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”Értéknek tartom, hogy mindhárom gyermekem meghatározó élményei Adonyhoz fűződnek.”- 

Interjú Takács Lajossal

Újabb sikeres önkormányzati pályázatok

Bakelit őrület a 21. században

A nagyböjti időszakban járunk
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lakossági tájékoztató a rendezett, 
tiszta városkép kialakítása, 

fenntartása érdekében
2. rész

Folytatódik tájékoztató sorozatunk a közterületek 
tisztántartásával összefüggő rendelkezésekkel.
Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a közterületek használatáról szóló 23/2016 (XII.30.) 
önkormányzati rendelete alapján lehetőség van a 
belterületi közterületek rendeltetéstől eltérő hasz-
nálatára (pl. 48 órát meghaladó építőanyag-, törme-
lék- vagy tüzelőanyag tárolásához), amely közterü-
let-használati engedélyhez kötött, az erre vonatkozó 
kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani az 
Adonyi Közös Önkormányzati Hivatalba. 
Aki erre engedélyt kap köteles:
•	 a közterületet kizárólag az engedélyben meg-
adott célra és módon használni
•	 az igénybe vett közterületet és közvetlen kör-
nyezetét tisztántartani, az ingatlanok és közterületek 
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltakat betartani
•	 a használat befejezését követően az eredeti 
állapotot helyreállítani
•	 a használatért közterület-használati díjat 
fizetni
tilos:
•	 az úttestet, járdát, egyéb közterületet szenny-
vízzel, állati ürülékkel beszennyezni
•	 a feltakarításból keletkezett szennyeződést, 
egyéb vegyszeres anyagot a csapadékvíz elvezető 
rendszerbe beleönteni
•	 közterületen járművet mosni, olajcserét vagy 
más olyan tevékenységet végezni, amely szennyező-
dést okoz
•	 a közterületen üzemképtelen járművet tárol-
ni
•	 a közterületen lévő növényeket (fák, díszcser-
jék stb.) csonkítani, leszakítani
•	 a parkosított zöldterületekre járművel ráhaj-
tani, azon parkolni, azt bármilyen módon károsítani
•	 a temető kerítésén, buszvárókon, illetve utca- 
és parkbútorokon (pl. pad, szemétgyűjtő, kandelá-
ber) hirdetést, reklámot elhelyezni
A közterületek rendjét, rendeltetésszerű használatát, 
állapotát, a közterület-használati engedélyek meglé-
tét a polgármester a Hivatal útján folyamatosan ellen-
őrizteti. A kötelezettségek elmulasztójával, vagy ti-
lalmak megszegőjével szemben közigazgatási bírság 
szabható ki.
Mindezek betartása a helyi közösség komfortérzetét, 
szépérzékét növeli. Az ide látogató, vagy települé-
sünkön átutazók rólunk alkotott pozitív benyomása 
érdekében is ez valamennyiünk közös érdeke és fe-
lelőssége!

 Ronyecz Péter
    polgármester

TájékozTaTás lakossági adaTgyűjTésről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal (KSH) adony településen ön-
kéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adat-
felvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata 
szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi 
Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és 
megnevezései a következők:

2003 Felmérés a Háztarások Információs és
Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról – 

2022. április-június

2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény 
Felvétel – 2022. február-április

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hiva-
tal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Köz-
pont Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellá-
tott kérdezői végzik. 
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása vé-
letlenszerű mintavétellel történik az ország külön-
böző településein. Az eredményeket név és egyedi 
adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatok-
ban fogják közölni.
A KSH a lakosság részére munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 
és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mel-
lék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email 
címen ad további felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási ered-
ményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu interne-
tes oldalon található adatszolgáltatóknak/adat-
szolgáltatás teljesítése/elektronikus lakossági 
adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
       
 dr. Földi Ilona
   jegyző

Polgármesteri köszöntő
Kedves Adonyiak!

Önök a megújult Adonyi Újságot tartják a 
kezükben. Mindannyian tudjuk, hogy a változás 
elengedhetetlen része életünknek. Most ez történt 
az Adonyi Újsággal is, mely továbbra is az adonyi 
emberekhez, az adonyi emberekről szól de 
frissebb, modernebb, naprakészebb formában. 
Adony életében mindig fontos szerepet töltött be 
az aktív közösségi élet, a fejlődés, az előbbre jutás 
igénye. Ezek az értékek köszönnek vissza ezeken az 
oldalakon is. Bízom benne, hogy ezentúl is örömmel 
olvassák majd az Önökhöz ingyenesen eljuttatott 
Adonyi Újságot!

Ronyecz Péter
polgármester
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V Á R O S H Á Z A
A fejér Megyei Önkormányzattal kötött 
támogatási megállapodásban az Önkormányzat a 
Fejér Megyei Közgyűlés 244/2021. (XII.2.) sz. önkor-
mányzati határozata alapján Adony 175 MFt összegű 
támogatásban részesült, melyből 30 Mft-ot működé-
si célra, 145 Mft-ot fejlesztési célokra használhat fel. 
Így újabb projektek valósulhatnak meg városunkban!
Az útfelújítás Szentmihályon (0113/1 hrsz és a 0141 
hrsz).150 méter hosszban befejeződött. A munkate-
rület átadás – átvétele megtörtént.
Új parkolók kialakítására is lehetőség nyílt a temp-
lomnál és az iskolánál. A 16 millió forintos beruházás 
nemcsak a városlakók kényelmét szolgálja, hiszen 
jelentősen nőtt a gépjárműforgalom városunkban, 
hanem ezzel a 400 négyzetméteres területbővítés-
sel lehetőség nyílik különféle hitéleti rendezvények 
megtartására is. A jövőben ennek térkővel való lebur-
kolása a cél.
30 millió forintos ráfordítással az általános iskola 
tetőterének hőszigetelése is befejeződött Ezzel 250 
négyzetméter közösségi térrel bővült az intézmény!

Városunk lakói a modern, minden igényt kielégítő ké-
zilabdapályát is birtokba vehették.

T.O.

2022. 14 . -

A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képződik, amelyeket nem 
szabad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor elszállításuk gondot okoz. Akadályozzuk 

meg, hogy valamelyik árokparton, erdőszélen kössenek ki ezek a berendezések, 
avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévő 

nehézfémektől és egyéb veszélyes kemikáliáktól.

A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli 
elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint 

lemerült akkumulátorok gyűjtése.

A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen, 
használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral működő 

eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait!     Szétszedett, hiányos 
berendezést nem vesznek át!

Ezeket NE a háza elé tegye ki!

Ingyenes lakossági 
elektronikai hulladék 

gyűjtés

        FE-GROUP INVEST Zrt.            

08:00május 13:00
helyszín:

2457 Adony, Rákóczi u. 171/3 hrsz (régi vasbolt területe, Lángos büfé mögött)

INGYENES LAKOSSÁGI
ELEKTRONIKAI 

HULLADÉKGYŰJTÉS
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E G É S Z S É G Ü G Y
Májustól dr. sándor zsuzsa látja el a gyermekor-
vosi feladatokat adonyban. egy új egészségügyi 
szakember érkezése mindig fontos lépés egy 
város életében. sokunkban megfogalmazódott a 
kérdés, ki lesz az, aki gyermekeinket gyógyítani 
fogja ezentúl? Ezért ültem le a doktornővel be-
szélgetni.

kérem, mutatkozzon be városunk lakóinak!
 Dr. Sándor Zsuzsa csecsemő-és gyermekgyógyász 
szakorvos, gyermek pulmonológus vagyok. Férjem-
mel és három gyermekemmel (14, 12, 8 évesek), 
Diósdon élek. 2017- óta a Törökbálinti Tüdőgyógy-
intézet Gyermekosztályán dolgozom, kötődésem a 
gyermek tüdőgyógyászathoz itt alakult ki. Gyermek 
háziorvosi munkám mellett szeretném a gyermek-
tüdőgyógyászati rendelést is folytatni, nem tudom, 
nem is akarom elengedni az itt kezelt kis betegeimet 
sem.
Vannak-e előzetes ismeretei, esetleg kötődése 
városunkhoz? 
Nem, szinte semmi nem volt. Amikor körzetet keres-
tem, több lehetőséget is meglátogattam, de Adony-
ban éreztem először, hogy igen, itt szívesen dolgoz-
nék. Tetszett a szép rendelő, és Harkai doktornő, 
Kőbányai doktor úr és az asszisztencia meleg fogad-
tatása, szívélyessége, később dr. Glashütter Csabával 
történt beszélgetésünk után éreztem, hogy itt a he-
lyem. 
Miért éppen adony mellett döntött, hiszen az 
egész országban hatalmas az orvoshiány?
Első találkozásunkkor Klára és János megmutatta 
Adonyt, a Duna parti véletlen találkozás Polgármes-
ter Úrral, a hely békés hangulata, kisvárosi jellege, 
tovább erősítette az első jó benyomásomat.
kap-e segítséget, kapott-e az önkormányzattól? 
Egyértelműen igen. Mind az adminisztrációban, 
mind a betegek minőségi ellátásában, esetleges be-
szerzésekben közös célokat fogalmaztunk meg.
Hány gyermeket fog a városban ellátni?
Amennyinek szüksége lesz a  segítségemre.
Milyen konkrétumokat lehet tudni a rendeléssel 
kapcsolatban?
Folyamatosan egyeztetünk kollégáimmal, az önkor-
mányzattal, reményeim szerint április közepén már 
pontos válaszokat tudunk adni ezekre a kérdésekre 
is.
gyermekorvosként Ön melyik korosztályt tartja 
a legkritikusabbnak?
Nehéz kérdés. Talán a 0-tól 18 –ig korosztályt?:) Ko-
molyra fordítva a szót, más és más betegségtípusok 
jellemzőek a csecsemőkre, kisgyermekekre és kama-
szokra. Statisztikailag a felső légúti fertőzések azok, 
amelyek a 18 év alatti korosztályt leginkább érintik. 
Milyen a jó gyerekorvos Ön szerint?
Aki mind szakmailag, mind emberileg tudja támo-
gatni a hozzá fordulót.

kik fogják a munkáját segíteni? 
Asszisztensek, védőnők, háziorvos kollégák, ápolók, 
még a takarítók is, mind-mind kihagyhatatlan részei 
a gyógyításnak. Természetesen elengedhetetlen az 
önkormányzat segítsége is.
a legkisebbek még nem is tudják megmondani, 
ha valami problémájuk van, hogyan lehet ilyen-
kor segíteni?
Apró részletekből áll össze sokszor az egész, emi-
att figyelemmel fordulok minden gyermekhez, és 
kreatívnak is kell kicsit lenni. Minden gyermek más. 
Adott helyzethez kell igazodni, természetesen a szü-
lői segítség, információ megkönnyíti az ellátást.
vannak-e szakmai tervei, elképzelései?
Kicsit nyughatatlan vagyok e téren, mindig szeret-
tem valami újat tanulni. Itt a diagnosztika korszerű-
sítésével tudom segíteni a szülőket, hogy napokat és 
kilométereket nyerjünk a gyógyítás terén. A másik 
álmom, hogy a hörgőtükrözés során elkezdett gya-
korlati tudásom elmélyüljön.
Van-e olyan segítség a szülők részéről, amivel 
tudjuk segíteni Önt abban, hogy könnyebben 
menjen az átállás, a gyógyító munka?
A pontos és gyors információ, a kölcsönös bizalom, 
és baj esetén a mielőbbi találkozás mind-mind segíti 
a sikeres gyógyítást és gyógyulást.
végül, ha marad egy kevés szabadideje, mivel 
tölti azt?
Szeretek kertészkedni, ültetni. Tavasszal jön egy új 
kis családtag, egy kölyökkutya, vele biztosan sok el-
foglaltság lesz. Szeretek még a gyermekeimmel ki-
rándulni, ahogy jön a szép idő, egyre több tervünk, 
ötletünk van. 
sok sikert az új munkájához! kívánom, hogy 
érezze jól magát nálunk!

Takács Orsolya



4 5

I S K O L A I  H Í R E K
adonyi diákok az 

Eötvös loránd Tudományegyetemen
A 2021/22. tanévben az 5.-6.-7.-8. évfolyamos ta-
nulók számára újra megrendezésre került az Arany 
János Magyarverseny, amely sok éve már az egyik 
legizgalmasabb háromfordulós, országos, egyéni 
tesztverseny. A két levelezős forduló után két ötö-
dikes, és két nyolcadikos tanulónk jutott tovább az 
országos döntőbe, ahol évfolyamonként több mint 
száz diákkal mérhették össze tudásukat. Az ország 
minden szegletéből érkeztek tanulók erre a meg-
mérettetésre, melynek idén az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem adott otthont. Nagyon büszkék le-
hetünk tanulóinkra, hiszen sok gyakorlással, kitartó 
szorgalommal készültek az anyanyelvi, helyesírási 
és irodalmi kérdéseket tartalmazó versenyre.

A következő eredmények születtek:
bartos anna (5.o)  6. helyezést, auer Hanna (5.o.) 
11. helyezést, győri jázmin (8. o.) 6. helyezést, 
geleta Hanna (8.o.)  9. helyezést ért el.
Ezúton is szeretném megköszönni a két végzős, 
nyolcadikos tanuló éveken át tartó részvételét ezen 
a versenyen. Köszönöm, hogy fáradtságot nem is-
merve, lankadatlan szorgalommal és lelkesedéssel 
készültek idén is, példát mutatva az ötödikeseknek, 
akik pedig ugyanilyen lelkesedéssel és szorgalom-
mal követik majd őket ezen a szép és eredményes 
úton.

                                        Baglyos Szilvia
                           felkészítő tanár

Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait!

G Ó L Y A H Í R

Spányik Zoárd
2022.02.26.

Anya: Bula Kitti
Apa: Spányik Dávid

Czelecz Barnabás Levente
2022.03.09.

Anya: Szabó Szilvia
Apa: Czelecz Tamás

Kovács Milán Kornél
2022.02.28.

Anya: Nagy Andrea Erzsébet
Apa: Kovács György

Kedves Szülők!
Ha szeretnék, hogy újszülött gyermekükről az 

Adonyi Újság is hírt adjon, akkor kérjük, 
küldjön emailt az adonyiujsag@bamhk.hu címre. 

A levélben tüntesse fel a gyermek nevét, születési 
dátumát, anya-apa nevét, és lehetőség van egy 

fénykép csatolására is. Köszönjük!
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A pandémia időszaka az elmúlt évben is jelentős be-
folyással volt rendezvényeink megvalósulására. Az 
éves rendezvénytervünk programjait 2021. január 
1-től, június 30-ig nem állt módunkban megszer-
vezni. Így intézményünk éves költségvetését ké-
pező rendezvénykeretünkben jelentős előirányzat 
maradvány keletkezett. A maradvány összegének 
átcsoportosításával, más célra történő felhasználá-
sának kérésével fordultam a fenntartó önkormány-
zathoz. A szóban forgó keretet az alábbi munkák ki-
vitelezésre fordítottuk:
- Intézményünk épületének állagmegóvását szem 
előtt tartva, halaszthatatlanná vált egyes belső ja-
vítási munkák kivitelezése, valamint a helyiségek, 
nyílászárók tisztasági festése. Mindemellett, a Lívia 
teremben és a folyosón beázás okán lemállott meny-
nyezet javítása, utóbbi teljes hosszán a régi tapéta 
és lambéria eltávolítása, ezek alatt a „régi fal” teljes 
rekonstrukciója valósult meg.

- Az épület folyosója az aulánál, valamint az udvari 
ajtó feletti részen beázott. A beázás megszüntetése 
tetőjavítási munkát igényélt. 
- Programjaink színvonalas lebonyolítása érdekében 
állandó problémává vált a megfelelő áramellátás 
biztosítása a szabadtéri rendezvényeken. A koncer-
tekre vonatkozó egyre növekvő infrastrukturális 
igények, valamint a rendezvényeken résztvevő áru-
sok, büfék üzemeltetéséhez szükséges áramellátást 
hálózatunk nem tudta megfelelően ellátni, ezért bő-
vítésre volt szükség.

Intézményünk az elmúlt évben több alkalommal is 
sikeres pályázati elbírálásban részesült. 

- Csoóri Sándor Program 
Pályázat I. : A Magyaror-
szágon működő néptánc-
együttesek támogatására 
kiírt pályázaton ismét 
sikeresen pályáztunk 
hanganyagok digitalizá-
lására, oktatói tisztelet-
díjra, valamint zenei szol-
gáltatás megvalósítására. 
A támogatás összege: 
1 000 000 Ft 

- Magyar Falu Program – Kistelepülési önkormány-
zati rendezvények támogatása:  A  kistelepüléseken 
megvalósuló rendezvények támogatására kiírt pá-
lyázaton is támogatásban részesültünk. A támogatás 
összege: 1 000 000 Ft 
Pályázati együttműködésünk
Csoóri Sándor Program Pályázat II.: Adony Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzata együttműködé-
sével és támogató hozzáállásával valósulhatott meg 
színháztermünk hang- és fénytechnikai berendezé-
seinek korszerűsítése, az alábbiak szerint:
4 db aktív hangfal, 2 db passzív hangfal, színpadi ref-
lektorok cseréje 8 db.                               

Új MUNkaTárs szErkEszTőségÜNkBEN

Az idei év februárjától Takács Orsolya vette át az 
Adonyi Újság szerkesztőségi munkáját, aki helyi lap 
teljes körű gondozásáért felel. Szerkesztőségünk a 
megszokott módon működik tovább. 

A szerkesztő elérhetősége:
Takács Orsolya

adonyiujsag@bamhk.hu
+ 36 70 673 1566

Kérem, hogy az újságban való megjelenéssel kapcso-
latos kérdéseikkel, valamint egyéb észrevételeikkel 
a fenti elérhetőségek egyikén szerkesztő munkatár-
sunkat keressék!

Kozmér Amanda 
igazgató

Adonyi 
Ú J S Á G 



6 7

K  U L T Ú R A
könyvtárunk folyóiratolvasójában helyeztük el 
az  „olvasás fáját”. Ezzel legfőbb célunk az olvasás nép-
szerűsítése! Látogatóink egy papír falevélre felírhatják 
kedvenc olvasmányuk szerzőjét és címét, majd fa úgy 
lombosodik egyre jobban, ahogyan egyre többen oszt-
ják meg velünk, mit szeretnek olvasni. Így olvasóink ak-
tív részvételével alakul ez a közös olvasmánylista. Vár-
juk szeretettel a gyermekeket, szülőket, pedagógusokat 
és minden érdeklődőt, akik szívesen megosztják velünk 
kedvenc olvasmányélményüket!

Mindezek mellett olvasónkban elkészült egy különleges 
„könyvóra” is. Nézzenek be hozzánk, várunk mindenkit 
szeretettel!
A könyvtárunkban működő nemezelő műhely alkotói-
nak kiállítását május 1-én 14 órától tekinthetik meg a 
művelődési házban.
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Ú T I C É L U N K
Úrkút

A márciusi beszámoló kicsit rendhagyó, ugyanis 
most ünnepeltük a csoport alakulásának harmadik 
évfordulóját. Jelenlegi létszám 61 fő. Nem mindenki 
aktív, van olyan tag, aki csak a csoportban közzétett 
fotók alapján tud részese lenni útjainknak. Mégis kö-
zénk tartozik. Úgy érezzük, ezt a közösséget a pan-
démiás időszak sem zilálta szét, talán még erősebbé 
is tette. Néhányan nem Adonyban laknak, de valami-
lyen kötődésük van városunkhoz.
Az első állomásunk Úrkút volt. A busz vezetője szil-
va és füge pálinkával kínált bennünket leszálláskor. 
Mindenki ivott egy-egy kortyot. A jóslat ellenére az 
idő megint csak kegyes volt hozzánk. Az eső nehezí-
tette volna lépéseinket az őskarszti sziklakatlanban.
Mikor leértünk a kellemesen kialakított pihenő-
helyre, Nelli vezetésével torna- és légzőgyakorlatot 
tartottunk. Bevezetett bennünket a TAO csikung és 
a meridiánok rejtelmeibe. Ezek után jól esett a Vali 
által sütött születésnapi torta.
Ajkán a bányászati múzeumot tekintettük meg. 
Láthattunk régészeti leleteket és ásványokat. Kissé 
átfázva értünk Magyarpolányba. Már messziről fe-
héredik a zsákfalucska kápolnája a kálvária domb 
tetején. 173 lépcső vezet fel, a stációk előtti pado-
kon lehetőség van a pihenésre, elcsendesedésre. Öt 
fazsindelyes házikóban közel életnagyságú festett 
faszobrok elevenítik meg a Fájdalmas Rózsafüzér öt 
titkát. 
Gammán a Szent Kereszt felmagasztalása templom-
ban várta a csoportot a helyi polgármester úr. Gon-
doskodott a jó hangulatról, színes előadásmódjával 
ismertette a település múltját és jelenét. Körbeveze-
tett bennünket az 1818-ban épült Esterházy család 
mauzóleumába, ahol 52 koporsó található. Itt he-
lyezték örök nyugalomra Esterházy Péter hamvait is.
Végül Döbröntén felmentünk a „Szarvaskő várá-
hoz”. Valinak köszönjük önzetlen munkáját, Lajos-
nak, hogy mindig épségben hozott haza bennünket. 
A csoport minden tagjának kívánok jó egészséget, 
hogy még sok ilyen tartalmas napot éljünk meg 
együtt.
                                                                             Boldog Istvánné



8 9

H I T É L E T
„Föltámadt Krisztus e napon, 
Alleluja, hála légyen, az Istennek!”
SzVU 87. számú ének 1. versszaka

Krisztusban Kedves Testvérek!

A Nagyböjti időszakban jár most egyházunk, mely 
nettó negyven napig kíséri a hívő keresztény em-
berek életét. Az egyszerű olvasó joggal tehetné fel 
a kérdést: miért nagy a Nagyböjt? Mi egyáltalán a 
böjt lényege? Nos, már az első századokban tar-
tottak Húsvétra való készületet, mely kezdetben 
két napos volt, mindösszesen Nagypéntekből, és 
Nagyszombatból állt, majd később ez bővült egy 
hetesre, majd hat hetesre. Aki kicsit is utánaszá-
mol a dolognak, joggal mondhatja: hatszor hét az 
negyvenkettő...miért negyven napos akkor a Nagy-
böjt? Ezért is említettem korábban: nettó negyven 
nap. Valójában 46 nap, hiszen Hamvazószerdával 
kezdődik. Miért is volt szükség erre a betoldásra? 
Azért, mert a keresztény embereknek a vasárnap, 
az Úr napja mindig is ünnepnap volt, így ezek 
nem számítanak a böjti napok közé. Miért ez a 
negyvenes szimbólum? Mózes, amikor felmegy 
a Sínai-hegyre, negyven napot tölt böjtöléssel, s 
utána kapja meg a Tízparancsolatot. A zsidó nép 
40 évig vándorol a pusztában. Jézus is negyven na-
pig böjtöl a pusztában, mielőtt elkezdi nyilvános 
működését. Innen a negyvenes szám. Városunkban 
is a hamvazószerdai Szentmisével vette kezdetét 
a Nagyböjt, melyen szép számmal vettek részt, a 
korai időpont ellenére is. A Nagyböjt közepén le-
lkigyakorlaton is részt vehettünk, melyet Ft. Tóth 
Bertalan atya, süttői plébános, helyettes esperes 
vezetett. Prédikációiban kiemelte az imádság, a 
böjt, és az irgalmasság fontosságát. A Virágvasár-
nap Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásának 
állít emléket. Ekkor barkát szentelünk (hiszen, 
bár Jézust pálmaágakkal köszöntötték, azonban a 
pálmafa itthon nem őshonos növény), s a szentelt 
barkaágakkal kezünkben, ünnepi körmenetben 
vonulunk be a Szentmisére. Ezzel veszi kezdetét 
Jézus Krisztus szenvedéstörténete, a Passió, így 
ebben a Szentmisében ezt is hallhatjuk, a legtöbb 
helyen énekelt formában. Virágvasárnapot a Nagy-
hét eseményei követik: Jézus Krisztus megalapítja 
az Eucharisztiát az Utolsó vacsorán, majd elfogják 
őt, kigúnyolják, kicsúfolják, megfosztják ruháitól, s 
végül keresztre is feszítik. Sajnos, alig változott va-
lamit a világunk. A tömeg, aki éljenezve, ujjongás 
közt várta Jézust Jeruzsálemben, pár nap múlva 
már azt kiáltozta: Keresztre vele, keresztre vele! 
Pontosan ezt teszi mai világunkkal a pénz és a 

hatalom. De, ahogy Nagypéntek mély gyásza után 
ott áll már Húsvétvasárnap fényessége, úgy a mi 
emberi életünkben is ott kell, hogy álljon a Hús-
véti gyertya lángja, emlékezetül, hogy mi az Öröm-
hírt, a Feltámadt Krisztust hirdetjük, s képviseljük 
életünkkel. Ezekkel a gondolatokkal kívánok a 
Kedves Testvéreknek áldott húsvéti ünnepet, biza-
kodva a mihamarabbi találkozás örömében!

Sudár Zoltán Simon
kántor, irodai adminisztrátor, hitoktató

Nagyheti szertartásrend:
április 14. Nagycsütörtök 19:30 Szentmise az 
Utolsó Vacsora emlékére
április 15. Nagypéntek 15:00 Keresztúti àhítat, 
19:30 Nagypénteki liturgia
április 16. Nagyszombat (Húsvét vigíliája): 19:30 
Tűzszentelés, lucernàrium, majd feltámadàsi 
Szentmise, végén körmenettel
április 17. Húsvét vasárnap: 11:00 Ünnepi Szent-
mise

Miserend:
Csütörtök 19:00

Péntek 19:00
Szombat 19:00 előesti Szentmise

Vasárnap 11:00

irodai nyitvatartás:
Kedd: 9:00-12:00

Szerda: 16:00-19:00
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Bakelit-őrület a 21. században

Egy olyan rohanó vi-
lágban élünk már jó 
pár éve, amelyben sok-
szor egyetlen percünk 
sincsen magunkra. 
Az emberek életvitele 
annyira felgyorsult, 
hogy legtöbbször fel 
sem fogjuk, mi törté-
nik körülöttünk, nem 
tudjuk kiélvezni a 
pillanatokat. Ha jól is 
érezzük magunkat, és 
sikerül kikapcsolód-

nunk, a tudatunk mélyén akkor is ott settenkedik a 
következő nap, a ránk váró akadályok, problémák, 
és már azon idegeskedünk, hogy azokkal hogyan 
fogunk megbirkózni. Én legalábbis sokszor így ér-
zem magam. Az elmúlt két év történéseit pedig azt 
hiszem, nem kell bemutatni senkinek, végképp a 
feje tetejére fordult a világunk. De hogy kapcsolódik 
mindehhez egy bakelit lemez?
Manapság tehát talán minden eddiginél fontosabb, 
hogy az ember időnként ki tudjon kapcsolni, akár 
csak egy órára is. Erre mindenkinek - vagy inkább 
mondjuk úgy, hogy a szerencséseknek - van megol-
dása. Ilyen például a filmezés, sorozatnézés, bará-
tokkal való találkozás, stb. Nálam ez - többek között 
- a zenehallgatás. Semmi nem tudja úgy kikapcsolni 
az agyamat, mint a zene. Ilyenkor semmi másra nem 
gondolok, nem forognak a gondolatok a fejemben, 
egyszerűen csak ülök, és élvezem, amit hallgatok. 
Zenét hallgatni még sosem volt annyira egyszerű és 
olcsó, mint ma. Csak felnyitod az okostelefonodat, 
megnyitsz egy alkalmazást, és a világ összes száma, 
albuma a rendelkezésedre áll, ráadásul annyiszor 
hallgatod őket, és olyan sorrendben, ahányszor és 
ahogy csak akarod. Persze ez óriási előnyökkel jár, 
de akkor mégis miért nőtt meg ismét a bakelit leme-
zek népszerűsége az elmúlt években? 
Nos, ezt röviden azzal lehetne megmagyarázni, hogy 
teljesen mindegy, hogy valaki 1950-ben, vagy 2015-
ben született, a fizikai, kézzel fogható dolgokat min-
denki jobban szereti. De természetesen nem ilyen 
egyszerű a helyzet! Nehéz ezt elmagyarázni azok-
nak, akik csak a buszon/vonaton, utazás közben 
hallgatnak zenét, és akkor is csak azért, hogy gyor-
sabban teljen az idő. 
Még csak kezdő vagyok ebben a műfajban, hiszen 
csupán egy éve hódolok ennek a szenvedélyemnek. 
Pontosan nem emlékszem, miért kezdett el kialakul-
ni bennem a rajongás a lemezek iránt, de az biztos, 
hogy nagymamám lemezjátszójának köze volt hoz-
zá. Egyszer teljesen véletlenül a kezeim közé akadt, 
és miután pár percre szemügyre vettem, képtelen 
voltam kiverni a fejemből. Mindegy, hogy milyen 
tárgyról beszélünk, az ilyen antik daraboknak min-

dig megvan a varázsa. Hihetetlen, hogy egy poros, 
használatra teljesen alkalmatlan tárgy mennyire 
magával tudja ragadni az embert. 
Nagymamám lemezjátszóját már nem lehetett mű-
ködésre bírni, így néhány hónap gondolkodás után 
elhatároztam: veszek egy sajátot. 
Sajnos ez nem túl olcsó hobbi, főleg, ha minőségi ze-
nehallgatásra vágyik az ember, de az élmény, amit 
cserébe kap, minden pénzt megér. 
A 20. század jelentős részében bakelit lemezeket 
vásároltak az emberek, hiszen nem volt más alter-
natíva, vagy fejlettebb technológia. Most már telje-
sen más a helyzet, ezerféle lehetőség közül választ-
hatunk, ha megjön a kedvünk egy kis zenéléshez, 
de akkor mégis miért ragaszkodnak egyre többen 
a régi, „lejárt lemez” formátumhoz? A legnyomó-
sabb indok szerintem egyértelműen az, hogy míg 
ha digitálisan hallgatod, vagyis streameled a zenét, 
akkor magán a zenén kívül semmit nem kapsz, ha 
viszont megveszel egy albumot (bármilyen fizikai 
formátumban, de most maradjunk a bakelitnél), 
ahhoz magán a lemezen kívül általában jár egy jól 
mutató borító, rajta az albumon hallható számok ne-
veivel, azok dalszövegeivel, sőt, több esetben olyan 
extrákhoz is hozzájuthatsz, mint példál egy poszter. 
Ezeknek köszönhetően sokkal személyesebbé válik 
a zenehallgatási élmény, és ez a kulcsa annak, hogy a 
bakelit, mint formátum, talán soha nem fog „kimen-
ni a divatból”, és mindig lesz rá kereset. Persze emel-
lett a hagyományok megőrzése is fontossá vált egy 
olyan világban, ahol a telefonunk lassan többet tud 
rólunk, mint mi saját magunkról. Arról nem is be-
szélve, hogy a polcról kiválasztani egy lemezt, majd 
ráhelyezni azt a lemezjátszóra teljesen más érzés, 
mintha ugyanezt a telefonon, vagy számítógépen 
nyomkodva csinálnám. Zenehallgatás közben remek 
érzés olvasgatni a dalszövegeket, vagy éppen felfe-
dezni az apró részleteket a borítóképeken. Ha valaki 
megtalálja ennek az egésznek a varázsát, az renge-
teg pluszt kaphat a zene mellé. Valóban különleges 
érzés, ha az ember egyszer rákap erre. Valamint ap-
róság, de az is bizonyított tény, hogy a bakelit leme-
zek hangzása sokkal tisztább, mint egy CD, kazetta, 
vagy bármelyik streaming szolgáltatóé. 
Összességében tehát talán ki lehet jelenteni, hogy a 
bakelit lemezek sosem fognak eltűnni a zene világá-
ból. Nincs még egy olyan zenehallgatási opció, amely 
felülmúlná ezt az érzést, amikor ráhelyezed a tűt a 
lemezre, és egy kis sercegés kíséretében megszólal 
az első hangszer. Azt hiszem, a fentiek alapján már 
kitalálhatta a kedves olvasó, hogy remek hobbinak 
tartom a lemezgyűjtést, tökéletes időtöltés az unal-
mas délutánokra, ezért mindenkinek ajánlom, akit 
kicsit is komolyabban foglalkoztat a zene.

A következő lapszámban Németh Judit írását olvas-
hatják, a női szerepek egyensúlyáról a hétköznapok-
ban.

G O N D O L A T É B R E S Z T Ő
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Idei évi első társadalmi munkanapunkat sikerült 
megtartanunk! Március 12-én reggel hét órakor ta-
lálkoztunk az iváncsai részen és a gátnál, a közösségi 
munkára jelentkező horgásztársakkal. A középső ré-
szen a part rendbetétele, belógó ágak levágása volt 
a feladat, ezt egy kisebb csapat horgász végezte el a 
délelőtt folyamán. A munka nagyja az iváncsai vízte-
rületünk mellett zajlott, 700 darab szürkenyár cse-
metét ültettünk el, amivel teljesítettük az erdészeti 
hatóság végzésében foglaltakat. A munka nem volt 
könnyű, motoros lyukfúrókkal készítettük elő a cse-
metéknek a gödröket. A munka a nehézsége ellenére 
is jó hangulatban zajlott, az előre kitűzött céljainkat 
délre sikerült végrehajtani. Reméljük a hódok is 
partnerek lesznek abban, hogy az elültetett cseme-
ték gyökeret eresztve erdővé váljanak!
Örvendetes hír, hogy a jelenlegi nehéz és bizony-
talan halpiaci helyzet ellenére is sikerült megálla-
podni a Magyar Halgazdálkodási Kft.-vel (Cikola) 
a 2022. évben telepítendő pontyok leszállításáról. 
Horgászaink így megnyugodhatnak, idén is jó mi-
nőségű, egészséges, horogérett halakat tudunk víz-
területünkre betelepíteni. A 2022. évi telepítési ter-
vünk hamarosan elkészül, azt a szokásos felületeken 
közzé fogjuk tenni. Felhívom minden horgásztárs 
figyelmét, hogy a terv nem tény! Az ettől való elté-
rés jogát a vezetőség fenntartja, a vízállás, időjárá-
si viszonyok és a telepítendő hely körülményeinek 
figyelembevételével! Első telepítésünket a húsvéti 
hosszú hétvégére tervezzük! Kérjük az idei érvényes 
új szabályok betartását, amit halőreink fokozottan 
ellenőrizni fognak!
Márciusi vezetőségi ülésünkön elfogadtuk az idei 
beszámolókat, és döntés született az új közgyűlési 
időpontjáról, ami 2022. április 24. vasárnap 9 óra, 
a helyszín a megszokott a művelődési ház. A meg-
hívót a mindenki időben kézhez fogja kapni, illetve 
honlapunkon és facebook oldalunkon is közzé fog-
juk tenni. 
Ragadozó halaink ívása folyamatosan zajlik, ajánlom 
mindenki figyelmébe dr Facskó Tamás vezetőségi 
tagtársam sorait, amit a ragadozó halak szaporodá-
sáról és azoknak fontosságáról írt:
,,Az Adonyi-holtág szerencsére bőséges és változa-
tos viszonyokat teremt ahhoz, hogy a békés- és ra-
gadozóhal horgászok is megtalálják számításaikat. 
Egyesületünkkel ezt maximálisan megpróbáljuk 
kiaknázni. Az elmúlt években is jellemző, országo-
san kiemelkedő pontytelepítéseket igyekszünk még 
célzottabban megvalósítani az adott vízállásnak és 
évszaknak megfelelően.
A jövőben szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a ra-
gadozóhal-állomány (elsősorban csuka és süllő) 
megerősítésére is. Ehhez szükséges volt a 75 cm-es 
felső méretkorlát bevezetése mindkét halfajnál. A 
csukára jellemző, hogy e méret fölött szinte minden 
példány nőstény a Dunán, így a nagyobb példányok 
visszahelyezésétől mindenképp jobb ívásra számí-
tunk. A csukák nem készítenek „fészket” és nem őr-

zik azt, ellentétben a süllővel vagy a harcsával, ezért 
a csukaállományt előnevelt ivadék kihelyezésével is 
támogatjuk. 
Bizonyára több horgásztársunk tapasztalta, hogy 
idén, a korábbi évektől eltérően, részben máshová 
lettek kihelyezve a süllőfészkek a gát alatti területen. 
Elsősorban dunai és balatoni vízkezelők tapasztala-
tai alapján próbálkoztunk meg idén a kavicsos, mé-
lyebb, tiszta vízű, kevésbé zavart részeken a süllők 
fészkeinek lerakásával. ikrákat a kikelésig tisztogatja 
és őrzi. Idén több mint 50 db fészket tettünk le a HO-
FESZ-szel együtt. A fészkeket kamerával is figyeljük, 
az eredményekről az ívás után fogunk beszámolni.
A ragadozók szaporodásának elősegítése önmagá-
ban kevés lenne, a kikelt, május-júniusra megerő-
södő, ragadozó életmódra áttérő ivadékoknak táp-
lálékra van szükségük, melyet főként a keszegfélék 
frissen kikelt utódai kell képezzenek. Ha ugyanis 
nem találnak megfelelő táplálékot, saját fajtársaikat 
kezdik el elfogyasztani. Emellett mindig a természe-
tes szaporulat kell, hogy adja egy víz halállományá-
nak magvát. Jó példa erre a felső holtág kiemelkedő 
keszegállománya. 
Sajnos a gát alatti rész meredek partoldala, mély, 
lassan melegedő vize kevésbé alkalmas a keszeg-
félék ívásához és ez az állományban is meglátszik. 
Ezért idéntől megpróbálkozunk itt az őshonos, Du-
náról beúszó keszegfélék ívásának elősegítésével is, 
melyhez a parti sávba fogunk kihelyezni ívató hálót, 
imitálva a parti, elöntött növényzetet, a keszegfélék 
ívásának természetes helyszínét. A kikelő keszegi-
vadék így táplálékul szolgál majd a növekvő ragado-
zóknak és reményeink szerint a keszegállomány is 
növekedni fog a jövőben. 
Igyekszünk minden mesterséges ívóhelyet úgy kihe-
lyezni, hogy a horgászati lehetőséget a legkevésbé 
korlátozzák. Kérünk minden horgásztársat, legyen 
türelemmel és segítse a munkánk sikerét azzal is, 
hogy a túrázók, természetjárók figyelmét is felhívja 
arra, hogy az ívóhelyeket ne zavarják.”
Kérjük adózó horgásztársainkat, hogy 2022-es év-
ben is segítsék Egyesületünk működését adójuk 1 
%-ának felajánlásával, melyről az alábbi adószámon 
rendelkezhetnek: 19679301-1-07.
Aki még nem váltotta ki engedélyét vizünkre, ápri-
lis-május hónapban is megteheti, irodánk a hétfői 
napokon 12:00-tól 15:00-ig nyitva tart.
Május 1-én megrendezésre kerül hagyományos 
horgászversenyünk. Mindenkit szeretettel vá-
runk! a részletes programról elérhetőségeinken 
tájékozódhatnak.

jó horgászatot és kellemes időtöltést minden 
kedves horgásztársnak!

Bodó István 
     elnök

A  H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T   H í R E I
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Takács Lajos a Plan-
ning and Trading Kft. 
ügyvezetője Adonyban 
született, nevelkedett. 
Bár már nem városunk-
ban él, nem felejtette el 
gyökereit. Időről időre 
jelentős adományokkal 
támogatja közintézmé-
nyeinket, legyen szó a 
helyi általános iskolá-
ról, ahol a jóvoltából 
interaktív tábla, laptop, 
projektor került 3 tan-
terembe, megvalósult a 

tornacsarnok és a főépület közötti rész kialakítása 
és térkövezése 300 m2-en, illetve legutóbb a tetőtéri 
rendezvénytér kialakítása, hűtő-fűtő berendezéssel 
való ellátása. A Hóvirág óvoda is gazdagodott már 
korábban 5db hűtő-fűtő klímaberendezéssel, és leg-
utóbb az udvaron egy kismotor pálya került kiala-
kításra a jóvoltából. Ennek apropóján ültem le vele 
beszélgetni.
sokan ismernek városunkban, de aki esetleg 
nem, mondanál néhány szót adonyi kötődésed-
ről?
Adonyi születésű vagyok. 14 éves koromig, az álta-
lános iskola befejezéséig itt is éltem, majd Székes-
fehérváron tanultam tovább. Ott lakom azóta is, ott 
dolgozom, ott alapítottam családot, de amíg szüleim 
éltek, minden hétvégén hazalátogattam, és a gyere-
keim, illetve a feleségem is gyakran töltötte Adony-
ban a szabadidejét. Szerencsésnek tartom magam, 
mert itt mindkét lányom és a fiam is megízlelhette 
azt a szabadságot, amit az adonyi közösségben én is 
megélhettem gyermekkoromban. A természethez is 
itt voltunk mindig a legközelebb, a szőlőművelés pe-
dig meghatározó számomra, hiszen édesapám halá-
la után megörökölt szőlőt és a házhoz tartozó telket 
én műveltem. Sokat jelet nekünk ez a hely, a legszebb 
élményeink kötnek ide. Szüleim is adonyi születésű-
ek voltak: édesanyámat, Ilus nénit, aki több, mint 60 
évig fodrászként dolgozott, szinte mindenki ismerte. 
Két testvérem van: Ilona és Béla.
Milyen emlékek kötnek adonyhoz, milyen volt itt 
gyereknek lenni?
Amikor gyermekkoromra gondolok, akkor egy kü-
lönlegesen boldog érzés tölt el. Végtelen és felhőtlen 
szabadság! Minket nem neveltek, hanem a családi, 
rokoni és a tágabb közösség példájából alakult ki a 
viselkedésünk, majd az egyéniségünk.
A szabadság azonban nem jelentette azt, hogy nin-
csen kötelességünk: kiskoromtól megvolt a napi 
feladat, amit el kellett végezni. Vizet hozni az árté-
zi kútról, tejért elmenni esténként vagy éppen télen 
begyújtani a szeneskályhába.
Mikor kerültél el adonyból?
14 éves koromban kerültem Fehérvárra, de az igazi 
búcsút az adonyi élettől édesanyám halála jelentette 
2014-ben. Azután már nem volt, aki várjon és aki-
nek segíthessek. Ez nagyon szoros köteléket jelen-
tett számomra.

tudom, hogy a világ rengeteg pontján jártál már, 
azért szoktál-e hazalátogatni?
A fagyos időszak kivételével 2-3 hetente viszek virá-
got szüleim sírjára. Ilyenkor sohasem az autópályán 
megyek, hanem a falun keresztül, hogy azért körbe 
tudjak nézni.
Melyek azok a helyszínek, ahol szívesen megfor-
dulsz, ha erre jársz?
Természetesen időnként nosztalgiázom egy kicsit. 
Lefordulok a Perkátai útról és elautózom az egykori 
szőlőnk felé, a Zsidó sorig vagy a Tanyai útig. Leme-
gyek a révbe vagy a gátra. Nem olyan régen Kriszti 
lányommal, unokáimmal és feleségemmel sétáltunk 
a parkban. Jó volt látni, ahogy a lányom a fiainak 
mesél gyermekkori élményeiről, arról mi mindent 
játszottak itt, közben én is felelevenítettem néhány 
kedves emléket a helyről. Értéknek tartom, hogy 
mindhárom gyermekem meghatározó élményei 
Adonyhoz fűződnek.
Van-e valaki, ebből az időből, akivel tartod a kap-
csolatot?
Eléggé behatárolt az a kör akivel tartom a kapcso-
latot. A pandémia sem segítette elő a kapcsolatok 
megőrzését. Korábban közel 10 évig jártunk Fradi 
meccsre, a nem olyan régen elhunyt Eichardt Jan-
csival, és Andris fiammal közösen. Unokatestvérem-
mel, Rózsafi Jánossal korábban rendszeresen ta-
lálkoztunk Adonyban. Most 3-4 hetente e-mail-t és 
messenger üzeneteket váltva értesülök a helyi ese-
ményekről. Tavaly részt vettem egy kerek általános 
iskolai évforduló alkalmával megrendezett találko-
zón, ami élmény volt.
jelenleg egy nagy kft. ügyvezetője vagy, milyen út 
vezetett idáig?
A középiskolát Székesfehérváron végeztem, az ak-
kor nagyon népszerű szakmát adó híradásipari 
szakközépiskolában. Majd munka mellett diplomát 
szereztem a Kandó Kámán Villamosipari Főiskolán. 
A Videoton volt az első munkahelyemen, ahol 17 
évig dolgoztam. A televízió fejlesztésen műszerész-
ként kezdtem és a Televízió gyár igazgatójaként fe-
jeztem be az ottani pályafutásomat. 1992 nagy vál-
tást jelentett az életemben, hiszen ekkor kezdtem el 
vállalkozóként dolgozni.
Jelenlegi cégünket, a Planning & Trading Kft.-t, ahol 
közel 100 fő dolgozik, 25 éve alapítottuk,. Dolgozó-
ink között van perkátai, pusztaszabolcsi, dunaújvá-
rosi lakos és adonyi születésű dolgozó is. Néhány 
válsággal tarkított év mellett elmondhatjuk, hogy fo-
lyamatosan fejlődünk. Jelenleg biztos alapokon álló 
közép vállalat vagyunk.
Mivel foglalkozik a cég?
A vállalatunk fő profilja a klímaberendezések im-
portja és nagykereskedelme. Több, mint 800 vi-
szonteladó és szerelő céget, vállalkozást szolgálunk 
ki Midea és LG klímaberendezéssel. Komoly mérnö-
ki háttérrel rendelkezünk. Saját kivitelezésben klí-
matizáltunk jó néhány nagy projektet, mint például 
a dunaújvárosi Hankook-ot, több hotelt Budapesten 
és vidéken, a Károli Gáspár egyetemet Debrecenben 
és még sorolhatnám.

P O R T R É
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A magyar piac mellett mi látjuk el a cseh és a szlovák 
piacot is. Ezzel együtt elmondhatjuk, hogy vállala-
tunk Közép-Európa vezető klímaforgalmazója.
vannak-e adonyi vállalkozó partnereitek?
Kevés olyan város van, ahol nincs viszonteladónk, 
így Adonyban is. Ha végig autózom a városon, akkor 
egyre több helyen látom felszerelve a cégünk által 
forgalmazott klímaberendezéseket. 
Mikor és miért fogalmazódott meg benned, hogy 
támogasd az adonyi közintézményeket?
Édesanyám az utolsó másfél évét az Adonyi Szűz-
Mária Gondozóházban töltötte. Ott láttam a nővé-
rek, gondozók és vezetők áldozatos munkáját. Ekkor 
fogalmazódott meg, hogy szeretném megkönnyíteni, 
komfortosabbá tenni a napi munkájukat és kényel-
mesebbé tenni az idősek életét. Azután, ahogy a 
vállalatunk eredményessége megengedte, úgy bő-
vítettük a kört. Először az általános iskolát majd az 
óvodát és a focicsapatot is tudtuk támogatni.
Emellett több, mint 100 klímaberendezés felszere-
lésével támogattuk kórházak gyermek osztályait, 
óvodákat, Szentgotthárdtól Szarvasig. A pandémia 
idején például egy Székesfehérvár melletti kis falu 
iskoláját láttuk el notebook-okkal. 
ők keresnek meg téged kéréseikkel, vagy te 
ajánlod fel a támogatásod?
Ritka az olyan alkalom, amikor megkeresés útján 
támogatunk valamilyen ügyet. Minden esetben mi 
ajánljuk fel támogatásunkat. Minden évben akkor 
állítjuk össze az évi keretet, amikor látjuk, hogy gaz-
dasági eredménye ezt megengedik.
vannak, akik megtehetnék, de mégsem fordíta-
nak arra időt, pénzt, energiát, hogy szülőfaluju-
kat ilyen nagyvonalúan és önzetlenül támogas-
sák. Mi inspirál erre téged?
Nem látok rá más cégek ilyen irányú tevékenységé-
re, de azért azt lehet érzékelni, hogy az utóbbi évek 
gazdasági fellendülése megmozgatja azokat a vállal-
kozókat, akikben van belső késztetés az erejükkel 
arányos társadalmi felelősség vállalásra.
Engem az inspirál leginkább, hogy azt a közösséget 
próbáljam meg leginkább támogatni, ahonnan elin-
dultam és ahonnan a legtöbb pozitív életérzést kap-
tam.
Egy ilyen vállalkozás vezetése rengeteg időt és 
energiát felemészt. Marad-e időd a pihenésre, 
családodra?
Természetesen mindenre marad idő, családra, pihe-
nésre, hobbira. A munka legtöbb esetben nem kime-
rít, hanem feltölt. Az igazi öröm az, hogy már 10 éve 
együtt dolgozhatom András fiammal, Kriszti lányom 
pedig külsős marketingesként sokat dolgozik ne-
künk. A közösségi médiában látható filmeket ő ké-
szíti. Sajnos nagyobbik lányom, Kati családjával kül-
földön él, így ő nem tud bekapcsolódni a vállalatunk 
mindennapjaiba. Velük leginkább a szabadidőmben 
tudok együtt lenni: leginkább a közös családi ünne-
pek és az iskolai szünetek alkalmával találkozunk. 

van-e valamilyen hobbid, ami kikapcsol?
Egyik hobbim a foci. Fiammal és Dávid unokámmal 
együtt bérletünk van és rendszeren megyünk Fradi 
meccsre. A másik a szőlőművelés és borászkodás. Az 
aktív pihenés híve vagyok, engem az tölt fel igazán!
Honnan jött a borászkodás az életedbe?
Adonyban már kora fiatal koromban megtanultam a 
szőlőművelést, majd később a bor tiszteletét és sze-
retetét. 2015 óta a Móri Borvidékhez tartozó Csák-
berényben folytatjuk a borászatot egy magasabb 
szinten. Egy kis borászat, ahol a mai korszerű tech-
nológiával állítjuk elő és palackozzuk a borainkat, 
minőségben vetekedve a legnagyobbakkal. Büszkék 
vagyunk rá, hogy három hete két különböző borver-
senyen összesen négy arany minősítést értünk el. Az 
igazi öröm, amikor családi vagy baráti körben büsz-
kén kezdhetünk meg egy palackkal.
vannak, akik megtehetnék, de mégsem fordíta-
nak arra időt, pénzt, energiát, hogy szülővárosu-
kat ilyen nagyvonalúan és önzetlenül támogas-
sák. Mi inspirál erre téged?
Nem látok rá más cégek ilyen irányú tevékenységé-
re, de azért azt lehet érzékelni, hogy az utóbbi évek 
gazdasági fellendülése megmozgatja azokat a vállal-
kozókat, akikben van belső késztetés az erejükkel 
arányos társadalmi felelősség vállalásra.
Engem az inspirál leginkább, hogy azt a közösséget 
próbáljam meg leginkább támogatni, ahonnan elin-
dultam és ahonnan a legtöbb pozitív életérzést kap-
tam.
Milyen kedves vagy emlékezetes történetet őrzöl 
az adonyi időkből?
A kastélykertben, nyáron pedig a Dunán töltöttük 
az időnk nagy részét. Szinte csak ebédelni mentünk 
haza.  Télen, sötétedés után órákkal mentünk haza 
a korcsolyázásból vagy szánkózásból, átázott és 
csonttá fagyott nadrágban és bakancsban.
Nagyon kedves emlékeim fűződnek az általános is-
kolai sportélethez. Gáborfi tanár úr irányításával 
szinte minden csapatsportban részt vettem, a focitól 
a kézilabdáig, a tornától az atlétikáig. Nagy élmény 
volt elutazni Dunaújvárosba vagy a környező falvak-
ba, a járási szintű iskolák közötti megmérettetésre.
Végül mondj néhány szót a jövőbeni terveidről? 
Rengeteg tervünk van a vállalaton belül és azon kí-
vül is. 
Most kezdődött a vállalat logisztikai kapacitásának 
bővítése, újabb 2000 m2-el. Fejben van már a 3-5 
éven belül megvalósítandó tervünk, amivel a hosz-
szabb távú fejlődésünket biztosítani tudjuk. Szeret-
nénk a borászatunkat is magasabb szintre fejleszte-
ni, de a legfontosabb számomra, hogy családunkban 
és a világunkban is békesség legyen.
Mindannyiunk nevében kívánom, hogy így le-
gyen!  További sikereket és örömöket kívánok!

       
   Takács Orsolya
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áprilisi gyógynövényünk
Tüdőfű

Az ország erdős, cserjés részein találhatjuk meg. 
Édeslevelűek családjába tartozó, évelő növény. 
Lágyszárú, apró szőröcskékkel borított. Leveleken 
apró pici pöttyöket láthatunk, melyek könnyen fel-
ismerhetővé teszik a növényt. 5virágot alkot a szár 
csúcson, melyek először zöldek, majd pirosak, és vé-
gül teljesen bekékülnek. Termése makktermés.
Angol elnevezése: „Szűz Mária könnye” A leveleken 
látható foltok miatt kapta ezt a nevet, utalva arra, 
mikor Mária kék szemei a sírástól vörösek lettek 
Krisztus keresztre feszítésekor.
szedése:
Érzékeny bőrűeknek csak kesztyűben ajánlott a 
szedése, mivel bőrsérülést szenvedhetünk! Kora ta-
vasztól késő őszig bármikor gyűjthető a növény, ami-
kor szükségünk van rá. Fontos mézelő növényünk a 
méhek számára, korán virágzik és a nektárja vonz-
za őket. Száraz szellős helyen szárítsuk, és mindig 
sötét, száraz helyen tároljuk. Az ókori gyógyítók is 
jól ismerték a tüdőfű értékes gyógyító erejét, nagy 
hatásfokkal használták a betegeik kezelésénél. Va-
rázsszerként is emlegették.
A nevében is hordozza a gyógyító hatását. Kiváló hu-
rutoldó, légzőszervi megbetegedéseknél a legtermé-
szetesebb gyógynövényünk. Megszabadítja a léguta-
kat gyulladásoktól, lerakódásoktól. Tisztítja a tüdőt, 
csökkenti az irritációt, gátolja a gócokat.
Forrázatával kezelhetjük a nátha, a megfázásos, hu-
rutos köhögéses lázas állapotokat is. Kakukkfűvel és 
édesgyökér keverékével javasolt a dohányosoknak 
a rekedtség kezelésére, és a kátrányos hurut oldá-
sára. Használható hasmenés ellen is. Vírusos légúti 
fertőzésekhez társuló gyomor és bél bántalmaknál 
is hatásos.

ajánlott használni a következő esetekben:
o Asztma
o Rekedtség
o Torokgyulladás
o Tüdőgyulladás
o Meghűlés
o Hörghurut
o Légzési nehézség
o Tüdőrák
o Dohányos légcsőbántalom
o Hasmenés
o Aranyér

Tinktúrájának mindennapos bevitele jól kezeli a 
száraz és a nedves asztma tüneteit. Kakukkfűvel ke-
verve allergiás rohamok megelőzésére is ajánlott.

https://www.egeszsegtukor.hu/gyogynoveny-lexikon/tudofu.
html#illness

Használhatjuk tea vagy tinktúra formájában.
Tüdőfű tea készítése:
2 csapott evőkanál tea füvet 4dl vízzel leforrázunk.
5-10 percig lefedve állni hagyjuk.

www. egészségkalauz.hu

Leszűrjük, és napi 2X2 dl-t fogyasztunk belőle reggel 
és este.
tinktúra formájában alkoholos oldatot kapunk, 
mely gépjárművezetésnél nem ajánlott!
várandósság idején nem tanácsos a fogyasztása!
Felhasználása külsőleg:
Főzetéből intim mosakodó készíthető, ami segítsé-
get nyújthat a hüvelyi fertőzésekkel szemben.
Bátran fogyasszuk a teáját, mivel kitisztítja légutain-
kat, és könnyíti nehéz légzésünket.

jó egészséget kívánok!

Jókai Ildikó
fitoterapeuta

F Ű B E N   -  F Á B A N
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a hosszú téli hónapok után jelentősen csökken 
testünk vitaminháztartása.
jókai ildikó fitoterapeutát kérdeztem mit tehe-
tünk szervezetünk megújításásért?

Mi is az a tavaszi fáradtság, mik a tünetei ? 
Fáradtságérzetünkért a hormon rendszerünkben 
zajló folyamatok felelősek. Téli időszámításról a 
nyári időszakba lépni, szervezetünknek nagyon 
nehéz. Sok szürke nap után ismét a fénybe lépünk 
ezáltal melatonin alvási hormonunk és a szerotonin 
„ boldogsághormonunk” szintjének ingadozása  je-
lenti fáradtságunkat. Bioritmusunkban okoz zavart. 
Problémát okozhat még a táplálkozásunk is, mivel a 
téli időszakban sokkal több zsírban gazdag kalória-
dús ételt fogyasztunk. Nyáron viszont sokkal több 
vitamindús zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. 
Télen kifogy szervezetünk raktárkészlete. Ásványi 
anyagok, vitaminok pótlására van szükség.
Miért felelnek a vitaminok?
Egészség megőrzésünk érdekében, immunrendsze-
rünk erősítésére és a vírusokkal szembeni védeke-
zésre van szükség. Ezt vitaminokkal lehet a legegy-
szerűbben kezelni.
Mi vezet a vitaminhiányhoz?
Vitaminhiányhoz az elégtelen vitamin bevitel illet-
ve az élelmiszerek helytelen fogyasztása vezet. Téli 
élelmiszereink többségében zsírban, szénhidrátban 
gazdagok , nem található meg bennük megfelelő és 
elegendő  mennyiség, ami a szervezetünk működé-
séhez  kell.
Milyen hiánytünetre figyeljünk?
Izomgörcs kalcium, magnézium és B6 vitamin hi-
ányából is adódhat. Kimerültség lehet fizikai illet-
ve idegi, amit B vitaminok pótlásával kezelhetünk. 
Csökkent immunitás esetén komplex vitaminokat 
fogyasszunk.
Mitől függ, hogy milyen gyorsan ürül ki a szerve-
zetből egy vitamin?
Terhelés hatására szervezetünk feldolgozza ,”elége-
ti” a vitaminokat. Zsírban oldódó vitaminok lassab-

ban, a vízben oldódó vitaminok gyorsabban ürülnek 
ki szervezetünkből. 
Milyen terméket válasszunk a polcról , ha szer-
vezetünket szeretnénk feltölteni?
A C-vitamin nagyon fontos , de emellett még A és D 
vitamin szintünket is érdemes feltölteni mivel ezek 
segítenek immunrendszerünket és csontjainkat 
megfelelő szintre hozni.
a drágább tényleg jobb is?
Általánosságban ezt nem lehet kijelenteni, de több-
nyire a drágább termékek magasabb hatóanyag tar-
talommal rendelkeznek. De ez nem törvényszerű, 
ezért érdemes elolvasni a csomagoláson feltüntetett 
összetételt.
Mik a legjobb természetes vitaminforrások?
Általánosságban elmondható, hogy a vitaminok 
pótlására a zöldségek és a gyümölcsök jelentik szá-
munkra a legjobb megoldást. Például a citrusfélék 
gyorsan pótolják C-vitamin hiányunkat. Pomeló, 
narancs, citrom és itt megemlíteném még a kivit is. 
A csipkebogyó 10x több C vitamint tartalmaz mint 
a citrusfélék. Többi vitaminunk is megtalálható kü-
lönböző növényeinkben! Minden szervezet jelzi 
mire van szüksége. Figyeljünk testünk jelzéseire! A 
fogyasztott ételek a  legkevesebb hőkezeléssel ké-
szüljenek.

       
  Takács Orsolya
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lisztmentes csíkos torta

Hozzávalók :
50 dkg túró 
4 evőkanál joghurt 
3 db tojás 
1 csomag vaníliás puding 
3 evőkanál kakaó 
édesítő ízlés szerint 
A túrót, a joghurtot , az édesítőt robotgéppel 
kikeverjük. Hozzáadjuk a pudingport, majd egyenként 
a tojásokat, és a masszát két részre osztjuk. Az egyikbe 
belekeverjük a kakaót. 
Egy 18 cm-es tortaformát kikenünk vajjal, liszttel 
megszórjuk. Ebbe fogjuk kanalanként önteni a 
masszánkat. Egy kanál fehér egy kanál kakaós, amíg 
el nem fogy. Így lesz szép csíkos! 175 fokon 20 percig , 
majd 150 fokon még 30 percig sütjük. Tálaljuk a család 
örömére!
Kellemes húsvétot kívánok! 

Kató 

K R E A T Í V   H Á Z I A S S Z O N Y

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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a jövő  úszó reménysége
Becker Barnabás 

Barnabás most 8 éves, másfél éve jár az IVSE-be 
(Iváncsa Vízisport Egyesület) úszni. Szülei íratták be 
2020 nyarán az egyesülethez, mert félt a víztől. Ezt 
nagyon hamar sikerült leküzdenie, és olyan tehetsé-
ges versenyző vált belőle, hogy rövid idő alatt orszá-
gos eredményt ért el. Szülei, nagyszülei mindenben 
segítik, támogatják az ifjú tehetséget, akik maguk is 
sportos, egészségtudatos életet élnek. Edzője Tarjá-
ni Regina az IVSE vezetőedzője, többszörös magyar 
bajnok versenyúszó, aki főállásban az Adonyi Szent 
István Általános Iskola tanítója.
Barnabás minden nap másfél órát edz az iskola után, 
napi szinten 3000 métert úszik. Nagyon lelkes, kitar-
tó, igazi őstehetségnek számít. Emellett nagyon jól 
tanul, példás a magaviselete, alázatos, kitartó. Mind-
ezek a tulajdonságok segítették 2022.03.19-én az 
Országos Diákolimpia Döntőn, Debrecenben.  Ezen 
a versenyen megyénként a legjobb időeredményt el-
ért úszók vehettek csak részt. 
Barnabás két versenyszámban nevezhetett, ezzel 
képviselve Fejér megyét, Adonyt, és az Adonyi Szent 
István Általános Iskolát is. Az egyik számban 50m 
mellúszásban az előkelő 11. helyezést érte el. A má-
sikban, ami a gyorsúszás volt ezüst érmet akasztot-
tak a nyakába, ami azt jelenti hogy az ország máso-

dik legjobb úszója 50 m gyorsúszásban egyéni csúcs-
csal. Időeredménye 35,26 másodperc, ami egyben 
Barnabás legjobb teljesítménye is!
szívből gratulálunk és további sikereket kívá-
nunk!                                     

 T. O.

Megye	II	U-19	déli	csoport	

Megye	II.	osztály	Felnőtt	

Öregfiúk	keleti	csoport	:
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Újabb okleveles borbírálók 
a borrendben

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem bor-
bíráló tréninget hirdetett március 17-18-a között 
Budapesten. A Duna-menti Szent Orbán Borrend 
Adony borrendi tagjai közül. Ecsődiné Pletser Edit 
(kancellár), Enyedi Norbert (nagykövet) és jóma-
gam vettünk részt a képzésen. 
Első napunkon alapízekkel ismerkedhettünk. Elénk 
tettek poharakat, amikben víz volt, azonban mind-
egyikből mást érezhettünk ki. Meg kellett különböz-
tetnünk, melyik víz édes, sós, keserű, savanyú, illetve 

nátrium-glutamátos. Megtanulhattuk azt is, melyik 
ízt a nyelvünk mely részén kell érezni. Majd ezt kö-
vették bizonyos típusfeladatok, amikkel begyako-
roltatták velünk az alapízeket, csak itt már borral 
kísérve. 
Második napon elsajátíthattuk a borbírálást, hiszen 
ez volt a tréning fő célja. Bírálati lapokat kaptunk, egy 
bor közös lebírálása után már mi magunk is pontoz-
hattuk a borokat. Érdekes volt, hiszen 3 különböző 
bort kóstoltunk ugyanabból a fajtából, csak más ter-
melőtől. Borbírálatkor vannak bizonyos szempon-
tok, amiket figyelembe kell venni. Ilyen például a bor 
színe, tisztasága, íze, illata mennyire tiszta, intenzív. 
Megdöbbentő volt, hogy a 3 pohár bor teljesen eltért 
egymástól, hiszen, mint ahogy két egyforma ember 
sincs, úgy két egyforma bor sem.
A boroknál is előfordulhat borbetegség, borhiba. Mi 
8 ilyet tanulhattunk meg, voltak kellemetlen illatok 
és ízek is. Azt hiszem elmondhatom, hogy egy életre 
belénk rögzültek ezek. Ilyen borhiba, borbetegség 
például mikor fémízű, papírízű egy bor, vagy egeres. 
Szó szerint, mint amikor egy egérrel teli fészerbe lé-
pünk, jellegzetes egér illata és íze van a bornak. A 
napot vizsgával zártuk, melyet mind a hárman sike-
resen teljesítettünk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Borrendnek a 
lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a tréningen. 

Kurucz Vanda borlovag

B O R R E N D I  H Í R E K
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Hatházi anita - Női látásmód

aki rákeres Hatházi anita nevére a legismertebb 
közösségi portálon gyönyörű fotókkal találja 
szemben magát. adódik a kérdés ki van a fény-
képezőgép mögött. Ennek kapcsán kerestem 
meg őt.
anita, most már sokaknak ismerős lehet az ar-
cod a munkahelyedről, a postáról. Mióta éltek 
adonyban?
2011-ben jöttünk a városba, négy gyermekemmel és 
a férjemmel. Három fiút és egy lányt nevelünk, pá-
rom a Tsz-ben, én pedig a helyi postán dolgozom.
Hogyan jött az életedbe a fényképezés?
Korábban művészeti pályára készültem, grafikus 
szerettem volna lenni, de sajnos nem nyertem fel-
vételt. Ezután jóidőre elhatárolódtam a pályától. Ké-
sőbb a gyerekeim születése után ragadtam fényké-
pezőgépet a pillanatok megörökítéséhez.
Mi alapján választasz témát, mi az, ami közel áll 
hozzád?
Nyírbátorban nőttem fel, ami egy nagy város, így mi-
kor vidékre kerültem nagyon megfogott a természet 
közelsége, szépsége.
Mi az amit a fotózás folyamatában a legjobban 
szeretsz?
Mindent, az elejétől a végéig! Kitalálni a helyszínt, 
a témát, aztán a munkafolyamatot és persze az utó-
munkát is.
a képeiden nem jelenik meg a tájban az ember, 
mi ennek az oka?
Most ez egy ilyen korszakom, de például van olyan 
fotóm is, amibe belekomponálom magam, hiszen ez-
zel egészen más lesz a hatás. Bízom abban, ha valaki 
megnézi a képeimet, bele tudja majd magát képzelni 
a tájba. Leginkább a táj, és a természet fotózása áll-
nak közel hozzám.
Egész különleges hangulatot árasztanak, azok a 
képeid, ahol egy apró részletet helyezel a közép-
pontba. szerinted ez mennyire függ össze, azzal, 
hogy nőként semmi nem kerüli el az ember fi-
gyelmét?
Számomra nagyon fontosak az apró részletek, na-
gyon bele tudok merülni a dolgokba. Nőként és anya-
ként egyébként is igyekszem mindenre odafigyelni.
Mikor van időd a hobbidnak hódolni?
A munka és a család után általában hétvégente szo-
rítok időt, hogy ki tudjak menni a természetbe. Éj-
szaka a csillagokat szemlélem. Jelenleg ez a téma 
foglalkoztat a legjobban, szeretnék majd még inkább 
belemerülni, de egyelőre még ehhez kezdő vagyok. 
Autodidakta módon igyekszem elsajátítani az ehhez 
szükséges technikát.
ki tudsz-e kapcsolni, vagy mindenhol a fotóté-
mát látod, keresed?
A fotózás számomra maga a kikapcsolódás, így 

igyekszem mindenhol nyitott szemmel járni, és 
megörökíteni a számomra szép pillanatokat, úgy, 
hogy az egyedi legyen.
a képeid mennyire tükrözik a pillanatnyi hangu-
latodat?
Ha elkezdek fotózni egyből jó kedvem lesz, így ná-
lam ez nem meghatározó.
Egészen más területen dolgozol a hétköznapok-
ban. Összekapcsolódik-e ezzel a hobbid, vagy 
éppen  azért szereted mert teljesen más mint a 
hivatalos munkád?
A munka az munka, a megélhetéshez szükséges. A 
fényképezés az, ahol kiteljesedhetek, teret adhatok 
kreativitásomnak.
tartod-e a kapcsolatot más fotósokkal? figye-
lemmel kíséritek-e egymás munkáját, eredmé-
nyeit?
Igen, odafigyelek mások munkájára. Számomra ins-
piráló betekintést nyerni ezekbe.
szabó bernadett pulitzer-díjas fotóriporter azt 
mondta, hogy nagyon sok mindent le lehet szűr-
ni az elkészült fotó alapján az alkotójáról. egyet-
étesz- e ezzel?
Alapvetően igen, de a fotós épp aktuális hangulatán 
is sok múlik.
a te fotóid mit mondanak rólad?
Remélem, ha valaki megnézi a képeimet, megérzi 
azt, ami nekem a legfontosabb a természet szeretete.
Vannak-e olyan sikereid, amire különösen büsz-
ke vagy?
Igen. A balatonmáriafürdői fotópályázaton második 
helyezést értem el életképek kategóriában. A héví-
zi múzeumban pedig állították már ki képemet, ami 
egy portréfotó volt, illetve a Nikon már kétszer tett 
ki a saját honlapjára fotómat.
Miközben megköszönöm anitának az interjút, 
eszembe jut kálló péter fotográfus egyik mon-
data: „a fotográfia önkifejezés, amivel át tudjuk 
adni egymásnak a szemünket.” anita képeiben 
minden hónapban újságunk hasábjain is gyö-
nyörködhetnek olvasóink.

Takács Orsolya

F Ó K U S Z B A N
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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

CÍM: 2175 KÁPOLNÁSNYÉK, FŐ U. 19/36.
TELEPHELY: 2457 ADONY, DÓZSA GY. ÚT 60.

ELÉRHETŐSÉGEK: 
+36 25 231 944

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.

ANYAKÖNYVVEZETÉS
TEMETKEZÉSI KELLÉKEK

HALOTT SZÁLLÍTÁS
(KÜLFÖLDRŐL IS, KÜLFÖLDRE IS)

HAMVASZTÁS
URNASZÁLLÍTÁS

SÍRÁSÁS
RAVATALOZÁS

TEMETÉS
KOSZORÚRENDELÉS

SÍRKŐBONTÁS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS

ELÉRHETŐSÉG
2457 ADONY, ZRÍNYI U. 80.

TEL.: +36 25 271 080
+36 30 607 1310

SZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
+ 36 25 271 080
+36 30 607 1310

Elérhetőségeink : 
06/30-680 5298;
 06/25-504 550

vtvadony@gmail.com
www.adony.hu/adonytv/

Horváth Krisztián
kőfaragó-kőszobrász

síremlék készítő
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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

stanCzel béla

temetésén részt vettek, gyászunkban,  
mélységes fájdalmunkban őszinte 

részvéttel osztoztak.

Köszönet a vígasztaló szavakért, a 
szeretet virágaiért.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

gévai lajos
temetésén részt vettek, gyászunkban,  

mélységes fájdalmunkban őszinte 
részvéttel osztoztak.

Köszönet a vígasztaló szavakért, a 
szeretet virágaiért.

A gyászoló család

Adonyi Újság
helyi közéleti és információs havilap

alapította:
Adony Város Önkormányzata 2016.

Kiadó: BAMHK
2457 Adony, Rákóczi u. 28.

Felelős szerkesztő: Takács Orsolya
Nyomdai előkészítés: Kozmér Amanda

Elérhetőség:
+36 70 673 1566

adonyi.ujsag@bamhk.hu
www.bamhk.hu/kiadoi-tevekenyseg/

adonyi-ujsag/

Nyomdai munkák:
EFO Kiadó és Nyomda Kft

2440 Százhalombatta, Nyomdász u.4.
készült 1400 példányban

Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 
adunk vissza, azok szerkesztésének 

jogát fenntartjuk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

tokai ferenC 
temetésén részt vettek, gyászunkban,  

mélységes fájdalmunkban őszinte 
részvéttel osztoztak.

Külön köszönjük a Városi Sportkör
együttérzését!

A gyászoló család

H  I R D E T É S

ADONY TV ADÁSAI

A vetítési időpont minden alkalommal
19:00 és 20:30

április. 23.  szombat
április. 28. csütörtök
április 30.  szombat
május 07. szombat
május.12. csütörtök
május.14. szombat
május. 21. szombat


