatékonyságát. A Gyimesi Skanzen Panzió is 
úticélunk volt, ahol olyan értékmegőrzés történik 
több hektárnyi területen, amiről példát venni nem 
lenne hasztalan. Este a sörözésé, borozásé, pálinkáé, 
gardoné, ritmusgyakorlaté, kártyáé volt a főszerep. 
Kis nézeteltérést is megoldottunk, nagy szeretettel. 
Szerdán délután egy közeli faluba látogattunk 

el, vendéglátónk a Brazil kocsmán kívül Sára 
Ferenc volt. Az ő munkájának fontossága a helyi 
értékmegőrzésben egy külön cikket érdemelne. 
Többek között Kicsikóta (Blága Károly) bácsitól 
mentett el rengeteg emléket, akivel személyesen is 
találkozhattunk. A jelentősége ennek a találkozásnak 
óriási, hogy más szavaival éljek: “Egyértelmű mi 
volt a legjobb élményem a héten. Egy élő legendát 
láthattunk, ezt sosem fogom elfelejteni.” Este viselet 
bemutatót tartott nekünk a házigazdánk. Az élő 
próbababák, Dani és Bogi úgy festettek a gyimesi 
népviseletben, mintha kimásztak volna a terem 
falán lógó fényképből. 
Csütörtökön este ismét Setétpatakára tértünk vissza, 
táncházat, élményt adott át nekünk Sára Ferenc. A 
csűrben táncolást a kényelmetlenségek ellenére is 
olyan hangulat járta át, ami nem egy táncos szívét 
megdobogtatta. 
Pénteken a próbáé volt délután is a főszerep, 
de mellékszerep jutott a hegymászásnak, 
társasjátékozásnak, dézsába lábat lógatásnak, 
pityókáskenyér beszerzésnek, és a napozásnak is. 
Szombaton mindenki tartotta magát a megbeszélt 
időponthoz, így reggeli után az indulás 
zökkenőmentes volt. Egy gyors szuvenír vásárlás 
után már egyenesen hazafele vettük az irányt, 
szerencsére ismét balesetmentesen érkeztünk meg. 
Érdekes élmény az, hogy az ember lánya reggel még 
megszámlálhatatlan fenyőfa és hegy ölelésében 
ébred, este pedig a legmagasabb pont a diófa a 
kertben. Hiszem, hogy egyik sem jobb a másiknál, 
nekünk kell mindkettőt élményekkel felruházni és 
észrevenni az értékeit.
 Zárszóként álljon itt egy olyan hosszú mondat, 
amilyen hosszú köszönetet mondunk azoknak, akik 
támogatták hogy csoportunk idén Gyimesközéplokon 
tölthette ezt az edzőtábort: a legjobb élményeink 
között szerepel a csűrben táncolás, Kicsikótával 
való találkozás, a beszélgetések, a próbák, a kilátás, 
a meredek hegyre felmászás, a csillagok, a Gyilkos-
tó, az énektanulás, a gardonozás, az Ezeréves 
határ, a dézsázás, a kiskutyák, a hinta, az ételek, a 
viseletbemutató, a patakban sétálás, szénán utazás, 
vajbeszerző körút, pityókás kenyér, kártyázás, a 
bakterház épülete, esti sörözések, szotyizás, kecskék 
az úton, esőben nevetgélés, a tánc...

Alsóházi Réka
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„Határtalanul” osztálykirándulás
„Erdély közepében kinyílott a rózsa,

Az elhagyott magyar nemzet gyönyörű bimbója.
Megöntözném százszor is én, szálljon áldás rája.

Ne legyen a magyar nemzet szomorú és árva.
Locsoljuk és áldjuk ezt a szép virágot,

Ez terem a magyar népnek édes szabadságot.”

Az Adonyi Szent István Ált. Isk. és AMI 8. évfolyamos 
diákjai 2021. 09. 07-10. között erdélyi kiránduláson 
vehettek részt a „Határtalanul” pályázat keretében. 
A pályázaton a hetedik évfolyamos tanulók 
vehetnek részt, de a járványhelyzet miatt csúszott 
a kirándulás időpontja, megvalósulása. A pályázati 
elnevezés-„Székelyföld kincsei-Sóvidék csodái”- már 
megelőlegezte a tanulmányi kirándulás élményeit. A 
pályázat célja: Kapcsolatteremtés az érintett tájegységek 
magyarságával, és az együvé tartozás erősítése. A 
diákok megismerhették a látogatott tájegységek 
történelmi múltját, a régió etnikai sajátosságait, 
magyarságának múltját és jelenét, a székelyföldi 
sóbányászat történetét.A tanulók, a szülők, és a kísérő 
pedagógusok is nagy izgalommal várták a kirándulás 
napját. A korai indulás után hosszú utazás vette 
kezdetét, és az első megállónk Gyulafehérváron volt, 
ahol helyi vezető segítségével a várnegyedet, Károly-
kaput, az érseki székesegyházat  tekinthettük meg. A 
történelmi belvárosban gyönyörködhettünk, és a Szent 
Ferenc Székesegyházban a Hunyadi - család szarkofágjai 
mellett számtalan érdekességet hallhattunk. Késő este 
érkeztünk meg a szállásunkra: Alvincra, a Bethlen 
szállóra. A következő napon Szovátára érkeztünk meg, 
ahol idegenvezető csatlakozott hozzánk. Vezetésével 
körbe sétálhattuk a Medve-tavat, túráztunk a Só-
szorosban, izgalmas sétát tettünk a Parajdi Sóbányában. 
És még ezután sem ért véget a nap: Korondon egy 
sóvágó mutatta be, hogyan készül a sótömbből a 
sólámpa, és természetesen a korondi vásárt sem 
hagytuk ki. Új szállásunk Székelykeresztúron volt, a 
Tolerancia Hostelben. A harmadik nap is bővelkedett 
látnivalókban: Szentegyházára érkeztünk, ahol 
egy helyi család engedett betekintést számunkra 
a kürtőskalács-sütés rejtelmeibe. Minden tanuló 
elkészíthette a saját kalácsát. Ezután traktor vontatta 
pótkocsin utaztunk a Madarasi-Hargita menedékházáig 
(1600 m), majd tovább gyalog meneteltünk a hegy 
tetejére (1800 m). Itt a csodálatos panoráma minden 
fáradtságunkat elfeledtette. A kirándulásunk utolsó 
napja is bővelkedett látnivalókban: Fehéregyházán 
az iskola nemzeti színű szalagját helyeztük el a Petőfi 
emlékműnél, majd a berethalmi szász erődtemplomot 
csodálhattuk meg, végezetül a segesvári városnézés 
sem maradt el. Hosszú utazás következett ezután 
hazáig. Fáradtan, de életre szóló emlékekkel tértünk 
haza Adonyba.

KÖZÉLET

Horváth Krisztián
Kőfaragó-kőszobrász

Síremlék 
Gránit, márvány, műkő síremlékek 

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

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

Facebook: Horváth sírkő Pusztaszabolcs
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MÚLT IDO
//

„Szerényen és becsületesen éltünk.”
A „Múlt Idő” rovatban, ebben a hónapban személyes 
emlékeket osztok meg olvasóinkkal. Abban a 
megtiszteltetésben volt részem, hogy az 1935. 
szeptember 12-én született Paulusz Julianna 
(férjezett Varga Mihályné) emlékeit rögzíthettem 
gyermekkoráról, a bő hét évtizeddel ezelőtti 
eseményekről, hétköznapokról. Az íráshoz viszont 
már „nagylánykori” fényképét mellékelem. 
A gyermekkori emlékekből információt kaphatunk 
arról, hogy az 1940-es években hogyan teltek egy 

kislány napjai, hogyan élt családjuk.  
„Apám, Paulusz Ferenc egész 
kiskorától kezdve dolgos, 
szorgalmas ember volt. Ez biztos 
alapja volt családjának, miután 
házasságot kötött Szűcs Juliannával. 
Sokat dolgozva, szerényen éltek, 
neveltek minket, gyerekeket: 
Feri bátyámat és engemet. Hat 
éves koromig a Rózsa utcában 
laktunk Szűcs nagyapáméknál, 
majd elköltöztünk a Csanádiba 

(Kinizsi utcába), ahol a Bekker bácsinál voltunk 
lakók. Mi gyerekek sokat segítettünk szüleinknek, 
de az is igaz, hogy sokat csavarogtunk, játszottunk 
az utcabeli gyerekekkel. Úgy ismertük a környéket, 
mint a tenyerünket. Nyáron a Dunában fürödtünk, 
és a bolgárkertészek szivattyújának meleg hűtővizét 
elvezető cső alatt zuhanyoztunk. Olyan jó volt 
odaállni a meleg víz alá!       
Ott voltunk a Dunánál akkor is, amikor Prepok 
Sándor a téli jégzajláskor két napra a Szigetben 
ragadt. „Fát csinálni” voltak bent az emberek a 
Szigetben, és a hirtelen jött jégzajláskor Prepok 
Sándor már nem tudott kijönni, mert jég alatt volt a 
gát is. Az éjszakai órákban valahol meghúzta magát. 
Kimentésekor sokat kiabáltak neki az emberek, mire 
végre megértette, hogy menjen le a Sziget végéhez. 
Mi gyerekek is rohantunk oda, ahol Olasz erdész 
vezetésével deszkák és csónak segítségével sikerült 
kihozni a legyengült embert. Óvodába a Zárdába 
jártam, elsősként pedig az Emeletes iskolába. Négy 
személyes padsorban ültünk. Emlékszem egy nagy 
ünnepségre, amikor Zichy Lívia grófnőt köszöntöttük, 
és Turcsy tanár úr azt énekelte: „Közelebb, közelebb 
hozzád Istenem!” Még egész kicsi voltam, de már 
voltam a szőlőhegyi Orbán napi ünnepségen. Ott 
árulták egy sátorban a siflit a forrás közelében. 
Volt Adonyban egy család (a mai Kossuth Lajos 
utcában), ők voltak a „siflisek”, mézeskalácsosok. 
Úgy kilenc éves lehettem, amikor a pusztaszabolcsi 
(a mai Dózsa György) utcába költöztünk, az egyedül 
élő Paulusz nagyapámhoz, annak a Pánvádli közeli 
házába. Új játszótársak lettek, mert sok gyerek lakott 
az utcában. Közelünkben az út alatt volt egy nagy 
boltíves áteresz, amely az utca csatornájából vezette 
el az esővizet a kanális felé. Ha jött egy autó, mi 
gyorsan alá bújtunk, és hallgattuk, hogyan dübörög 
el a fejünk felett. Sokat játszottunk a síneken guruló 

pánvádlis kocsikkal is: jól megtoltuk, felugrottunk 
rá, és sokáig utaztunk így. 
Kint a határban, a Bagódombon lakott apám 
testvére, Mária néni és a férje. Ők ott gazdálkodtak 
a halastóból kivezető kanális mellett. Sok állatuk, 
libáik, méheik voltak, és a jó fekete homokban 
dinnyét termeltek. Mi gyerekek nagyon sokszor 
kimentünk hozzájuk. Emlékszem, a dombon egy 
kétkerekű mély kút volt, ahhoz mentünk el vízért 
egy kőkorsóval. A Bagódombon öregapámnak is volt 
szőlője.  
A Leányhalála felett állt az út mellett a Deák és a 
Pénzes ház. Kicsit lejjebb a kanális mellett pedig a 
Pletser ház. Akkoriban nagy telek voltak, és a Pletser 
házat betemette a hófúvás. Adonyi embereket 
küldtek oda lapáttal, hogy kiássák őket a nagy hó 
alól. 
Nagyon messze laktunk a Kastélykerttel szembeni 
folyton folyó kúttól. Nekünk gyerekeknek volt a 
feladata, hogy vizet hozzunk főzéshez, mosáshoz. 
Visszagondolok arra, hogy nagyon sokáig elvittem 
a teli kannát, mire először letettem, de utána már 
többször le kellett tenni, akkor már nagyon nehéz 
volt. 
Amikor Adonyban voltak a németek, majd az 
oroszok, igen nehéz napok voltak. Apám igyekezett 
minden értéket, élelmet elrejteni a tyúkól padlására. 
Az oroszok egyszer a mi szobánkban őriztek egy 
hatalmas vörös csillagos selyemzászlót. Azt mondták, 
amikor elfoglalják Budapestet, azt fogják kitűzni. 
Gyerekként részt vettem vályogtégla csinálásban, 
ott a Dzsindzsában. Mi tapostuk meztelen lábbal a 
törekes agyagot, ami nem volt kellemes. Mindenki 
így csinálta, aki építkezett. Sokat jártunk aratni. 
Apám kaszált, én voltam a marokszedő, Feri bátyám 
a kákából készült kötélterítő és kötöző. 
Apám ügyesen zenélt, több lakodalomban is részt 
vett. Az egyik adonyi zenekarnak Ő készítette a 
nagydobot és egy réz gránáthüvelyből a cintányért. 
Régi csizmaszárból cipők kerültek ki a keze alól, és 
asszonyok magas szárú cipőit is javította.”  
Még sokat beszélgettünk Juci nénivel, és a most 
közreadottak csak töredékek az egykori, már eltűnt 
világból, átélt évekből. Szóba kerültek a régi öregek 
által elmondott boszorkányos történetek, de az is, 
hogy már később, az adonyi határban a rizsföldeken 
dolgozva mit szenvedtek a piócáktól. 
Ne feledjük: idősek mindig voltak és lesznek! Hiba 
volna, ha nem tekintenénk velük vissza a múltba, ha 
nem tanulnánk élettapasztalatukból.
Juci néninek megköszönve a visszaemlékezést, jó 
egészséget kívánok!  

                                                                                    Rózsafi János      
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BORRENDI HÍREK
Éjjeli megvilágítás a Szent Orbán 

kápolnánál

Egy újabb örömhírt szeretnénk megosztani a kedves 
olvasókkal, melyben reméljük sokan osztoznak 
majd velünk a “hegyre” látogatva, a következő 
években, évtizedekben! Elkészült ugyanis az adonyi 
szőlőhegyen található Szent Orbán kápolna éjszakai 
megvilágításának kiépítése.
A borrend nagytanácsa a májusi első ülésén döntött 
arról, hogy megvalósítja a kápolna kivilágítását. 
Ehhez először is kértük Ronyecz Péter polgármester 
úr hozzájárulását, hiszen a lámpatest közvetlenül a 
közvilágítás hálózatára csatlakozik, a Kápolna soron 
található világítással együtt kapcsol be. Az engedély 
birtokában június 19-re tagtársainknak társadalmi 
munkát szerveztünk, melynek során egy délelőtt az 
ötfős csapat kiásta a vezetékezés nyomvonalát.
Utolsó lépésként Kenesei András és cégének, a 
KE-MI VILL Kft-nek szakemberei kiépítették a 
vezetéket, telepítették a lámpatestet. Nagyon fontos 
megjegyezni, hogy a teljes munkát ingyenesen, 
munka- és anyagköltséget nem számlázva végezték 
el. Nagyon köszönjük segítségüket! Önzetlen 
munkájuk, felajánlásuk reméljük sokakra követendő 
példaként hat, a borrend vezetősége nevében 
mondhatom: mi teljesen felvillanyozódtunk tőle!
Reméljük, sokáig a közösség örömére válik az 
elkészült munka!
Mindenkinek köszönjük a segítséget, aki bármilyen 
formában hozzájárult a megvalósításhoz!
(Schmidt Attila nagymester)

Káposztás süti

Tészta hozzávalói: 40 dkg liszt, 2 db tojássárga, kis 
kanál só, 2 dkg élesztő, 2 dl tej, pici cukor; 0.5 dl 
olaj+1 db tojássárga a kenéshez
Töltelék: Egy kisebb fej káposztát lereszelünk, 
tetszés szerint sóval, borssal ízesítjük, megpároljuk, 
majd kihűtjük.
Elkészítés: 2 dl langyos tejbe pici cukrot téve az 
élesztőt felfuttatjuk, majd a tészta hozzávalóihoz 
tesszük és összegyúrjuk. Fél órát pihentetjük, hogy 
szépen megkeljen. Minden tészta türelemre tanít 
bennünket! Kinyújtás után kis köröket vágunk 
és megtöltjük a káposztás töltelékkel. Ezután 
összehajtjuk a kis tasakokat, jól lenyomkodjuk a 
szélét. Kb. 20 percig pihentetjük, majd lekenjük 
tojássárgával. 180 fokon szép pirosra sütjük.

Jó étvágyat!
Kató

kreatív háziasszony

“ Köszönetet mondunk azoknak, akik adójuk 1%-át a Duna-Menti Szent Orbán Borrend javára ajánlották fel. 
   A 315.290 Ft-ot működésre és rendezvényeink szervezésére fordítottuk.”
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Becsengettek…..

Ha esik, ha fúj, ha tetszik, ha nem, a suli 
szeptember elsején elkezdődik: becsengetnek. 
Így történt ez az Adonyi Szent István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is. Ebből 
az alkalomból kerestem meg Orthné Horváth 
Marianna igazgatónőt, hogy a tanévkezdésről 
beszélgessek vele.
Mielőtt még a most induló iskolaévről kérdeznélek, 
megkérlek, hogy osszál meg az Adonyi Újság 
olvasóival néhány információt az előző tanévvel 
kapcsolatosan! 
Hány tanuló fejezte be a 8. évfolyamot a 2020/21-
es tanévben?
A tanév végén 34 nyolcadik osztályos tanuló 
ballagott el, ünnepélyes keretek között.
Merre mentek továbbtanulni az adonyi végzősök?
A továbbtanulásnál a tanulók 32 %-a gimnáziumba, 
44 %-a technikumba, 24 %-a szakközépiskolába 
ment. Az előző évhez képest megfordult a 
gimnáziumot és a szakközépiskolát választó tanulók 
száma.
Melyek voltak a legkedveltebb középiskolák a 
körükben?
Tanulóink többsége Dunaújvárosba ment tovább. 
Népszerű a Pannon Oktatási Központ, a kereskedelmi 
iskola, de a város többi középiskolájába is kerültek 
tanítványaink. Kilenc végzősünk nem Dunaújvárost 
választotta. Ők két tanítási nyelvű iskolában vagy 
művészeti iskolában tanulnak tovább.
Milyen volt a felvételi arány? Sikerült minden 
tanulónak megfelelő iskolát találni?
Minden tanulónkat felvették az általa megjelölt 
iskola valamelyikébe, 90 %-ig az első helyen 
megjelölt intézménybe. Két tanulónknál a felvételi 
után derült ki, hogy olyan kevesen jelentkeztek arra 
a szakra, hogy nem tudják elindítani az osztályt. 
Nekik az adott iskola egy másik szakot ajánlott fel, 
amit elfogadtak a tanulók.
Mi jelentette a legnagyobb kihívást az elmúlt 
évben?
A legnagyobb kihívás minden pedagógus számára 

az volt, hogy az 2019/20-as tanév lemaradásait 
pótolni tudja azokkal a tanulókkal, akik nem 
vettek részt aktívan a tantermen kívüli oktatásban. 
Sajnos februártól ismét át kellett állnunk a digitális 
oktatásra, ami tovább fokozta a gyengébb tanulók 
lemaradását. Így a tanév végén igen sok tanulót 
kellett javítóvizsgára köteleznünk.
Történt-e valami nagyobb felújítás vagy egyéb 
munkálat a nyár folyamán?
A nyári felújítási munkálatok megtörténtek. Az 
önkormányzat segítségével a hő- és füstgátló 
ajtó feletti áthidaló cseréjére is sor került. Így 
a tankerület által engedélyezett karbantartási 
összeget a főépületben és a tornacsarnokban lévő 
világítótestek javítására fordíthattuk.
Képviselői felajánlások segítségével megtörtént 
az informatika terem ablakainak fényvédő fóliával 
való ellátása, mely az erős napsugárzás esetén sem 
engedi a termet túlságosan felmelegedni.
Térjünk át az idei évre, hiszen a nyár hamar 
elszaladt, és szeptember elsején becsengettek!
Melyek az új tanév főbb célkitűzései?
Célunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
számának csökkentése. Azok a tanulók tartoznak 
ebbe a kategóriába, akiknek a tanulmányi eredménye 
3-as alatt van. Szeretnénk a tantárgyi bukások számát 
is csökkenteni a tanév végére. Természetesen, a két 
mutató kapcsolódik egymáshoz, de tantárgyi bukás 
nélkül is lehet valaki 3 egész alatti átlagú. Ritkán, de 
előfordul az is, hogy tantárgyi bukás mellett is jobb 
a tanuló átlaga, mint 3 egész.
Hány tanuló jár az Adonyi Szent István Általános 
Iskola és AMI-ba? Nő vagy csökken a létszám?
Tanulólétszámunk az elmúlt években folyamatosan 
emelkedik. Szeptember elsején 338 fő volt, míg 
szeptember végére a létszámunk 345-re emelkedett. 
Más településről bejáró tanulóink száma 52 fő, ami 
két osztályt jelent.
Hány tanulócsoportot (osztályt) jelent ez?
Évfolyamonként 2 párhuzamos osztályunk (16 
tanulócsoport) van, 4 napközis csoport működik 
délutánonként.  A művészetoktatásban 166 
növendékünk tanul, közülük 29-en két tanszakosak.
Manapság nagyon sokat olvasni, hallani az egyre 
nagyobb méreteket öltő pedagógushiányról. Hogy 
érinti ez az iskolát? Jut-e minden osztályba tanár?
Sajnos az elmúlt évekkel ellentétben, az idei tanévet 
mi is pedagógushiánnyal kezdtük. Augusztus végén 
öt kolléga távozott (költözés, magasabb fizetés 
miatt), akik helyett csak részben sikerült óraadó 
pedagógust felvenni. Az álláshirdetésekre sem volt 
megfelelő jelentkező. A hiányzó pedagógusok óráit 
túlmunkában látják el kollégáim. Jelen pillanatban 
minden órát meg tudunk tartani, de egy esetleges 
betegséghullám esetén bajban leszünk.
Megkapták-e időben a diákok a tankönyveket? 
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Megérkezett-e minden tankönyv az 
iskolakezdésre?
A tanévkezdésre minden tankönyv megérkezett. 
Azon tanulóknak, akik július elseje után érkeztek 
hozzánk, pótrendelésben kellett megkérnünk a 
tankönyveket, de szeptember végére ezek a könyvek 
is megérkeztek.
Különösen nagy a változás az iskolát most kezdő 
elsősöknek (és szüleiknek).                                                                         
Hány elsős kezdte meg az idén a sulit?
A tanév végén 40 kisiskolás érkezése volt várható. 
Ez a létszám szeptember végére 54-re emelkedett.
Mik az első benyomások róluk?
Olyanok, mint a pillangók, színes egyéniségükkel 
bezsongják az egész alsó folyosót.
Hány órát kell naponta az iskolapadban ülniük? 
Ez az óvoda kötetlenebb foglalkozásaihoz képest 
azért nagy változást jelenthet számukra.
Az első évfolyamosok első hat hete alapozó időszak, 
sok mozgásos játékkal, énekkel, mondókával 
színesítve. 
De gondoljunk a nagyobb iskolásokra is! Mennyire 
lekötöttek a diákok? Hány órát tölt átlagoson egy 
diák az iskolában?
Felső tagozatos diákjainknak átlagosan napi 6 
órát kell az iskolapadban eltölteniük. Az ötödik 
évfolyamosoknak kicsit kevesebbet, míg a két 
tanítási nyelven tanuló diákoknak minden nap hét 
órájuk van.
 A nyolcadikosok számára egykettőre ideér a 
továbbtanulás gondja.  Hány diákotok készül a 
ballagásra a 2021/22-es tanévben? 
Az idei tanévben 45 nyolcadikos diákunk van, 
akiket igyekszünk a számukra legmegfelelőbb 
középiskolába felvételiztetni.
Szerveztek-e felvételi előkészítő foglalkozásokat? 
Mivel próbáljátok segíteni a megmérettetésre 
jelentkezőket?
Minden évben szervezünk felvételi előkészítőt, 
matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. 
Angol nyelvvizsga előkészítő foglalkozást is tartunk, 
melyen nemcsak a két tanítási nyelven tanulók 
vehetnek részt.
Az adonyi gyerekek, szerintem, bőven 
válogathatnak a tanórán kívüli elfoglaltságok 
között. Ezek közül melyek a legnépszerűbbek? 
A művészetoktatás tanszakai mellett népszerűek 
a sportfoglalkozások (szivacskézilabda, kézilabda, 
torna).
Végül hogyan jellemeznéd egy-két szóval az idei 
tanévkezdést?
A kezdeti nehézségek után: becsengettek!
Köszönöm a beszélgetést és sok okos diákot, 
türelmes, segítőkész szülőt és minél több szakmai 
sikert kívánok az új tanévre!

Takács Béláné

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..)
Alsóházi Réka(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 fenntartjuk!

ÁLLÁSHIRDETÉS

Az adonyi Agroszerviz Kft. javító és 
karbantartó munkakörbe autószerelő, 
villanyszerelő és lakatos végzettségű 
munkatársat keres. Kiváló szakmai fejlődési 
lehetőség, hosszú távú munkakapcsolat. Bérezés 
megegyezés szerint. 

Jelentkezni a 30/902-15-41 telefonszámon, vagy az 
agroszervizkft@gmail.com címen lehet.
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Az óvodából jelentjük
/szeptemberi visszatekintő/

„Elköszönt a vakáció,
búcsút int a tarka nyár,
ködbundába burkolózva
őszapó már erre jár.”
                                    /Veres Csilla, részlet/
Az élményekkel teli forró nyári szünet után 
szeptember 1-én újra kinyílt óvodánk kapuja a régi- 
és új kis óvodásaink előtt.
Az iskolába készülő nagycsoportosaink az óvoda 
udvarán gyülekeztek hátukon a szép új iskolatáskával. 
Végleg búcsút intettek az ovis éveknek és elindultak 
az iskolába, a betűk és számok „országába”. 
Helyükre 32 új kisgyermek érkezett a Halacska- és 
Cica csoportba, az ott dolgozó óvó nénik, pedagógus 
asszisztens és dajka nénik nagy szeretettel várták 
és fogadták őket. Az első hetekben a kis pindurkák 
még pityergősen érkeztek, míg „régi” óvodásaink 
vidáman és magabiztosan kezdték meg az évet. 
Intézményünkbe jelenleg 128 gyermek jár, ebből 
2 fő SNI-s és 8 fő BTMN-s. Az ő fejlesztésüket 
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és logopédus 
látja el a szakszolgálat által megállapított diagnózis 
alapján.  A gyermekek számára szabadon választható 
foglalkozásokon kívüli tevékenységeink: anyanyelvi 
játszó, zene-ovi, hittan. Kötelező foglalkozásaink: 
gyógytestnevelés, alapozó mozgásterápia, 
logopédia. Tehetséggondozó foglalkozásaink: Apró 
kezek műhelye /vizuális foglalkozás/, Madárkák 
német néptánc, ovi-foci /szervezés alatt áll/. 

Októbertől a csoportokban is beindulnak a 
kezdeményezések, foglalkozások. A legnagyobbak 
már az iskolára készülnek, a pindurkáink pedig 
ismerkednek egymással, az óvoda- és a csoport 
napirendjével. Ebben a nevelési évben is szeretnénk 
az ovis hétköznapokat egy-egy programmal még 
színesebbé tenni a gyerekek számára. Reméljük, 
hogy az idén nem akadályoz meg ebben minket a 
pandémia. A nyár folyamán udvari játékaink megint 
bővültek, 5 millió forint értékben telepítettek 
különböző fejlesztő játékokat a nagyoknak és 
a kicsiknek. A gyerekek nagy örömmel vették 
birtokukba az új játékokat.Augusztus végén az óvó 
nénik és a pedagógus asszisztensek összefogva 
szintén meglepetéssel készültek óvodásainknak. Az 
intézményhez vezető hosszú járdára festettünk fel 
egy színes „akadálypályát”, hogy a reggeli óvodába 
érkezést vidámabbá tegyük csemetéink számára.
Egy kedves apuka /kérte, hogy a nevét ne említsük/ 
önzetlen segítségének köszönhetően a lányka 
mosdóhelyiségben is kicserélésre kerültek az 
elrepedezett csempék, valamint a kültéri lépcsőfokok 
javítását is elvégezte, amit ezúton is nagyon szépen 
köszönünk.
Héger József pénzadományából kültéri ivókutat 
vásároltunk a gyerekek számára, neki is nagyon 
szépen köszönjük a támogatását.
Végezetül minden kedves kollégámnak és a 
gyerekeknek is betegségmentes, derűs, élményekkel 
teli nevelési évet kívánok.
                                                                                                
Kirinovics Edit

AZ ÁLLAT FÉNYKÉPÉT

AZ ELTŰNÉS IDŐPONTJÁT,

HELYSZÍNÉT

A MIKROCHIP SZÁMÁT

(HA VAN)

VESZÉLYES ÁLLAT ELTŰNÉSE ESETÉN HÍVJA A 112-ES SEGÉLYHÍVÓT!

KERESSE AZ
ÁLLATORVOST

RÖGZÍTTESSE,
HOGY A KUTYÁJA

ELTŰNT

(MIKROCHIP ADAT BÁZISBAN)

KÜLDJE MEG

 HELYI ÁLLAT- 
ORVOSOKNAK

KÖZELI GYEPMESTERI
TELEPEKNEK (KUTYA

ESETÉBEN)
ÁLLATVÉDŐ

SZERVEZETEKNEK,
MENHELYEKNEK

TELEFONÁLJON

ÉRTESÍTSE
KÓBOR ÁLLAT

BEFOGÁSÁT
VÉGZŐKET

TELEPÜLÉSI,
ILLETVE FŐVÁROSI

ÖNKORMÁNYZAT

Település jegyzője
Kormányhivatal
NÉBIH
Rendőrség
Állatvédelmi szervezet

Akikhez fordulhat:

NÉBIH zöldszám: 06-80-263-244
Rendőrségi segélyhívó: 112

 
Az állatkínzás szabadságvesztéssel büntetendő

bűncselekmény!
 

             fájdalmat, szenvedést, sérülést okozni,
éheztetni, rossz körülmények közt tartani...

 

Az állatvédelem közös ügyünk, 
tegyünk érte! 

Ha felelőtlen  állattartást, állatkínzást tapasztal,
tegyen bejelentést, hogy segíthessünk!
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IFI KLUB
„Megcsináltam, éppen azt az álmomat 

élem, amit 5 éve megálmodtam 
magamnak.”

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 fiatal korosztálynak bemutatni példákon 
keresztül minél több lehetőséget. Ehavi rovatunkban 
ennek alávetve magunkat, Alsóházi Boglárka számol 
be az Erasmus pályázat nyújtotta lehetőségről, 
melynek keretein belül két hónapot tölthetett 
Máltán.
Azoknak a kedvéért, akik nem ismerik mi is az 
az Erasmus pályázat, program, röviden foglald 
össze, kérlek!
Az Erasmus pályázat, lényegében egy külföldi 
szakmai gyakorlat. Az Európai Unió fizeti az utazást, 
étkezést, szállást és költőpénzt is ad, mindössze 
dolgozni kell érte cserébe.
Te milyen pozícióra pályáztál? 
Pincérnek adtam be a pályázatom még tavaly, 
a középiskolámban. Habár turisztikai szakon 
tanultam, felszolgálónak jelentkeztem, mert 
turisztikára nem lehetett jelentkezni, és a szakács- 
cukrász-pincér lehetőségek közül, a pincér szakma 
tűnt a leggyorsabban elsajátíthatónak. 
Milyen kritériumoknak kellett megfelelni, mik 
voltak a feltételek?
A kijutást többkörös meghallgatás előzte meg. 
Először is be kellett nyújtani az önéletrajzom, angol 
és magyar nyelven, motivációs levelet is kellett írnom 
szintén 2 nyelven, majd egy szóbeli elbeszélgetésen 
vettem részt. 
Volt felkészítési folyamat? Hasznosnak érezted?
Igen,volt felkészítési folyamat, de egy kicsit 
nehézkes volt, főleg a covid miatt. Említettem, hogy 
tavaly jelentkeztem, mégis idén jutottam ki, ez is a 
járvány számlájára írható. Az utazást angol, szakmai 
és kulturális órák előzték meg, melynek egy részét 
sajnos online kellett megtartani, így azokat nem is 
találtam igazán hasznosnak, de a jelenléti előadások 
javunkra váltak. 
Milyen volt maga a kiutazás? Volt-e a járvány 
miatt nehezítő tényező?
Ryanairrel utaztunk, két 20 kg-os bőröndöt 
vihettünk magunkkal, amire szükségem is volt, 
hiszen 8 hétre mentem. Nehezítő körülmények a 
vírus miatt természetesen akadtak. Először is az, 
hogy csak a nyugati vakcinával oltottak jöhettek, így 
a barátnőmet, akivel mentem volna, itthon is kellett 
hagyjam és még 3 másik iskolatársamat. Mikor mi 
utaztunk, akkor már teszt ugyan nem kellett, „csak” 

egy mappára való kérdőív és irat angol és magyar 
nyelven az egészségünkről és az oltásunkról. 
Milyen volt a szállásotok? Volt számotokra 
étkezés biztosítva?
A csoportban csak ketten voltunk lányok, így 
ketten aludtunk egy négyfős szobában. Maga a 
szobánk abban a szállodában volt, ahol dolgoztunk, 
így legalább a hajnali munkába járást hamar 
megoldottuk. Az étkezésünk is helyben volt 
megoldva, személyzeti ebédet és vacsorát kaptunk, 
sőt a szerencsésebbek - akik velem ellentétben nem 
délelőttre jártak dolgozni -, még reggelizni is tudtak. 
A személyzeti étkezésnek meg volt az a varázsa, 
hogyha hamar értél le, akkor tudtál enni a vendégek 
által pulton hagyott ételekből, viszont ha később 
szabadultál a munkából, akkor maradt a krumpli - 
tészta - kenyér hármas sokszínű variációja. 
Mi volt a munkaköri leírásod, mit kellett 
csinálnod? Az elvárásaidnak megfelelő volt, 
olyan feladatokat kaptál, amikre számítottál? 
Választani tudni kell, tartja a mondás, de én sajnos 
nem tudok jól, így most is a legkevésbé jó lapot 
húztam. Bekerültem a legnagyobb étterembe, 
reggeliztetni. Ebben csak annyi volt a rossz, hogy 
nem kaptunk borravalót, és korán kellett kelni,de 
mint mindennek ennek is megvolt a jó oldala, 
hiszen a délutánom így szabad volt nagyjából. A 
második héttől kezdve, bekerültem a Juice bárba és 
maradtam is ott. Nagyon szerettem azt a pozíciót, 
igazán nekem való volt, lényegében csak kiadtam a 
gyümölcsleveket reggeli közben, kicsit beszélgettem 
a vendégekkel, szerethető és nem túl stresszes poszt 
volt. Itt tartózkodásom alatt a dolgozók már csak 
„jbm”-nek vagyis „juice bár managernek” hívtak, 
mivel állandóan ott voltam, illetve a juicokért is én 
feleltem hogy kész legyenek és jók is legyenek. 
Szerviz előtt az én feladatom volt az étterem kinyitása 
és a megterítés, néha egyedül, néha segítséggel 
csináltam. Ezt a részét annyira nem élveztem, ez 
már inkább fárasztó volt, és nagyobb felelősséggel 
járt a pénz és a kulcsok miatt. Reggeliztetés után én 
maradtam előkészülni a másnapi reggelire is, ami 
főként a nem romlandó ételek újra töltését, a teríték 
elkészítését jelentette, illetve én feleltem érte, hogy 
másnap reggelre minden készen álljon és flottul 
induljon a nap. 
Összességében fárasztónak találtam a munkát, 
főleg augusztus közepén volt nagy a hajtás, akkor 
volt hogy napi 14 órát dolgoztam mire mindennel 
végeztünk. 
Kaptál fizetést a munkádért? 
Hivatalosan nem kaptunk fizetést, csak a költőpénzből 
éltünk, ami bőven elég volt, ha az ember összehúzta 
magát. De akadtak szerencsésebbek, akik a szálloda 
két másik éttermében voltak, ahol napi szinten igen 
szép borravalót tehettek el. 
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Hogyan nézett ki egy átlagos napod?
Ha a napot éjféltől kezdjük, akkor körülbelül 
akkor indultunk el szórakozni, hiszen a többség 
vacsoráztatott még. Nagyjából hajnal 3-ig 
beszélgettünk, mulatoztunk a lehetőségekhez 
mérten a többi munkatársunkkal, majd visszaértem a 
szállásra, lepihentem és 6-ra bementem dolgozni. Ott 
ugye az imént említett feladataim után, 3-4 óra körül 
végeztem, aztán általában az éppen szabadnapossal 
elmentem strandolni. A közelünkben volt egy 
gyönyörű szép öböl, oda jártunk rendszeresen. Ha 
épp nem strandolni mentünk, akkor templomot/
várost néztünk. Utána hazajöttünk, következett a 
vacsora, pihenés, aztán elölről az egész. 
Mennyi szabadnapod volt? Mivel töltötted 
olyankor az időd?
Egy héten másfél szabadnapom volt, ezeket 
általában nevezetességek látogatásával töltöttem.
Ilyenkor mentem át Máltára is, hiszen egyébként 
a pontosság kedvéért megjegyezném, hogy Gozo 
szigetén tartózkodtam. 
Mi volt a legkedvesebb emléked a kint léted 
alatt?
Hú, hát erre nem is tudom mit tudnék mondani, 
annyira sok szép emlék jut eszembe, hogy nehezen 
tudok egyet is kiemelni. A legkedvesebb talán, 
amikor már a harmadik hete voltunk kint, és először 
sétáltam haza a partról egyedül és realizáltam, hogy 
megcsináltam, éppen azt az álmomat élem, amit 5 
éve megálmodtam magamnak. 

Mit hiányoltál? Mit csinálnál másként, ha újra 
kezdhetnéd?
Gozo-n ami a legjobban hiányzott az a nyüzsgés és 
a tömeg. Illetve még az iható csapvíz, ami nagyon 
kellett volna. Ha újra kezdeném, akkor talán jobban 
nyitnék a külföldiek felé, hiszen most így hogy 
majdnem 20-an voltunk magyarok, így inkább velük 
lógtam,de ezen kívül máson nem változtatnék.
Mit tanácsolsz azoknak a középiskolásoknak, 
egyetemistáknak, akik gondolkodnak egy ilyen 
kiutazáson?
Szerintem ne gondolkodjanak tovább, adják be a 
pályázatot mindenképp, akkora lehetőség, amit nem 
szabad kihagyni. Néha én is elbizonytalanodtam egy-
egy 12 órás műszak után, hogy megérte-e ez nekem, 
és nem lett volna jobb inkább otthon maradni, 
hiszen mennyi mindenről lemaradok, szülinapi 
bulik, falunapok, koncertek... De aztán rájöttem, 
hogy ezek jövőre is lesznek, viszont ilyen lehetőség 
nem jön szembe mindennap.    Alsóházi Ráka

Sportré, avagy majd a „BELI” 
megmondja

A sportoló is ember? 2. rész 
Az előző számban az olimpia utóéletét dolgoztuk 
fel a foteldrukkerek és Hosszú Katinka relációjában, 
ezúttal azonban kiterjesztjük mindezt. Simone 
Biles amerikai tornászlegenda esete jól példázza, 
hogy az alcímben felvetett kérdésre, határozott 
IGEN a válasz – már ha ez bárkiben felmerült 
volna. A még mindig csak 24 éves sportoló, 
4-szeres olimpiai elsőséggel és 19(!) világbajnoki 
címmel büszkélkedhet, így nem csoda, hogy a 
jelenkor leginspirálóbb személyiségeinek egyike, 
nemcsak sportteljesítménye miatt – érdemes 
megnézni a róla készült dokumentumfilmet. 
Tokióban azonban „csődöt mondott”.  
Villámcsapásként jött hír a női tornászok 
csapatversenye idején, hogy az USA csapatának 
legnagyobb csillaga első szerét követően 
visszalépett a további küzdelmektől. Ez a 
nagy esélyes amerikai csapat aranyérmébe 
került (az oroszok végeztek az első helyen). 
Biles pedig így nyilatkozott a történtekről: 
 
„Azután a teljesítmény után, amit nyújtottam, 
nem akartam továbbmenni. A testem nem 
sérült meg, csak kicsit a büszkeségem”- 
mondta a tornász, aki ezzel együtt világossá 

tette: nem sérülés miatt tette, amit tett.  
Természetesen nem tette zsebre, amit a 
kommentelőktől kapott – na nem mintha ez őt 
különösebben megviselné, nem az a fajta – és 
elindultak a találgatások, mi vezetett idáig? 
Ezt követően egyébként az egyéni összetett, a 
talaj fináléjában sem indult a klasszis, gerendán 
pedig az ő mércéjével mérve, a csalódást keltő 
harmadik helyen végzett, majd így folytatta: 
„A mentális egészségemre kell koncentrálnom, 
mert ez minden sportágban egyre fontosabb. 
Meg kell magunkat védeni, ahelyett hogy 
kimennénk, és azt tennénk, amit a világ elvár 
tőlünk. Már nem bízom annyira magamban.” 
Tehát mentális probléma állt a dolog hátterében.  
Érdekes a szurkolói lélektan. Ha Biles egy sérülés miatt 
lépett volna vissza a folytatástól, minden bizonnyal 
mindenki sajnálkozott volna, és abbeli reményét 
kifejezve, hogy minél előbb meggyógyul majd. Az 
azonban, hogy egy élsportoló mentális gyengeség 
miatt lép vissza egy adott viadaltól, láthatóan 
kiverte a biztosítékot, még az amerikai szurkolóknál 
is. Holott a sportban, még az élsportban is a mentális 
gát, vagy probléma kihatással lehet az adott sportoló 
fizikumára, illetve a sportoló teljesítményére, 
ami aztán fizikai sérüléshez is vezethet.  
„A nap végén mi is csak emberek vagyunk, nem 
sportolók. Van, amikor vissza kell lépned egyet.”

A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
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Szeptemberi hónapban telepítéseink a tervezett 
időpontokban, de nem a tervezettnek megfelelő 
helyszíneken történtek meg. Változtatni kellett 
a 08.27-i telepítés helyén. A tervezett 1000 kg 
eredetileg két részletben, 500 kg a középső részen és 
500 kg a gát alatti részen lett volna vízbe helyezve. 
A középső, vöröskereszti rész hínárterheltsége 
miatt azonban az egész 1000 kg-ot a gát alatt kellett 
betelepíteni. Vezetőségünk úgy ítélte meg, hogy 
középen a parti horgászok hátrányba kerültek 
volna a vízinövények túlnövése miatt, ezért kellett 
módosítani telepítési tervünket.
Ezután megkezdődött a vöröskereszti rész 
hínármentesítése. Müller Gábor terve alapján Parti 
Zsolt horgásztársunk elkészített egy nagy méretű 
zártszelvényből, betonvasakból álló gereblyét. Ezzel 
a gereblyével, csónak, drótkötél, csiga és traktor 
segítségével, sikerült lépésről lépésre egy jelentős 
területet megtisztítani a növényzettől. A parti helyek 
nagy része ismét horgászhatóvá váltak.
Szeretnénk megköszönni azoknak a 
horgásztársaknak, akik jónéhány délutánjukat, 
estéjüket áldozták arra, hogy a vízterület 
megtisztuljon.
Név szerint: Schmidt Ernő, Müller Gábor, Domak 
István, Csík József, Láng László, Müller Mihály, 
Kovács István, Máthé Benjamin, Németh Gyula, 
Köller László, Vida Mihály, Rabóczki József, Paizs 
Zsolt, Szabó Csaba, Bodó István horgászok vettek 
részt a munkában.
Külön köszönjük Müller Mihály horgásztársunknak 
a traktoros segítséget!
A művelet olyan eredményes volt, hogy a szeptember 
24-i telepítésünkből vissza tudtuk adni a középső 
részre az onnan hiányzó 500 kg pontyot, így aznap a 
gát alatti részre nem lett telepítve.
A hínár gereblyézését októberi hónapban társadalmi 
munka keretében folytatni fogjuk!
Szeptember 26-án vasárnap megrendeztük éves 
vezetőségi horgászversenyünket, a Nepomuki 
kupáért. Müller Sándor versenyfelelős házigazdaként 
biztosította a helyet a versenyzőknek a Bárka 

vendégházban, ahol a verseny utáni ebédhez egy 
finom halászlét készített nekünk Szarka László.
A horgászhelyek sorsolása reggel 8:00 kor történt, a 
13 induló 9:00-tól 11:30-ig horgászhatott.
Meleg, napsütéses, szélcsendes idő volt, viszont a 
halak kapókedve már kevésbé volt jónak mondható. 
Az alábbi eredmények születtek a versenyen:
1. Kremmer Imre   1400 gramm
2. Bodó István        1190 gramm
3. Schmidt Ernő     1120 gramm
4. Müller Gábor       480 gramm
5. Dr Facskó Tamás 390 gramm
6. Domak István      360 gramm
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Soron következő társadalmi munka időpontunk 
10.16-án szombaton lesz. Gyülekező reggel 7:00-kor 
a gátnál! Kérjük horgásztársainkat, hogy kísérjék 
figyelemmel honlapunkat, facebook oldalunkat, 
illetve hirdető tábláinkat, hogy mindenkihez 
eljussanak a fontos információk!
Kellemes időtöltést, jó horgászatot kíván az Adony 
és Környéke Horgász Egyesület vezetősége!

Bodó István 
elnök

A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI

November közepétől 1 szobás lakás kiadó 
Adony központjában!
Tel.:06 30 9976134



1415

//

GONDOLATÉBRESZTO 
Köszönöm Králl Gabriellának, hogy felkért ezen 
cikk megírására. A történet ott kezdődik, hogy 2013 
februárjában felvételiztem a győri Széchenyi István 
Egyetemre. Amikor bejelöltem a felvételi papíron 
szakokat, teljesen egyértelmű volt számomra, 
hogy mérnök leszek - még akkor is, amikor kiváló 
középiskolai történelem tanárom, Nikolicza Erika, 
egy 12.-es töri óra közben, valami igen építő 
hozzászólásom után megkérdezte, hogy „Bence, 
neked biztosan mérnöknek kell menned?” Igen, 
biztosan mérnök leszek, gondoltam akkor, méghozzá 
nem is akármilyen, hanem mechatronikai mérnök. 
Valahol a távlati céljaim irányát meghatározó (addig 
a pillanatig nyugodást nem találó) iránytű 2011 
környékén állt be a valós észak irányába, amikor az 
egyetem honlapján felkínált szakokat böngészgetve 
el nem olvastam a fent említett mérnöki szak 
leírását. Nos, mivel addig a pillanatig jó magam 
sem tudtam ezen tudományág mibenlétét, és a 
mindennapok forgatagában számtalanszor kísérte 
döbbent pillantás a szakmámat firtató kérdésre 
a válaszomat, így bátorkodok röviden bemutatni. 
A mechatronika egy kombinált tudományág, 
amely számítógéppel irányított elektronikus és 
mechanikus rendszerekkel, eszközökkel foglalkozik. 
Néhány példa: gépjárművek, motoros kapuk, 
automata redőnyök. Összességében mindennel 
foglalkozhat egy mechatronikai mérnök, amiben 
tervezetten áram folyik és tervezetten vannak 
mozgó alkatrészei.
Engem az összes fent megnevezett tudományág 
érdekelt, így 2013 őszén hatalmas elánnal vetettem 
magam bele az egyetemi élet forgatagába. Ami a 
legjobban megfogott, hogy olyan új embereket 
ismertem meg, akik számomra egy teljesen más 
kultúrával rendelkező közegből érkeztek. Érdekes 
volt, hogy rengetegszer döbbenten álltam az ilyen, 
és ehhez hasonló kérdésekhez: „Kölcsön adnád 
a faragódat?”, „Meg van már a hajtásid?”, „Te mit 
dikicsülsz?” Lehet, a kedves olvasó hallotta már 
ezen kifejezéseket, de nekem akkor 18 évesen, a kis 
közép-mezőföldi mikrokörnyezetből szabadulva, 
ez teljesen újnak hatott. Gát meg a töltés közötti 
különbség? Számomra, ami a Szigetbe megy gát 
az is gát volt, és a 6-os is gáton ment. Hiszen 
meggátolja a víz olyan helyekre való bejutását, ahol 
nem kívánatos. Arrafelé, ami a folyó mellett futott, 
annak a neve töltés. Nem tudom továbbá, hogy a 
kedves olvasó találkozott-e olyan kifejezéssel, hogy 
„izetlen”? Rövid i-vel. Hát addig én sem (jelentése: 
viselhetetlen, nem kívánatos). Ezek voltak az indító 
élmények számomra. Élveztem, hogy másmilyen 
kifejezéseket használnak, vagy más kontextusban 
használják őket – így többször nem is teljesen 
értettem mire gondolt a másik. Feltételezem nem 
vagyok egyedül ezekkel az élményekkel, hiszen 
mindannyian utaztunk már közelebb-távolabb, 
középkorú és idősebb férfi olvasók pedig a kötelező 
katonaság alkalmával élhettek át hasonlókat.

De a kellemes élmények ellenére nem felejtettem el, 
hogy adonyi vagyok, itt nőttem fel. Minden hétvégére 
hazajártam, és soha egy pillanatig nem vetődött fel, 
hogy ne itt lennék otthon. Azonban, mint mindennek, 
a kétlaki életnek is ára van. Ennek az esetnek az 
ellentéte, ha egy fiatal elmegy tanulni, dolgozni 
egy messzibb idegen városba, akkor a szülővárosát 
és a korábbi életét maga mögött hagyja. Ezen az 
áron kapcsolatokat épít, és akarva akaratlanul, a 
régiek elhalnak. Eleinte persze hetente beszélget az 
otthonmaradott barátaival, családjával. Aztán már 
csak két hetente, utána már csak havonta. Majd talán 
az is elhal. Ez egy széles spektrum, amit felvázoltam 
a „teljes kapcsolattartó” és a „teljes elhanyagoló” 
között, és biztosan a kedves olvasó is ismer olyan 
embereket, akik hiába a nagy távolságnak, tartják 
a kapcsolatot, és talán láthatatlanul, de hatalmas 
energiákat mozgósítanak ennek érdekében. Mint 
a bekezdés elején említettem, ennek hatalmas ára 
van. Nem is a belefektetett idő, ami számít, hiszen 
a 21. században két koppintás a mobilon, aztán 
paff, online a kapcsolat. Véleményem szerint az az 
ősi emberi vonás felülbírálása emészt fel hatalmas 
energiákat, hogy minden erőnkkel aktuális 
közösségünkbe akarunk tartozni. 
Képzeljük el: elköltözünk, megismerünk új 
embereket, egyre több időt töltünk velük, egyre 
inkább úgy érezzük, hogy az az otthonunk, és a 
régi feledésbe merülni kívánkozik. Onnan egyre 
kevesebb hírt hallunk, egyre inkább úgy érezzük, 
hogy nem tudunk belefolyni a közösség életébe, 
nem vagyunk rá hatással, végül már nem is ismerjük 
azokat az embereket, akikkel még úgy ahogy, 
tartjuk a kapcsolatot. Hiszen nem vagyunk ott! 
Végül teljesen betagozódunk az új életünkbe és a 
korábbi események, élmények, közös történetek 
híján lényegét veszti. Egymáshoz ezeken keresztül 
kapcsolódunk. Ennek a természetes folyamatnak 
tudunk a századunk vívmányainak hála gátat 
szabni, így ezen a ponton válhat a kapcsolattartás 
dilemmává. Hiszen az ember egy nap véges akaraterő, 
idő, és gondolati kapacitás felett rendelkezik. 
Kivel törődjek? Hova fordítsam az energiám? Ezen 
probléma megoldásával fizeti meg az árat – ha az 
egyikre fókuszál, akkor csorbát szenved a másik. 
Nem tud feltétlenül azokkal az emberekkel találkozni 
az ottaniak közül, akikkel szeretne, nem fog minden 
olyan eseményen részt venni, amiken úgy érzi, hogy 
ott a helye. Persze a mérleg mindkét serpenyőjében 
a család és a barátok állnak, így nem lehet senki 
felett a döntése miatt pálcát törni. Azonban abban 
az esetben, ha a baráti társaságával megromlik a 
kapcsolata, vagy szétszélednek a szélrózsa minden 
irányába, akkor máris elbillenhet a mérleg nyelve az 
új élet irányába.  
 A baráti társaságom nem széledt szét, 
jellemzően a Dunaújvárosi Egyetemen keresték 
a boldogulásukat. Ezért anno én úgy döntöttem, 
hogy fenntartom a szoros kapcsolatot az itthon 
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maradottakkal (és persze a győri barátaimmal és 
lakótársaimmal is, hiszen hétköznapokon ott voltam). 
Ennek eredményeként az egyetem elvégzése sem 
lett akkora diadalmenet, mint ahogy a legelején 
elképzeltem. A szociális kapcsolataim fenntartása túl 
sok energiát kötött le, így az egyetemi tanulmányokra 
a szükségesnél kevesebb jutott. Így csináltam a hét 
félévből hét évet. Persze semmi esetre sem akarok 
mentegetőzni. Szóval erre az időtartamra nem vagyok 
büszke, azonban arra igen, hogy több mélypont 
után is felálltam, folytattam és lediplomáztam. A 
küzdelmek során olyan tapasztalatokra tettem szert, 
amely egyértelműen a fejlődést szolgálja, hiszen 
tapasztalatokkal lát el és tágítja a perspektívánkat. Úgy 
gondolom, hogy a problémák, kihívások, amelyekkel 
szemben állunk, azokat az élet pont azért hozta, mert 
már készen állunk azok megoldására. 
 Még egyszer köszönöm a megtisztelő felkérést, 
és egyben megragadnám az alkalmat, hogy a következő 
Gondolatébresztő rovat megírására felkérjem Gévai 
Ildikót – aki általános iskolában osztálytársam volt és 
jelenleg is jó barátomnak nevezhetem, - hogy meséljen 
a szőlőhegyi életről. Ildi tavaly március óta lakik a 
Szőlőhegyen a párjával, Németh Tamással, aki szintén 
jó barátom, és remek off-the-grid (hálózaton kívüli) 
megoldásokat hoztak létre. Kérlek Ildi, avass be minket 
a szőlőhegyi életforma sava-borsába!

Varga Bence

HELYESBÍTÉS
Szeptemberi lapszámunkban Kocsis Pál egy köszönet 
megjelentetését kérte, amelyet a visszajelzések alapján 
sokan félreértettek. Ezúton szeretnénk tájékoztatni 
a Tisztelt Lakosságot, hogy az Ignácz Szerviz igaz 
megújulva, de továbbra is működik és szeretettel várja 
régi és új ügyfeleit egyaránt!
Ingyenes téli átvizsgálás az IM (Ignácz) 
autószervizben 2021. október 30-án, 9-14 óra 
között. Előzetes időpontfoglalás: 06 70 210 0279. 
Cím Adony 6-os főút 52 km.

Autó karbantartási és szervizelési akció

Megújulva, változatlan helyen várjuk minden kedves régi és új ügyfeleinket
 

Márka független szervizünkben a szórólap felmutatásával a javítások 
munkadíjának 25% -át elengedjük. 

Az akció érvényes 2021. 10. 01-től 2021. 11. 30-ig. 

IM-autószerviz Adony (Ignácz szerviz) 
Keressen minket: Adony 6-os főút 52 km, vagy telefon 

06 70 210 0279, 06 25 230 078 
e-mail: info@im-autoszerviz.hu

www.im-autoszerviz.hu 

Gyermekláncfű 
Gyerekkorunk kedves virága!

Gyermekláncfű más nevén pongyola pitypang.
Évszázadok óta jól ismert gyógynövényünk. Minden 
része fogyasztható. Levele, gyökere, csodás sárga virágja 
is ehető. Szára a kesernyés nedve miatt nem javasolt 
fogyasztásra.
Gyógyhatással a levél és a gyökér rendelkezik. Ezért 
szedik, szárítják és keverik bele teakeverékekbe. Tisztító 
és emésztést javító gyógytea.
Elsősorban gyomornak, májnak és vesének tesz jót.
Tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal: A-B-C-D 
vitaminokkal, magnéziummal, kalciummal, káliummal, 
cinkkel és vassal. Érdemes rendszeresen fogyasztani!
Gyermekláncfű daganatellenes hatása:
Magas az antioxidáns tartalma, ezért sejtjeinket védi 
a káros szabadgyökök hatásaitól. Segít megelőzni a 
daganatos betegségeket és krónikus problémákat.
Gyermekláncfű gyökerének kivonata a hasnyálmirigy 
daganatos sejtjein sejthalált képes előidézni úgy, hogy az 
egészséges sejteket károsítaná!
Vízhajtó hatása:
Gyermekláncfűnek víz és hashajtó hatása egyaránt 
van. Segít megszabadulni a szövetek közti felesleges 
folyadéktól, és a salaktalanítása révén néhány plusz kilótól. 
Fokozza a vizelet kiválasztását. Húgyúti fertőzésnél segít 
gyorsabban kiürülni a káros anyagoknak.
Vérnyomásunkra is jótékony hatással bír. Sok káliumot 
tartalmaz, így jelentős vérnyomás- csökkentő hatással 
bír. Vízhajtó hatása révén vesénk működésének is jót tesz. 
Megelőzzük a vesekövet és a húgyutak fertőzését is.
Méregtelenítő hatása:
Serkenti az epehólyag működését. Véd a gyógyszerek és 
az alkohol káros hatásaival szemben. Zsírmáj kezelésében 
is sokat segít.
Gyógyír a menstruációs panaszokra:
Enyhülést nyújthat a PMS/premenstruációs szindróma/ 
tüneteire, menstruációs görcsökre.
Segíthet a mellfájdalom, izomgörcsök és gyulladások 
enyhítésében.
Tea készítése levélből: 
1 evőkanál levelet leforrázunk 2dl forró vízzel, állni 
hagyjuk 5 percig, és  leszűrjük. Langyosan kortyoljuk.
Teakészítés gyökérből:
1 teáskanálnyi gyökeret forralunk 2dl vízben 1percig. 15 
perc múlva leszűrjük, és langyosan kortyoljuk.
Készíthetünk isteni finom pitypang mézet:
30dkg cukor, 80-90db pitypangvirág, ½ citrom, 3.5dl víz.
Virágokat a vízzel és a citrommal feltesszük főni, 1 óra 
elteltével leszűrjük, kinyomkodjuk. Hozzáadjuk a cukrot, 
majd kis lángon 30 percig főzzük, míg besűrűsödik. Üvegbe 
töltjük, és száraz dunsztban tartósítjuk. Jó étvágyat ehhez 
a különleges virágmézhez!
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
                                                          Jókai Ildikó
                                                            fitoterapeuta

FUBEN, FÁBAN ORVOSSÁG
//
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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

október 16. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
október 23. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
október 28. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
október 30. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
november 06. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
november 11. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
november 13. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat


