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Beszámoló Adony Város 
Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2022. március 31-i 

rendes, nyílt üléséről

Az első napirendi pontban az „Adonyi Gyermekekért” 
Közalapítvány beszámolóját tárgyalták meg és 
fogadták el.
A második napirendi pontban a képviselő-testület 
a 2022/2023-as nevelési évre az óvodai beíratás 
időpontját 2022. május 2 - 2022. május 3-i 
időtartamban határozta meg. 
A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi 
közművelődési és közgyűjteményi tevékenységéről 
készült szakmai beszámolók elfogadásáról a 
következő napirendi pontban döntöttek, majd Kozmér 
Amanda képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy 
új kolléganő érkezett az intézményhez, aki jelen volt 
az ülésen. A képviselők egy rövid bemutatkozás után 
megismerték Takács Orsolyát, aki az Adonyi Újság 
felelős szerkesztője.
Új gyermekorvos vette át 2022. május 1-jétől a 
gyermekek egészségügyi alapellátását. Ezért a 
negyedik napirendi pontban az egészségügyi feladat-
ellátási szerződés 9. módosítását fogadta el a 
képviselő-testület.
Ronyecz Péter tájékoztatta a képviselőket, hogy 
Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
a jövőben az Adony, Bajcsy-Zs. u. 5. szám alatti 
épületben tartaná üléseit. Az ötödik napirendi 
pontban a képviselő-testület az együttműködési 
megállapodás erre vonatkozó módosítását 
egyhangúan elfogadta.
A hatodik napirendi pont tárgya a TOP_Plusz 1.2.1-
21 „Élhető települések” című pályázati felhíváshoz 
kapcsolódó kastélyparkba tervezett futókörös 
projekt volt. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekttel 
kapcsolatos előkészítő, igényfelmérő tevékenység 
elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot adó ANPAST 
Europrojekt Szolgáltató Kft.-vel köt szerződést 
1.768.000,-Ft + ÁFA összegben.
 A következő napirendi pontban a Polgármester Úr 
a Duna sor- Esze Tamás utca-Mátyás király utca 
közötti útszakasz felújításának kivitelezési munkáira 
javasolta a Ferrépszerk Kft.-t megbízni 10.592.210,-
Ft + ÁFA összegben, melynek teljes összegére 
fedezetet nyújt a Fejér Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése 244/2021. (XII. 2.) önkormányzati 
határozata alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 
fejlesztési célú támogatása. A képviselő-testület 
minden tagja egyetértett a javaslattal. Ugyanezen 
napirendben tárgyalták az érintett útszakasz 
felújításának műszaki ellenőri feladatok elvégzésére 
beérkezett ajánlatokat is, a döntés alapján az 
önkormányzat Sági Péter egyéni vállalkozóval köt 
szerződést 900.000,-Ft bruttó összegben.

A nyolcadik napirendi pontban a képviselők a város 
belterületi közlekedési infrastruktúrájára vonatkozó 
tervezési feladatokról tárgyaltak, határozatuk 
alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó Szabolcs 
Mérnökiroda Kft.-vel 8.600.000,-Ft + Áfa összegben 
köt szerződést az önkormányzat. 
A kilencedik napirendi pont a polgármester cafetéria-
juttatásáról szólt. Az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet alapján a Pénzügyi-, 
Gazdasági-, és Ügyrendi Bizottság feladat- és 
hatáskörébe tartozik, hogy javaslatot tegyen a 
polgármester jutalmazására, egyéb juttatásaira, 
ezért a Bizottság javaslatára a polgármester 
cafetéria-juttatásának éves keretösszegét 400.000,- 
Ft-ban állapította meg a Képviselő-testület Ronyecz 
Péter polgármester döntésből történő kizárását 
követően.
A tizedik napirendi pontban a 2022. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervet egyhangúan fogadta el a 
képviselő-testület.
A tizenegyedik napirendi pont előterjesztése az 
energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésére 
vonatkozott. A polgármester Úr tájékoztatása 
alapján a Képviselő-testület a Kudián Kft. –től 
rendeli ezt meg 200.000,- Ft + ÁFA összegért. 
Az elektronikai hulladékgyűjtés az idei évben is 
megszervezésre kerül. A tizenkettedik napirendi 
pontban Ronyecz Péter ismertette, hogy már három 
éve zökkenőmentesen, probléma nélkül sikerül ezt 
a feladatot elvégeztetni a Fe-Group Invest Zrt-vel. A 
képviselő-testület elfogadta, hogy az idei évben is 
őket bízzák meg, a gyűjtés időpontját 2022. május 
14. napjában határozták meg.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
44/H. § -a rendelkezik arról, hogy a közszolgáltató 
köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente 
részletes költségelszámolást készíteni, és azt a 
tárgyévet követő év március 31-ig a települési 
önkormányzatnak benyújtani.
A tizenharmadik napirendi pontban a Hazai 
Kommunális Kft. beszámolóját tárgyalták meg, és 
fogadták el.
A tizenhatodik napirendi pontban a Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a 2022. évben az alábbi 
államháztartáson kívüli támogatásokat nyújtja:
- az „Adonyért” Alapítvány 900.000,- Ft,
- az Adonyi Polgárőr Egyesület 1.200.000,- Ft,
- a Városi Sportkör Adony 7.750.000,- Ft
- a Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság 2.000.000,- 
Ft,
- a Székesfehérvári Egyházmegye 1.200.000,- Ft.
A következő napirendi pontban a civil szervezetek 
által benyújtott pályázatokat tárgyalta a képviselő-
testület. Döntései alapján a támogatásban 
részesülőka következők:
- Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony, működési 
költségre 864.000,- Ft, rendezvények szervezésére                                                   
1 837.00 Ft



2 3

V Á R O S H Á Z A
- Vetus Salina Kulturális Egyesület, működési 
költségre 750.000,-Ft
- Hóvirág Foltvarró Csoport: 150.000,-Ft
- Méhész Klub: 180.000,-Ft
- Adony és Környéke Horgász Egyesület működési 
költség, versenyek szervezése,      versenyeztetésre                                                                          
1 200.000,-Ft
- D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE, jubileumi 
verseny szervezésre 300.000,-Ft
- Bandy Band Kistérségi Fúvószenekari Egyesület, 
működési költségre 750.000,-Ft
- Örökmozgó Sportegyesület működési költségére 
48.000,-Ft, táboroztatásra utólagos elszámolással 
3.000,-Ft/adonyi gyermek részesül támogatásban.
A tizennyolcadik napirendi pontban a Medicopter 
Alapítvány eszközbeszerzéshez kért támogatásáról 
tárgyaltak a képviselők. A képviselő-testület döntése 
alapján összesen 140.000,- Ft támogatást nyújt az 
alapítványnak.
A következő napirendi pontban a Peter Cerny 
Alapítvány támogatási kérelméről döntöttek 
a képviselők, összesen 70.000,- Ft támogatást 
nyújtanak az alapítványnak.
A Bejelentések között a Képviselő-testület 
megtárgyalta a 2022. március 10. – 2022. 
július 31-i időszakra vonatkozó hosszabb távú 
közfoglalkoztatás finanszírozását, és úgy döntött, 
hogy a szükséges önerőt, 860.860,- Ft-ot a 2022. évi 
költségvetés terhére biztosítja.
Adony Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi támogatásokról döntött még az 
ülésen:
- Dr. Glashütter Csaba alpolgármester javaslatára 
a Városi Sportkör Tenisz Szakosztálya részére 
eszközbeszerzéshez 300.000,- Ft;
- a Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony Bonbor 
rendezvényének megszervezésére Ronyecz Péter 
polgármester javaslatára 20.000,- Ft; Kozmér 
Amanda képviselő javaslatára 20.000,- Ft; Hetyei 
Gábor képviselő javaslatára 20.000, - Ft; Orthné 
Horváth Marianna képviselő javaslatára 20.000,- Ft, 
valamint Neichl Attila képviselő javaslatára 20.000,- 
Ft.
Az ülésen a képviselők döntöttek még két 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan - az Adony, 
877/12 hrsz-ú ingatlan egy részének, valamint az 
Adony, Mátyás király u. 3/2. szám alatti ingatlan – 
értékesítésére vonatkozó ügyben. 
A képviselő-testületi  ülések a lakosság által 
látogatható nyílt ülések. Az ülések előterjesztései, 
valamint az ülést követő 15 napon belül a 
jegyzőkönyvei is a www.adony.hu honlapon 
megtekinthetőek. 

Köszöntés a gondozóházban

Egy szépkorút köszöntett április 20-án Adony ön-
kormányzata a gondozóházban

Sipeki Lászlóné sz. Miléte Esztert.

Eszti néni 1932. április 16-án született Mezőcsá-
ton. Két testvérével szerencsére hosszú ideig tudták 
tartani a kapcsolatot, Zsuzsannával különösen jól 
megértették egymást. Eszti néni gyermekkora óta 
dolgozott, Dunaújvárosban, a Vasmű úti Irodaház 
portásaként ment nyugdíjba.
Két gyermeke született, István és László, akik 5 uno-
kával ajándékozták meg. 
Egyik unokáját, Nikolettet ő nevelte, aki úgy em-
lékszik arra az időszakra, hogy Eszti néni odaadó 
nagymamája volt, finomakat főzött, mindent meg-
tett unokáinak.  Mielőtt a Szűz Mária Gondozóházba 
költözött, Nikolettel lakott 10 éven át Dunaújváros-
ban, az Erkel kertben. Az ottani szomszédokkal jó 
viszonyt ápolt, sokat üldögéltek kinn, a ház melletti 
padon. 

További jó egészséget kívánunk!

Bokor Erika aljegyző
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Az óvodából jelentjük…..

Márciusi és áprilisi visszatekintő

„Fut a felhő fent az égen, 
tavaszi szél hajtja.

Kizöldült a domboldala, 
pelyhedzik a barka.

Sürgönydróton fecskék ülnek,
hazajött a gólya :

ereszünknek, kéményünknek
újra van lakója.”

       /László Gyula:Tavaszköszöntő - részlet-/

A várva-várt tavasz végre megérkezett hozzánk és 
kicsalt minket a szabadba. Messzi útjáról visszatért 
a szeretett gólyapárunk is, hogy megint kelepelé-
süktől legyen hangos a jó öreg gólyafészek. Az óvo-
da udvara újra megtelt vidáman játszó gyerekekkel 
és lassan levelet bontanak a szép gesztenyefáink is. 
Zsong az élet óvodánkban, programokban gazdag 
két hónapot tudhatunk magunk mögött.
2022.03.08-án Nőnap alkalmából a kisfiúk köszön-
tötték a kislányokat a saját készítésű szebbnél szebb 
virágokkal.
2022.03.13-án óvodánk is megemlékezett az 1848-
as forradalom hősi halottairól, a templomkerti em-
lékműhöz nemzeti színű virágokat, zászlókat he-
lyeztek el a gyerekek. 
2022.03.22-én tartottuk a Víz világnapját a Pillangó 
csoport szervezésében. Elsétáltunk az adonyi víz-
toronyhoz. Ezt követően óvodánkba visszaérve az 
Áldás Együttes zenés műsorára táncolhattak a gye-
rekek.
2022. 04. 04-én szülői értekezletet tartottunk a ked-
ves szülőknek, melynek fő témája a csoportok élete, 
valamint a tavaszi aktualitások ismertetése volt.
2022.04.08-án nagycsoportosaink meghívást kap-
tak a művelődési házba az iskola művészeti oktatá-
sában résztvevő diákok színvonalas táncbemutató-
jára. Óvodánkat Németh Hella is képviselte a Süni 
csoportból, nagy büszkeséggel töltött el minket. Ez-
úton is gratulálunk a gyerekeknek és az őket felké-
szítő pedagógusoknak is.
2022.04.08- án délután 16:00 órától vártuk a kedves 
szülőket és gyermekeiket a húsvéti kreatív délutá-
nunkra, ahol különböző ünnepi dekorációkat készít-
hettek együtt, vidám hangulatban.
2022.04.11- én nagycsoportosainkkal az iskolába 
látogattunk el, egy kis zenei koncertre. A gyerekek 
megismerkedhettek a különböző hangszerekkel is. 
Nagyon ügyesek voltak a „fellépő zeneművészek”, 
dicséret illeti őket és a felkészítő pedagógusokat is.
2022. 04. 13- án óvodásaink a művelődési házban A 
három kismalac című mesejátékot tekintették meg a 
Morzsák színjátszócsoport előadásában. 

A gyerekeknek és nekünk is nagyon tetszett az elő-
adás. Ezt követően az óvoda udvarára megérkezett a 
nyuszika is.
2022. 04.22- én tartottuk meg a Föld világnapját a 
Csiga csoport szervezésében. Erre a napra minden 
csoport tablót készített a gyermekek munkáiból, 
amelyek az óvoda kerítésén voltak megtekinthető-
ek. 2022.04.25 -én nyuszi futóversenyt rendeztünk 
egészségnap keretében. A versenyfutást követően 
zöldségekkel kínáltuk meg a gyerekeket, majd a 
program zárásaként tuját ültettünk el az óvoda ud-
varán.
2022.04. 29- én a nagycsoportosok májusfát díszí-
tettek fel intézményünk udvarán, melyet utána kör-
betáncoltunk a Pillangó és a Süni csoport szervezés-
ében. Utána a szabadszínpadon Linda- és Ildi néni 
vezetésével táncházba invitáltuk kis óvodásainkat.
Szép, élményekkel teli tavaszt kívánok Mindenki-
nek!

Kirinovics Edit

A dédik szeretettel köszöntenek téged, 
Áden János 

névnapod alkalmából!
Odor Ferencné, Králl Jánosné, Nótás Jánosné, 

Páj Józsefné és Fónad Józsefné
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Táncversenyen jártunk

Az iskola kortárstánc tanszakos növendékei márci-
us 19-én Budapestre utaztak, hogy részt vegyenek 
az Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon. Tán-
cosaink a délutáni versenyblokkban szerepeltek. 
Hosszú idő után ez volt az első olyan táncverseny, 
ahol élőben mutathatták be a táncosok az elkészült 
koreográfiákat! A legkisebbek a „Kint a réten” ko-
reográfiával első versenyükön vettek részt, ahol 
ezüstminősítést nyertek. Másodikos táncosaink egy 
„Kikötőbe” varázsoltak el bennünket, melyre a zsű-
ri egy bronzminősítést adott. Harmadik évfolyamos 
tanulóink egy duettet állítottak színpadra, „Stacca-
to” címmel, ők is egy bronzminősítéssel lettek gaz-
dagabbak. Negyedikes táncosaink Olaszországba, 
Salentoba repítettek minket, ahol a környék hangu-
latát idézték meg számunkra, az ő koreográfiájukat 
egy bronzminősítéssel jutalmazta a bírálóbizottság. 
Felső tagozatos növendékeink közül az ötödik osztá-
lyosok mutatták be „Ingó kövek között” címmel tánc 
etűdjüket, mellyel bronzminősítést szereztek. Vég-
zős növendékeink három koreográfiával mutatkoz-
tak be ezen a versenyen. A „Négyen” és az „Utazás 
koreográfia ezüst, a „Kitérők” pedig arany minősí-
téssel jöhetett haza. A versenynap igazán hosszúra 
nyúlt, de minden koreográfiánk minősítést szerzett, 
ami nagy öröm számunkra! Büszke vagyok a tanítvá-
nyaimra, akik nagyon ügyesen és pontosan végezték 
el feladataikat, és profik módjára vettek részt ezen a 
hosszú napon! 

A csoport tagjai: 
Agnecz Norina, Andrási Réka, Bakóczy Natália, Be-
reczky, Dorka, Bereczky Édua, Budai Lilla, Domak 
Regina, Eisenberger Rebeka, Fillér Kamilla, Horváth 
Adél, Ignáth Panna, Jung Jázmin, Kard Vanessza, Kiss 
Boróka, Kondor-Lőrinc Gyöngyi, László Nóra, Lieber 
Réka, Mincsák Janka, MIncsák Zsóka, Müller Zorka, 
Perg Lilien, Sashalmi Hanna, Sinka Laura, Sipos Réka, 
Sópajti-Tóth Emília, Szücs Sára, Tamon Édua, Varga 
Adrienn.

Füsi Gyöngyi

I S K O L A I  H Í R E K

Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait!

G Ó L Y A H Í R

Holl Frida
2022.04.27.

Anya: Holl Kitti
Apa: Holl Norbert

Steiger Sára 
2022.04.11.

Anya: Suszter Renáta
Apa: Steiger András

Pintér Gréta Szonja
2022.04.02.

Anya: Pintérné Tóth 
Nikolett

Apa: Pintér Attila

Lengyel Odett
2022.03.28..

Anya: Barabás Eliza Mária
Apa: Lengyel Gábor

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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Az elmúlt idő jelene 

  Helyükről kimozdult járdalapokon 
lépkedek,kettesével tették le anno,ma a fű és pár 
elkószált gyom már mélyen befészkelte magát 
a résekbe.Lassan félszáz  éves vagyok,de egész 
pici koromból is pont ugyanez az emlékem a 
kimozdult,gyommal fugázott járdalapokról.A jelen-
ben keresem a régmúlt járdák hangulatát,hiszen 
egyre több a tükörsima járda,még fű sincs 
körülöttük,csak kőzúzalék.Szeretem ezeket a sé-
tákat gyerekkorom színhelyén,ahol ezernyi emlék 
tódul fel bennem,eközben egy járdalap billenése 
megállít.
   Ismerem a házat,ami előtt megállok és szomorú 
tűnődéssel jártatom a szemem az időben megálló 
látványon.Megállt az idő,mert valami nagyon fontos 
elmúlt a ház körül.Egyszerűen az élet.
Látom a nénit,sötét színű fejkendőjét,amely jelleg-
zetes apró barna mintájával az átkötött ősz haját 
védi.Sose láttam másban,mint otthonkában,vagy 
hideg idő esetén ,kötött kardigánban,amint nap-
felkelténél már gyomlálgatja gondos kertjét.Cir-
mos cica simul mamuszos lábához,mégis ügye-
sen kapálgat.Kiskoromban azt gondoltam a cica 
biztosan akkor itta meg a meleg tejet,mert nagyon 
hálásan törleszkedett a nénihez.Mindkettőjüket 
jóllakottnak,elégedettnek láttam.Éreztem rajtuk 
az otthon melegét.A néni körül mindenhol virág,g
yümölcs,bokor,veteményes,gyerekek és emberek 
voltak ,illetve állatok.Élet volt a házban.Gyerek-
ként is élveztem azt a hangulatot,ami az egész 
környezetből áradt.De akkor még nem tudtam,hogy 
a ház ablakán kiszökő sütemény illata vagy a sokak 
által nem kedvelt hagyma,ahogy zsiradékra van 
téve,hogy piruljon,hogy aztán egy egyszerű,de na-
gyon finom étel alapját megadja;mennyi de men-
nyi dolgos órát takar.Egyszerűen csak láttam,hogy 
a tiszta ablak a szép függönnyel csakis tiszta lakást 
rejthet és a gondos ,színes virágágyás talán magától 
érthetően csak kapálni kell,Nem tudtam,hogy 
egy asszony keze munkája teremti az egészet.
Tűnődésemet egy mögöttem elhaladó biciklis sza-
kította meg,ahogy nagyot huppanva visszabillenek 
a ferde járólapon a földre.A gyerekkori emlék lá-
tomását a csendben lévő kerítés és ház zökkenti 
vissza a valóságba.Csendben  van minden,hangtalan 
és mozdulatlan áll a vas hintaágy,rajta az ott felejtett 
szövet párna és a hinta ülőrészére tett,használatból 
kivont,összehajtott szőnyeg.Szinte érzem a kemény 
szövésének emlékét,ahogy gyerekként ülve játszunk 
egy ilyen szőnyegen. A párna talán még emlékszik a 
nap által átmelegedett,hozzábújó macskára és a föld 
illatát árasztó emberre.
Ma üresen áll,élettelen látvány.A fű nem csak a hin-
taágy alját éri el,de mindent eltakarva befedi az 
egész telket és képtelen vagyok elhinni,hogy vala-
hol alatta ott van a régi virágoskert. A ház ablakai 
megfakulva,függöny nélkül bámulnak rám,üresen,s 
mintha azt kérdeznék,hogy hová ment az élet!?S 
bizony elment a házból,el az udvarból,még a kerí-
tés is szomorú,mert elköltöztek a világból a ház 
lakói és azóta üresen áll az idő.Én éltem olyan 
ház falai közt,ami már elveszítette az életet és a 
megállt időt nagyon nehéz újra indítani,új lakóként.
Mondhatni,nehezen adja magát a ház.Az erre nyi-

tott ember érzi,hogy minden fal,ablakkeret,ajtó és 
kilincs,küszöb a régi életet árasztja.
Jelenleg a ház ahol élek,pár év alatt befogadott,a kert 
pedig az első év után a kezeim után könyörgött.A 
föld hamar megújul,átalakul,termékenységre vágyik 
és én eleget tettem hívó szavának.
Hazatértemkor a tulipánok színes kelyheit a nár-
ciszok már  szépen felcsillagozták,mind a tavaszi 
szélben lengve integetett.
-Hát itt vagy!?-Kérdik némán.
Én mosolygok.
-Igen,itt és mindig itt vágyom maradni!
A párbeszéd nem hangzik el,de a szemem ahogy 
gyönyörködve megdicséri a virágokat,azok mind 
visszaküldik nekem ezt az érzést,de többszörösen.
Valami titkos megbeszélés folytán a virágaim,egyre 
több virágot vonzzanak magukhoz és mivel az erre 
kialakított ágyásaim növekednek,így a munkám 
is nő.De kertgondozás közben csupán hatalmas 
szeretetet érzek és biztos vagyok benne,hogy ez 
az érzés mindent átjár körülöttem,Elnézve a ta-
lajt beborító kankalinok színét,a szellőrózsák 
hajlongását,a rózsák friss levélzöldjét,a gyön-
gyikék lakótelepét,a bontakozó orgonát és minden 
apró hajtást megcsodálok.A vékonyka facsemeték 
növekedése bizalommal tölt el,hogy lombjuk alatt 
idővel hűsölhetek.Cirmos cicám ágyásról ágyásra 
követ,napsütésben átmelegített testét mindig a 
fűben pihenteti,mintha tudná hogy gyenge szárú 
virágra nem feküdhet,bár a frissen kapát föld olykor 
hempergésre csábítja.Szeme sarkából figyeli dolgos 
munkám.
Fülemet megüti egy  mondat,amely a házunk előtt 
sétáló család legkisebb szájából hangzik el.
-Anya,nézd azt a furcsa követ!Ott a sok tulipán mel-
lett a néni kertjében!Milyen különös,olyan mint egy 
lakás!
Az anyuka tovább húzta a szívemet megdobogtató 
gyermeket és már nem hallottam a válaszát.
Gyermekként én pont így kezdtem és 
elmosolyogtam,mert azt a követ egy távoli ország-
ból cipeltem haza,nagyon messziről és engem 
egy furcsa,mesebeli kastélyra emlékeztet.. Majd 
a szemem a szomszéd kertjére téved és szomorú 
leszek,ahogy látom hogy a fű egyre nagyobb,eltakarja 
az egykor gondozott málnasort.A galambok,amik 
rendszerint a háza tetején pihentek,már se-
hol sincsenek,a tyúkudvar porzik,nincs délelőtti 
kotkodálás,hajnali kukorékolás.Még a fecskefészkek 
is üresen maradtak.Elment az élet a házból,üresen 
áll. Majd kizökkent a cicám,ahogy a lábamhoz 
dörgölőzik s ugyan nem mamuszban és otthonká-
ban vagyok,de békésen kapálok tovább.Azon 
tűnődöm,mi is ez a boldogság,a virágok,a fák,vagy a 
felettem repkedő madarak határtalan égboltja.vagy 
ez a tavaszi madárzsongás,ami ezernyi életet dalol!?
       Az élet áramlik a házak körül,valahonnan 
elmegy,helyette új jön,mert újnak kell jönnie,hiszen 
az élet élni akar.Mindehhez olyan gyermekek 
kellenek,akik felnőttkorukra  átmenekített emlékek 
hatására életet varázsolnak,virággal,veteménnyel,sü
ti illattal és cirmos cicákkal!

Sok szeretettel: R,Hajni

K E R T I   T Ö R T É N E T E K
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K  U L T Ú R A

Kiállításmegnyitó a könyvtárban

2021 őszén csatlakoztunk a Nemzeti Művelődési 
Intézet által „Tudásunkkal kézenfogva a közössége-
kért” címmel meghirdetett szakkörszervezési prog-
ramhoz.
Öt fővel valósítottuk meg nemezelő szakkörünket, 
melynek zárórendezvényét május elsején tartottuk. 
A kiállításra a legszebb munkákat választottuk ki, és 
külön asztalon mutattuk be a szappanozás és a tűne-
mezelés technikájához szükséges anyagokat, eszkö-
zöket, melyeket meg is lehetett érinteni. A tárlatnak 
könyvtárunk adott otthont.
A programot Auer Hanna szavalata után Ronyecz 
Péter polgármester úr nyitotta meg. Ezt követően 
szakkörszervezőként - és vezetőként osztottam meg 
gondolataimat, tapasztalataimat.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bartók And-
rás úr, az NMI munkatársa is, aki kifejezte tetszését 
a szép és kreatív munkák láttán. Gratulált a szorgal-
mas, egymást támogató alkotóközösséghez. 

Stanczelné Nagy Piroska

Szavalóverseny                     

Az idén is megrendeztük a költészet napi szavaló-
versenyünk hangulatát, melyet idén is megszervez-
tünk iskolánkban 04.11-én. Ezen a délutánon nem 
csak József Attila születésnapjára emlékeztünk, ha-
nem a versek szeretetére, a költészet varázslatára 
is felhívtuk a figyelmet. A versenyre előzetes kiírás 
szerint a béke és a szeretet témakörébe illeszkedő 
költeményekkel lehetett nevezni. Már-már hagyo-
mányt követve, szép számmal érkeztek tanulók a 
felsősök versenyére a harmadik évfolyamból is. A 26 
versenyző közül a következő tanulók értek el helye-
zést:

3. évfolyam
1. helyezés: Vitáris Hunor 3.b, Szilágyi Anna 3.a
2. helyezés: Somogyi Panna 3.b
3. helyezés: Tokai Emma 3.a
5-6. évfolyam: 1. helyezés: Tavasz Glória 5.b
2. helyezés: Auer Hanna 5.b, Tavasz Euniké  5.b
3. helyezés: Benyovszki Máté 6.b, Leiner Anita 

6.b
7-8. évfolyam: 
1. helyezés: Németh Edina 8.a
2. helyezés: Rádi Zsombor 7.a
3. helyezés: Tavasz Jonatán 7.a

Különdíjban részesült: Kiss Csongor 5. b osztályos 
tanuló, hiszen ő vállalkozott a legnehezebb feladat-
ra: Arany János Toldi című művéből adott elő egy 
igencsak hosszú részletet.
Ezúton is szeretném megköszönni lelkes tanítványa-
ink szorgalmát, szüleik és felkészítő tanáraik mun-
káját, a versekhez fűződő szeretetüket. Remélem, 
hogy jövőre is megörvendeztetnek bennünket sza-
valatukkal.
Köszönöm a zsűri tagjainak a munkáját: Polyák Ibo-
lya tanárnő segítségét, valamint Sudár Zoltán iroda-
lomkedvelő hitoktató tanár úr észrevételeit, és meg-
lepetés szavalatát, mellyel megajándékozta verssze-
rető közönségét. 
Úgy gondolom, hogy a verseny minden résztvevője a 
költeményekben felcsendülő béke és szeretet erejé-
ben bízva, reményteli szívvel térhetett haza.
                                                                             

Baglyos Szilvia
                                                                                                                            

magyartanár
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 G Y E R E K N A P 
Az élet gyerekszemmel

Közeledik a gyermeknap, a családok legfiatalabb 
tagjainak ünnepe. Az évnek ezen a napján rengeteg 
programon vehetnek részt a gyerekek, és sokszor 
ajándékot is kapnak szüleiktől. De miért is fontos ez 
a nap, miért jó, hogy ünnepeljük? 

Május utolsó vasárnapján minden családban 
a gyerekeké a főszerep, a szülők igyekeznek a 
megszokottnál is nagyobb figyelmet fordítani rájuk. 
Természetesen ezt mi gyerekként nagyon élvezzük, 
de már tinédzser fejjel belátjuk, hogy nem ezen 
múlik egy jó gyerek-szülő kapcsolat. 

Nem csak gyereknapon, hanem az év minden 
napján jó gyereknek lenni, amiben természetesen a 
szülőknek nagyon nagy szerepük van. A gyerekeknek 
vitathatatlanul gondtalanabb az életük, mint a 
felnőtteknek, és kevesebb felelősség hárul rájuk. 
Dolgoznunk sem kell még, csak a tanulásra kell 
koncentrálnunk. Nem mellesleg sokkal több a 
szabadidőnk, amit játékra, kikapcsolódásra és az 
egymással való kapcsolatépítésre, barátkozásra 
fordíthatunk. A kisgyerekeknek erősebb a 
képzelőerejük, több a kreativitásuk. Mivel ők 
általában még tudatlanok a világ rossz dolgaival 
kapcsolatban, így optimistábbak, boldogabbak és 
szebbnek látnak mindent. A gyermeklét hátránya 
azonban, hogy a szülők korlátoznak minket, és 
nem mindig engedik meg, hogy azt csináljuk, 
amit szeretnénk, és emiatt hajlamosak vagyunk 
megharagudni rájuk. Persze ők csak nekünk akarnak 
jót, és általában ez a féken tartás a javunkra is válik. 

Régebben én és a kortársaim nagyon vártuk, hogy 
végre felnőjünk. Azonban most, hogy tinédzser 
korba léptünk, és kezdjük megízlelni, milyen a felnőtt 
élet, sokunk maradna inkább gyermek, ha tehetné. 
Gyermekszemmel úgy tűnhet, hogy a felnőtteknek 
sokkal több a szabadsága, mert azt csinálnak, amit 
szeretnének. De mi tinédzserek már látjuk, hogy 
több a felelősségük is: rengeteg a dolguk otthon 
és a munkahelyükön. Pénzt kell keresniük, amivel 
tudatosan kell bánniuk. És ha gyermekvállalás 
mellett döntenek, fel kell nevelniük a kicsi(ke)t, 
és megfelelő otthont kell teremteniük. Magyarán 
nem is olyan egyszerű a felnőttek élete, és tele van 
kihívásokkal.

Mivel a felnőtteknek is nehéz megállni a helyüket 
az élet rögös útján, nem mindig hoznak a 
gyerekeik számára szimpatikus döntéseket. 
Osztálytársaimmal beszélgetve azon tűnődtünk, 
hogy miben szeretnénk másképpen cselekedni, 
mint szüleink. Persze ezek a gondolatok a tinédzser 
fejünkben jelentek meg, és lehet, hogy felnőttként 
már máshogy fogjuk gondolni. Sok szülő elfelejti, 

hogy ők is voltak fiatalok, és elvárják a gyerekeiktől, 
hogy felelősségteljesen és éretten viselkedjenek, ne 
kövessenek el hibákat. Pedig a hibák az élet velejárói, 
és nem megszidni és megbüntetni kellene miattuk 
a fiatalokat, hanem megbeszélni, kielemezni őket, 
hogy tanulhassanak belőlük. Ezzel szemben vannak 
olyan szülők, akik túlságosan nagy teret adnak a 
tizenéveseknek, és hagyják, hogy úgy tegyenek, 
ahogy csak kedvük tartja. Biztosan nehéz szülőként 
megtalálni az arany középutat, de mi olyan felnőttek 
szeretnénk lenni, akik megfelelő kommunikációval 
és a bizalmas légkör kialakításával helyes utat 
mutatnak a gyerekeiknek. 

Fontos, hogy a szülők a mindennapi rohanó életben 
megfelelő figyelmet és időt fordítsanak gyerekeik 
érzelmi világára és problémáira. Ne törpüljenek 
el a gyerek gondjai a felnőtté mellett. Egy barát 
elvesztése, iskolai nehézségek vagy egy szerelmi 
csalódás épp olyan nagy megpróbáltatás a gyerek 
számára, mint a szülőnek a pénzkeresés. Biztosan 
nagyon nehéz a szülőknek a saját gondjaik mellett 
a gyerekeik nehézségeivel is megbirkózni, de 
sokkal többet ér egy meghitt beszélgetés törődésük 
kifejezéseként, mint egy ajándék, vagy videójáték. 

Mindent összevetve miben is szeretnénk mások 
lenni és máshogy viselkedni, mint szüleink? Az 
arany középút megtalálásában látjuk a megoldást. 
Semmiképpen sem korlátozásokkal és betarthatatlan 
szabályokkal, hanem megfelelő kommunikációval, a 
kölcsönös bizalom kialakításával és az egymás iránti 
tisztelet és szeretet erősítésével szeretnénk utat 
mutatni gyerekeinknek, és segíteni nekik a felnőtté 
válásban.               

                                                                                              
Győri Jázmin 8. b osztályos tanuló
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Ú T I C É L U N K
A gyermek ajándék

A nemzetközi gyermeknapot minden országban 
különböző időpontokban ünneplik. E jeles napon 
megemlékezünk a gyermekek és felnőttek közti 
megértésről. Minden gyermeknek joga van a boldog 
élethez, a biztonsághoz, oktatáshoz, védelemhez, jó 
neveléshez, a szülői figyelemhez és szeretethez.
Vannak szülők, nagyszülők, akik élményeket 
ajándékoznak, vannak, akik a gyermeküket a régóta 
vágyott ajándékkal lepik meg. Bármi legyen is a 
módja, ahogy gyermekeink felé fordulunk ebből az 
alkalomból, az ünnep arról is szól, és legfontosabb 
jelentősége azokban az érzelmekben van, hogy 
fontosak vagyunk egymásnak, odafigyelünk 
egymásra. 
Nem csak számukra nagy nap ez a nap! A szülők 
számára is az! A hétköznapok mindennapi 
teendői mellett megállhatunk kicsit, hogy 
teljesen oda szánhassuk magunkat, és körbe 
vehessük gyermekeinket szeretetünkkel. Már a 
készülődés öröme is értékes, amikor tervezgetjük 
a meglepetéseket vagy a közösen eltöltött 
programokat, játékidőt, amik később együtt megélt 
élményekké alakulnak.
Minden nap gyermeknappá válhat, ha nap mint nap 
segítünk a gyerekeknek saját értékeiket felfedezni, 
hogy meglássák egyediségüket, különlegességüket.
A gyermek ajándék! Egyik legnagyobb ajándékát 
abban hordozza, hogy szülőként lehetőséget 
kapunk arra, hogy végig kísérhessük a gyermeki 
személyiség kibontakozását. Kísérhetjük az „úton”, 
megtámogathatjuk első lépéseit, mellé állhatunk 
élete nehéz helyzeteiben, segíthetjük abban, 
hogy önmagához képeset folyamatosan fejlődjön, 
kinyíljon a világ dolgai felé.
Janus Korczak szavaival: „Keresem minden gyermek 
titkát, és azt kérdezem: hogyan segíthetném abban, 
hogy önmaga lehessen.” 

Varga Éva
mentálhigiénés szakember

családsegítő

Lórév

      A Vetus Salina Kulturális Egyesület „Mesél az erdő” 
című programsorozat első állomása a lórévi ártéri erdő 
volt. Králl Gabriella kért meg a beszámoló megírására.
       Mivel előző nap megeredt a várva várt eső, 
kérdéses volt a túra létrejötte. A megszokottnál 
lényegesen kevesebben voltunk. Szerencsére 
kedvezett az időjárás, csak az indulásnál fáztunk egy 
kicsit. Ronyecz Péter polgármester úr közbenjárásával 
térítésmentesen utazhattunk a kompon. Ezúton is 
köszöni a csoport. A Duna túlsó partján Vukajlovics 
Jelena, Ilcsi várt bennünket. Ismertette a helyszín 
adottságait, és megtekintettük a kápolnát. Mivel nem 
tudtunk bejutni, ezért még egy látogatást helyeztünk 
kilátásba.
Pletser Nándor előadást tartott a helyszín történelmi 
múltjáról. Felolvasott Lendvai Zoltán plébános úr 
könyvéből, mely „Adony, a történelemben” címmel 
íródott. Idézeteket találunk benne Koller János 
plébános úr naplójából, amely a leghitelesebb 
dokumentum az 1848-49-es helyi eseményekről. 
Ezután indultunk az ártéri erdő felé, ahol 
medvehagymát szedtünk. A kisgyerekek a hűvös idő 
ellenére láthatóan jól érezték magukat Sisi kutya 
társaságában, mely szinte már a csoporthoz tartozik. 
Ibolyát is lehetett szedni, hiszen volt belőle bőven. 
A salátaboglárka is ilyenkor sárgállik. A lila színnel 
együtt érzékelhető a természet összhangja. Ahol sok 
asszony együtt van, ott receptek és ötletek cserélnek 
gazdát. Ebben az esetben is így tettünk. Mi is lehetett 
a vacsora egy ilyen kirándulás után? Természetes, 
hogy medvehagymás lángos áfonyás teával. Mikor a 
gyűjtögetést meguntuk, a társaság kétfelé vált. Az egyik 
csoport ballagott a kikötőhöz, mi öten a „kertek alatt” 
bementünk Lórévre megnézni a szerb templomot, 
amit szintén csak kívülről láthattunk. Egyel több ok, 
hogy visszatérjünk még a településre. Perceink voltak 
hátra, hogy csatlakozva a többiekhez elérjük az induló 
kompot. Ezért futólépésbe tettük meg az utat. 
Ilcsinek köszönjük a tájékoztatást és élünk a további 
lehetőséggel.
                                                                          Boldog Istvánné
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G O N D O L A T É B R E S Z T Ő
Család-anyaság-karrier

Ebben a hónapban én kaptam a felkérést, hogy a női 
szerepek egyensúlyáról írjak. 
Gyermekkoromat nagy családban töltöttem, először 
Dunaújvárosban, majd 1994 óta Adonyban. Legidő-
sebbként sosem voltam egyedül, valamelyik test-
vérem (vagy több is egyszerre) mindig velem volt, 
együtt jártunk a nagyszülőkhöz nyaralni, iskolába, 
táborokba.
Nagytestvérként korán meg kellett tapasztalnom a 
felelősségtudatot, mindig volt, akire figyelni kellett, 
vagy segíteni valamiben. Ez többnyire sikerrel zá-
rult, bár történtek azért apró balesetek. 
Természetesen ez felnőtt korunkra sem alakult más-
képp, a mai napig nagyon összetartó családként, 
testvérekként éljük napjainkat.
Ez alapozta meg felnőttkorom pilléreit, hiszen sok 
tulajdonságunk, személyiségünk alapjai a gyerekko-
runkra vezethetők vissza. Bár azt nem tudtam akkor 
még, hogy nekem hány gyermekem lesz, de biztos 
voltam benne, hogy nem egyedül fogom leélni az 
életemet. Családomba három kislány született, aki-
ket nagy szeretettel nevelünk.
Már a gyerekek születése előtt is egy jó légkörrel 
rendelkező, családias, adonyi kapcsolatokkal is ren-
delkező cégnél dolgoztam. Szakmai képesítéseim 
alapjait, majd annak bővítését sikerült itt megta-
pasztalnom, megadták a kezdést saját karrierem fel-
építéséhez. A gyermekek születése utáni munkába 
álláskor is családcentrikus hátteret jelentettek szá-
momra.
Manapság nagyon nehéz egy nőnek anyaként, 
munkatársként, feleségként egyszerre helytállnia, 
mindent nem lehet tökéletesen teljesíteni. Valamit 
előtérbe kell helyezni, és valami sajnos a háttérbe 
szorul. Nálam ezt mindig az adott helyzet adja, van, 
amikor az egyik, van, amikor a másik szerepemet 
kell a rangsorba előrébb tenni. Ez attól függ, éppen 
mit csinálok.
Sok-sok anyukához hasonlóan a babás évek alatt 
is folytattam-folytatom saját vállalkozásomat, és 
igyekszem a család mellett a saját karrieremet épí-
teni.
Mindezt próbálom úgy végezni, hogy ne menjen a 
gyerekekkel, a családdal töltött idő rovására. Mivel 
olyan munkát folytatok, amelyet akkor tudok végez-
ni, amikor szeretném, teljesen összeegyeztethető a 
szülői feladatokkal is. Ehhez azonban mindenkép-
pen szükséges, hogy támogató és szerető család ve-
gyen körül. Mind a háztartási munkákban, valamint 
a szülői szerepekben is megosztjuk otthon a felada-
tokat, és szeretném, ha ezt a gyermekeim is így vin-
nék tovább. Nagyon sok helyen látom még a régi szo-
kást, hogy apukák nem nagyon veszik ki a részüket 
a gyermeknevelésből, hiszen az úgyis az anya dolga. 
Ugyanez a helyzet az otthoni feladatokkal is. Nagyon 

sok segítséget kapok a szüleimtől, testvéreimtől, fér-
jem családjától is, nélkülük sokszor megoldhatatlan 
lenne a sok feladat. 
Véleményem szerint sokat számít milyen a gyermek-
szülő kapcsolat, mit hoz az otthoni példa, hiszen ezt 
adjuk tovább a saját gyermekeinknek is. 
A felajánlott segítséget el kell fogadni, hiszen sok-
szor látok „mártír” anyukákat, akiken látni, hogy 
már az utolsó idegszáluk, az energiaszintjük hatá-
rán vannak, de mégis sokszor büszkeségből is, nem 
akarják észrevenni, kérni meg pláne nem a segítsé-
get. Ez sem a gyermeknek, sem az anyának nem tesz 
jót.
Vekerdy Tamás szavaival élve: 
„Boldog gyermeket, csak boldog szülő tud nevelni!”

A következő lapszámba Vida Petrát szeretném 
felkérni, hogy a könyvek szeretetéről írjon nekünk.

Németh Judit
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A  H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T   H í R E I
2022 április 9--én egyesületünk csapata részt 
vett a HOFESZ szervezésében lebonyolított 
székesfehérvári halünnep halfőző versenyén. Jó 
hangulatú csapatunk különdíjat nyert, Győrik 
László (Csonti) halászlevével és pontypörköltjével. 
Zivataros időben főzte meg az ételeket a csapattagok 
segítségével, akik a mester keze alá dolgoztak és a 
viharban tartották a pavilont a feje felett, mert 
elrepült volna! Különdíjas csapatunk tagjai voltak 
még: Müller Gábor, Schmidt Ernő, Domak István, 
Bodó István és Csonti párja Erzsike. 
Megtörtént idei első pontytelepítésünk is, a 
horgászok nagy örömére április 14.-én 2000 kg 
ponty került vizeinkbe. Sokan fogtak belőle, az új 
horgászrendnek hála kevesebb volt a feszültség, 
jobban cserélődtek a horgászok a helyeken.
A márciusban közösségi munkán elültetett, pótolt 
erdőben a szürkenyár csemeték megeredtek, szépen 
hajtanak, így az erdőfelügyeleti kérdést lezártnak 
tekinthetjük. 
2022.04.24.-én közgyűlést tartottunk, ahol a 2021. 
évi beszámolók kerültek elfogadásra, valamint 
tisztségviselő választásra és alapszabály módosításra 
is sor került. Kikerült a Székesfehérvári Törvényszék 
végzése alapján az ifi tagokra vonatkozó tagdíj 
fizetségi kötelezettség alapszabályunkból. Eddigi 
titkárunk és halászati és környezetvédelmi bizottsági 
elnökünk pedig pozíciót cserélt, a vezetőségünk 
számára hatékonyabb és jobb munkavégzés miatt. 
Örömmel adok tájékoztatást arról, hogy a Bethlen 
Gábor alapkezelő által meghirdetett, Magyar 
Falu Program Civil Szervezetek részére kiírt 
pályázatán 2 millió forintot nyert egyesületünk 
eszközbeszerzésre. A megnyert pénzből elektromos 
csónakmotort, munka akkumulátort, új csónaktestet, 
víz alatti kamerát, vadkamerákat és távcsöveket 
vásárolunk, ezzel is tovább segítve munkánkat. 
Köszönet a pályázat megírásáért Müller Gábor titkár 
úrnak!
Idén sikerült megrendeznünk május 1-én 
hagyományos horgászversenyünket, jó időjárási 
viszonyok mellett, gyér kapókedvvel. A különböző 
kategóriákban összesen 86 horgász vetette horgait a 
vízbe. A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Gyermek kategória:
 1. hely: Halász Botond 390 gramm
 2. hely: Barna Balázs 340 gramm
 3. hely: Müller Balázs 240 gramm
Egyéni amatőr kategória: 1. hely: Győri Sándor 20 
gramm. Ebben a kategóriában nem hirdettünk más 
helyezettet, mert egyedül csak a nyertes fogott halat!
Családi kategória: 
1. hely: Keleti Béla András és csapata 1625 gr/ fő
2. hely: Horváth László és csapata 35 gramm/ f
3. hely: Szakács Krisztián és csapata 30 gramm/ fő
Profi kategória: 
1. hely: Horváth Gábor 1040 gramm
2. hely: Csák Róbert 550 gramm
3. hely: Huszár Mátyás 80 gramm
A verseny után minden versenyző finom marha és 
sertéspörköltet ehetett, amit Kovács Benji főzött 
meg nekünk.

Mint múlt hónapban, úgy most is szeretném 
megosztani az olvasókkal Dr. Facskó Tamás barátom 
és vezetőségi tagtársam gondolatait a süllő és 
keszeg ívás fontosságáról és beszámolóját az ebben 
elvégzett munkánkról:
„Nagy reményekkel helyeztük el idén is a 
süllőfészkeinket az Adonyi holtágban, ahogy arról a 
múltkori írásomban beszámoltam. Most szeretném 
megosztani az eredményeket a horgászokkal, 
olvasókkal. Elgondolásom, miszerint a fészkek egy 
részének jobb helye lenne a tisztább vízű, kemény 
aljú részeken, igazolódott. A lehelyezett műfű 
darabok szinte egytől-egyig megteltek egészséges 
ikrával. Örömünk határtalan volt, hisz a tavalyi év 
szélsőséges időjárása és beiszapolódott fészkei 
miatt akkor nem sikerült ilyen eredményt elérni. 
Sajnos az időjárás és a vízállás idén sem volt a 
legideálisabb az ikrák keléséhez. Az ingadozó 
hőmérséklet és a folyamatos áradó-apadó vízszint 
miatti visszahűlések miatt úgy döntöttünk, az ikrák 
egy részét mesterségesen keltetjük. Így hatósági 
engedély birtokában, Lévai Ferenc segítségével, az 
ikrákkal telerakott fészkek egy része elszállításra 
került a keltetőbe. A kelés után a süllő ivadékokat 
előnevelt formában kapjuk és telepítjük vissza 
vízterületünkre. Ezzel az 5%-os, természetes 
kelési arányt 80% fölé tudtuk vinni és a lárvák 
biztonságban fejlődhetnek a busáktól. 
Sajnos a busa nem válogat, és az utóbbi pár évben 
megnövekedett egyedszámuk miatt a frissen kelő, 
úszni csak föl-le tudó lárvák nagy veszélyben vannak. 
Néhány kisebb busa csapat is képes komoly károkat 
okozni, ha pont a keléskor úsznak el a fészkek fölött. 
Bodó István elnök úrral néhány hete megtekintettük a 
kikelt lárvákat is Rétimajorban. A cég professzionális 
hozzáállása nagyon meggyőző volt, személyesen, a 
helyszínen látva a rengeteg lárvát, úgy gondoljuk, jó 
döntést hoztunk.
A kisebb süllők a következő fejlődési szakaszokban, 
ha nem találnak más táplálékot, saját fajtársukat 
fogyasztják el, ezzel is drasztikusan csökkentve 
az életben maradt egyedek száma. A hamarosan 
visszatelepítésre kerülő, előnevelt kb. 2,5-3 
centiméteres ivadéknak már sokkal jobb esélyei 
lesznek a túlélésre.
A fészkek egy részét bent hagytuk, hogy biztosítsuk 
a természetes kelést is. 
A napokban kerülnek kihelyezésre a part 
melletti növényzetet imitáló keszeg ívóhelyek. 
Ezek egyenként 10 méter hosszú, sűrű szövésű, 
vízben lebegő műanyag szövetek, melyeket úgy 
helyezünk el a gát alatti és az iváncsai területen, 
hogy a horgászokat a legkevésbé akadályozzák. 
A süllőfészkeket is bent hagyjuk amíg szükséges, 
mert megfigyeléseink szerint előszeretettel ívik 
rá a keszeg is. Remélhetőleg ezzel segítjük majd 
a megfelelő mennyiségű keszegivadék kelését, 
ami részben táplálékul szolgál majd az előnevelt 
süllőinknek, csukáinknak és egyúttal bízom benne, 
néhány éven belül talán a keszeg fogásokban is 
tükröződni fog törekvésünk.”
Köszönöm a vezetőség nevében Tamás munkáját, 
amit a halak szaporítása érdekében végez!
Jó horgászatot kívánok minden sporttársnak!
    Bodó István elnök
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P O R T R É
Dr. Harkai Klára gyermekorvos

Harkai Klára doktornő 30 évig volt gyermekor-
vos városunkban, sok adonyit látott felnőni, ke-
zelte gondjaikat, problémáikat. Szakmai hozzá-
értése, határozott egyénisége, nyugodt, higgadt 
hozzáállása sok gyermeknek és szüleiknek is 
segített egy-egy nehéz pillanatban. Májustól már 
más veszi át a helyét a rendelő székében, hogy 
ő jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölthesse. 
Az Adonyban eltöltött időről, a sok-sok év alatt 
szerzett tapasztalatairól, az orvosi hivatás szép-
ségeiről kérdeztem őt.

Hogyan került annak idején Adonyba, hogyan in-
dult itt a munkája?
Kétszobás lakásban éltünk Dunaújvárosban, ahol 
körzeti gyermekorvosként dolgoztam. Életem párja, 
János doktor (Kőbányi János, háziorvos- a szerkesztő)
a kórházban volt belgyógyász szakorvos, nagyon le 
volt terhelve ügyeletekkel. Nagyobb lakást és nyu-
godtabbnak életformát reméltünk Adonyban, ahol 
János 1990.júniusában kezdte meg a munkát.
Az akkori Tanácselnök Úr kezdeményezésére kiala-
kítottunk egy gyermek- körzetet a védőnői szolgálat 
infrastruktúráját felhasználva.1990 augusztusában 
indult meg a munka, amiben nagy segítségemre 
voltak a védőnők: Farkas Jánosné, Évike és Tóthné 
Bodócs Erzsike, hiszen eleinte az asszisztenciát is ők 
látták el.
Amikor legkisebb lányom is megszületett, otthon 
maradtam a gyerekekkel, de 1993.januárjától folya-
matosan dolgoztam a nyugdíjkorhatár eléréséig, és 
egy év kihagyás után azóta is, �helyettesként�.
Változott-e azóta a gyógyítás? Milyenek voltak az 
akkori, és milyenek a mostani tapasztalatai ez-
zel kapcsolatban?
Sokat változott, hiszen ez nagyon hosszú időszak az 
orvostudomány fejlődése során is. Megtöbbszörö-
ződtek az ismeretek. Ugyanakkor jelentősen csök-
kent az orvos és páciense közötti hierarchikus vi-
szony, ennek előnyeivel, hátrányaival együtt.
Melyek azok a problémák, amikkel leggyakrab-
ban találkozott munkája során?
A házi(gyermek)orvos “kapuőr”: mi találkozunk a 
leggyakoribb betegségekkel, problémákkal először: 
légúti hurutok, gyomor-bélrendszeri , egyéb szerve-
ket érintő és a veleszületett betegségek stb., és per-
sze a pszichés problémák.
A sikeres gyógyítás sarkalatos pontja az együtt-
működés, a gyerekek orvoslásában fontos a szü-
lők szerepe is. Mennyiben változott ez az elmúlt 
évek alatt?
Úgy érzem, elég jól együttműködünk a szülőkkel. 
Nagyon igyekszem a gyerekek érdekeit előtérbe he-
lyezni. Most az online lehetőségekkel kell megküz-
denünk, a szülők nem mindig tájékozódnak objektív 
forrásokból, sokszor döntenek érzelmi alapon, ke-

véssé tájékozódva a különböző vélemények alapján. 
Az orvostudomány azonban csak a bizonyítékokon 
alapuló módszereket, eljárásokat, gyógyszereket 
használja és használhatja tiszta lelkiismerettel.
Olvastam egy idézetet, amikor erre a beszélge-
tésre készültem, miszerint, „az orvos nem ese-
tekkel, hanem emberekkel foglalkozik”.( Lori 
Gottlieb) Mennyire érzi ezt helytállónak?
Igen, sajnos sokszor látható a gyerekek, csecsemők 
problémája, betegségtünete mögött családi műkö-
dészavar , a szülői szorongás, bizonytalanság. 
Bár a gyógyító munkában szükséges érzelmileg 
kicsit kívülállónak maradni, hogy objektíven le-
hessen dönteni, de volt-e az évek alatt olyan eset, 
ami nagyon megérintette?
Igen. Pozitív tapasztalat, amikor olyan kórkép is 
“beugrik” az orvos tudatába, amivel még soha nem 
találkozott a gyakorlatban, csak a tankönyvből “de-
reng”. Ez nagy sikerélmény tud lenni. Sajnos, negatív 
élmény is van, ez hosszú ideig elkísér érzelmileg. 
Hogyan lehet ezeket a lelki mélypontokat kezel-
ni?
Erről azt gondolom, hogy le kell tenni legfőbb gond-
viselőnk: Isten kezébe a terhet.
Az itt eltöltött 30 év azt bizonyítja, hogy szere-
tett Adonyban dolgozni, hiszen biztosan akadt 
volna egyéb, akár kedvezőbb, munkalehetőség 
is. Minek köszönhetjük, hogy ilyen hűséges volt 
városunkhoz?
Talán a mindennapok szervezettsége, egyszerűsége, 
talán egy kis lustaság is? A férjem is megtalálta itt 
az egyensúlyt, én meg nem akartam ingázó lenni, így 
alakult ki itt az életünk.
Mit tartott mottójának, ars poeticájának a gyó-
gyításban?
Egy latin mondással válaszolok: Salus aegroti sup-
rema lex esto!, azaz: A beteg java legyen a legfőbb 
törvény.



12 13

Az orvoslásban a szakmai tudás mellett átlagon 
felüli elkötelezettség is szükségeltetik. Mi ennek 
a hivatásnak a szépsége?
Én a gyógyítás mellett köteleztem el magam annak 
idején. Ez egy nagyon mélyről jövő érzés, vágy, megy-
győződés. Az ember a helyén érzi magát És vannak 
sikerélményei.
Sok-sok év tapasztalata van az Ön háta mögött, 
van-e akivel ezt meg tudja osztani? Az új gyer-
mekorvost tudja-e segíteni tanácsaival?
Eddig is igyekeztem ezeket megosztani kollégákkal, 
a munkatársakkal, szakmabeliekkel. Kifejezetten 
szeretek tanítani, átadni a tapasztalataimat. Zsuzsa 
jól képzett, gyakorlott, fiatal  kolléga. Lehet, hogy ne-
kem is volna tanulnivalóm tőle? Természetesen ha 
bármiben szükségét érzi, igyekszem majd rendelke-
zésére állni.
Nem fog-e Önnek hiányozni a jól megszokott 
napi gyógyító munka?
Igen is, meg nem is. Igazából 54 évet töltöttem el az 
egészségügyben, már egyetem előtt is dolgoztam. Ez 
már elég hosszú idő, most kicsit megpihenhetek, de 
azért biztosan hiányozni fog. 
Nemcsak a kicsikre, de Szűz Mária Gondozóház-
ban az idősekre is odafigyelve végezte eddigi 
munkáját, utóbbinál igazgatói munkakörben. 
Vállalja-e ezt a feladatot továbbra is, vagy elkö-
szön az idősektől is?
15 éve lett ez önként vállalt feladatom. Nagyon sze-
retném letenni, de a Nővérek nem akarnak “elenged-
ni”. Nem látszik egyelőre utánpótlás, keressük.
Mik a tervei visszavonulása után? Van-e olyan te-
vékenység, esetleg, hobbi, amire munka mellett 
nem volt idő, de most mindenképp szeretne időt 
szakítani rá?
Gyerekeinknek szeretnék többet segíteni a nyolc 
unoka mellett. Ők biztosan kevesebb anyát és apát 
kaptak másoknál, de most, legalább a gyerekeiknek 
jusson több a nagyszülőkből.
Köszönjük szépen több évtizedes áldozatos 
munkáját Adonyban! Nyugodt, boldog, tartal-
mas életet kívánunk Önnek családja körében!

Takács Orsolya

Ezúton is szeretném megköszönni az együtt töltött 
25 évet!

Minden jót kívánok a további nyugdíjas évekre!
Asszisztensed: Ági

Citromos kevert süti

Hozzávalók :
10 dkg sima liszt, 10 dkg teljes kiőrlésű liszt , fél 
csomag sütőpor ,
1 dl olaj , 2 dl tej, 1 db tojás , 10 dkg cukor, 1 db 
citrom héja 
A lisztet a sütőporral összekeverjük, az olajat, a to-
jást, a tejet, a cukrot, a citrom héját összekeverjük, 
majd összevegyítjük.
Kivajazott formába öntjük, 170 fokon 35 percig 
sütjük. 
A tetejére mikor kihűlt citrommázat teszünk: 20 
dkg cukrot kikeverünk 1 db citromlével, ezzel 
díszítjük .
Jó étvágyat kívánok!

 Kató

K R E A T Í V   H Á Z I A S S Z O N Y
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F Ű B E N   -  F Á B A N
Májusi gyógynövényünk 

Homoktövis

A homoktövis a Himalája lejtőin, Európa és Ázsia 
szerte sok helyen megtalálható.
Leginkább az ártéri területeken, hegyvidéken, szik-
lákon, patak hordalékon, a Balaton partján, és a 
Duna mentén is fellelhető.
Érdekessége hogy kétlaki tövises bokor, ami azt je-
lenti, hogy van női és hím ivarú növény.
Termesztésével foglalkozóknak ez nagyon fontos. 
Sok helyen kiterjedt bozótot képez.
Fiatal ágait csillagos pikkelyszőrök borítják. Levelei 
szálasak, lándzsásak. Virágai aprócskák, sárgásak. 
Termése hengeres vagy gömbölyű, és gyönyörű na-
rancssárga színű, amelyben egy darab mag találha-
tó. Terméseket az érés kezdetétől fagyok beálltáig 
gyűjtik. Ha megcsípi a dér kicsit édeskésebb lesz az 
íze. Hőkezeléssel tartósítható.

NÁLUNK VÉDETT NÖVÉNY!
A homoktövis bogyós termése sok vitamint tartal-
maz., köztük béta- karotint, amit a szervezetünk 
átalakít A vitaminná. Ennek köszönhetően pozitív 
hatással van nyálkahártyáinkra, bőrünkre és a sze-
münkre. Anyagcsere folyamatainkban is nagy szere-
pet játszik, mivel B12 vitamin is található benne. Ez 
azért különleges, mert az élelmiszereink többség-
ében az állati eredetűekben fedezhető fel. Magas E 
vitamin tartalma van.Omega 7 leggazdagabb termé-
szetes vitamin forrása. A citrom C-vitamin tartalmá-
nál 10-szer nagyobb adagú. 
Összetevői miatt egy igazi csodaszer! HOMOK 
ARANYÁNAK is nevezik.
Immunrendszerünk megőrzésére, és a betegségek 
megelőzésére is használhatjuk. Erős gyulladás csök-
kentő hatása révén pozitívan befolyásolja betegség 
lefolyását. Támogatja a gyomor és bélrendszer mun-
káját, a nagyon magas antioxidáns hatása miatt. 
Csökkenti a vércukor szintet. Fokozza az epe kivá-
lasztást. Olajtartalma segíti a szívet és az érrend-
szert. Támogatja a májfunkciót. Allergiás időszakban 
támogatást ad a pollenekkel szemben. Kötőszövetet 
erősíti, gyengíti a narancsbőrt. Hajhullás csökkentő.
Diéta esetén kiválóan fokozza a zsír anyagcserét, 
közben ellátja a szervezetet vitaminokkal.
Bőrregenerálásra is kitűnő, itt megemlíteném az ak-
nét és a napégést.

Készíthetünk vitamin bombát: 
1 natúr joghurt
2 kanál homoktövis gyümölcsvelő
2 kanál méz.  
Ezeket összekeverjük, és már fogyaszthatjuk is. Im-
munerősítő, roboráló hatással bír. Turmixokba is 

tehetjük más gyümölcsökkel vegyítve, a lényeg cuk-
rot NE adjunk hozzá! Ezen kívül készíthetünk belőle 
lekvárt, bort, likőrt, dzsemet. Leveléből teát készít-
hetünk, amikor meghűléses megbetegedésünk van.
Az üzletek polcain rengeteg termék található azok 
számára, akik nem szeretnek kísérletezni, natúr 
gyümölcsvelő, húsolaj, magolaj, tabletták és kapszu-
lák formájában. Ki-ki a maga igényeihez mérten tud-
ja kiválasztani, ami neki megfelelő. 
Kép: www.ementesovezet.hu

Jó egészséget kívánok! 
Jókai Ildikó

fitoterapeuta

Tisztelt ebtulajdonos!! 

Ön a veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól szóló 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet 
alapján kutyáját minden évben köteles veszettség 
elleni oltásban részesíteni.
Településünkön az évi összevezetéses veszettség 

elleni oltás időpontja:
2022. május 11-én 8 órától 10 óráig és délután 

15 órától 17 óráig a szokott helyen
Adony, Bálint Ágnes tér (az orvosi ügyelet hátsó 

frontján)

A féreghajtás kötelező. Az oltás díja 4800.- Ft/eb, 
mely a féreghajtó árát is tartalmazza. 
A tulajdonos kérheti a háznál történő ellátást is, 
ebben az esetben az oltási díj 5000.- Ft/eb, mely 
szintén tartalmazza a féreghajtó árát is 2022. 05. 
31-ig. Ezen időszakon kívül 500.- Ft kiszállási díjjal 
kell számolni, és a féreghajtást külön fizetni, 200.- 
Ft/10 kg. Sorszámozott oltási könyv kötelező, ennek 
ára 500.- Ft. Amennyiben valakinek oltatlan ebe 
embert mar, szabálysértési eljárás keretében jelentős 
pénzbírságra számíthat.
Az összevezetéses oltás esetén chip beültetésre 
nincs mód, törvény tiltja. Háznál történő ellátás 
esetén lehetséges egyszerre a chip beültetés és a 
veszettség oltás.
Ha bármilyen kérdés van, kérem, keressen: 
06 30 946 4272
                                     Tisztelettel: dr. Szász Károly
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Az elmúlt időszak történései

„Mi svábok, mindig jó magyarok 
voltunk” - filmvetítés

2022. április 22-én, pénteken 18 órától Adony 
Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Bálint 
Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár filmvetítésre 
hívta az érdeklődőket. A film alkotóitól februárban 
érkezett Önkormányzatunkhoz a megkeresés, 
hogy érdeklődés és igény esetén lehetővé tennék 
számunkra, hogy csoportos vetítés keretében 
bemutathassuk a „Mi svábok, mindig jó magyarok 
voltunk” című, 52 perces dokumentumfilmet. 
A film címe egy közismert idézet, amit egy kitelepített 
németnek tulajdonítanak. Arra utal, hogy az illető 

nem is igazán érti, hogy miért lett kitelepítve 
Magyarországról, hiszen mindig jó magyar volt.
A dokumentumfilm a magyarországi németek 1100 
éves együttélésének történetét mutatja be, László 
Gábor rendezésében. 

„Mindenkinek ajánljuk a filmet, aki érdeklődik a 
történelem iránt. Ilyen átfogó ismeretterjesztő film 
még nem készült a német-magyar kapcsolatokról. 
Ugyanakkor a sváb téma sokkal több embert érint, 

mint gondolnánk. Ahogy elkezdtük készíteni a filmet 
és menet közben egyre több emberrel beszéltünk, 
itt is, ott is felbukkant egy-egy régi történet: „az 

én nagyapám is sváb volt”, „mi is sváb faluból 
származunk” stb. Szóval, ha talán ’echte’ sváb nincs 
is olyan nagyon sok az országban, nagyon sok olyan 
ember akad, akinek ereiben ilyen-olyan mértékben, 

de sváb vér is csörgedezik.”
(részlet a film ajánlójából)

A film első része a honfoglalástól az 1930-as évekig 
terjedő időszakot vizsgálja, ezt a rendszerváltásig 
terjedő időszak követi, végül pedig az azóta 
eltelt időszakot mutatja be, amikor egyfajta ’sváb 
reneszánsz’ figyelhető meg. 
A vetítésen közel harminc érdeklődő vett részt. 
A rendezvény keretében, egy fantasztikus filmet 
láthattunk, mely megható pillanatokkal szemléltette 
történelmünk mozzanatait. 

Köszönjük a résztvevőknek, hogy velünk együtt 
nézték meg ezt a dokumentumfilmet! Továbbá 
köszönjük a Bálint Ágnes Művelődési Ház és 
Könyvtárnak a közreműködést! Önkormányzatunk 
terv szerint ősszel újra levetíti a filmet az érdeklődők 
számára. 

Rendhagyó májfaállítás a 
kastélyparkban

Május 1-jére tradicionális májfaállítást szervezett 
Önkormányzatunk. Hagyományteremtő céllal 
az idei évben először a német nyelvterületeken 
elterjedt májusfa-állítás formáját jelenítették meg a 
résztvevők az adonyi kastélyparkban.
A rendezvény 10 órakor vette kezdetét. Az adonyi 
táncosok és további érdeklődők zeneszó kíséretében 
vonultak a díszítetlen koszorúval a művelődési 
ház elől a park bejáratánál lévő „Stammbaumhoz”, 
ahol a táncosok először feldíszítették szalagokkal 
a koszorút, majd felhelyezték a mesterségek fájára. 
Végül az Adonyi polka eltáncolásával színesítették a 
programot, melyet egy kis vendéglátás követett. 

A környéken egyedólálló májfa május utolsó 
vasárnapján kerül lebontásra szintén ünnepélyes 
keretek között.  
Ezúton köszönjük mindenkinek, aki részt vett a 
program előkészítésében és megvalósításában!
 

Szabó - Pajer Loretta
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S P O R T
Iskolai sporthírek

Egy igen hosszú Covid időszak után az idei tanévben 
újra elindultak az iskolák között rendezendő diák-
olimpiai megmérettetések. Ahogy azt már minden-
ki tudja, a vírushelyzetre való tekintettel sajnálatos 
módon majdnem másfél évig le kellett állítani a dél-
utáni sport szakköröket és az ehhez köthető verse-
nyeket. Ez után a hosszú várakozással teli időszak 
után már jó néhány tanuló várta, hogy újra közös-
ségi versenyeken tegye próbára képességeit. A „jó 
néhány” tanuló kifejezést viszont jelenleg sajnálatos 
módon most még nem tudjuk a „rengeteg” szóra ki-
cserélni, mert minden intézményben és egyesület-
ben a sportoló gyerekek száma átlagosan körülbelül 
30%-ot esett vissza. A hosszú Covid időszak után 
számos gyermek nem kezdte újra a mozgást szakkö-
ri és egyesületi keretek között, de reméljük a jövő-
ben ez a tendencia megfordul, és újra egyre többen 
találnak majd vissza a délután űzhető mozgásfor-
mákhoz. Szerencsére ennek ellenére elmondható, 
hogy a mi iskolánk több sportágban is ki tudta állíta-
ni csapatait, ellentétben néhány másik iskolával, sőt, 
elég sikeres időszakot tudhatunk magunk mögött. 
Idén tavasszal a szivacskézilabda csapatunk Auer-
Németh Ildikó vezetésével Szigetszentmiklóson vett 
részt Sulikézi fesztiválon, ahol mindkét meccsüket 
magabiztos, szép játékkal nyerték meg. Ennek a 
fesztiválnak a második fordulójára május 7.-én kerül 
majd sor, ahol ismételten részt vesznek tanulóink. 

A kicsit nagyobb labdával űzhető sportban is tevé-
kenyen részt vettünk, hiszen a 2. korcsoportos lab-
darúgó csapatunk is bekapcsolódott a küzdelmekbe 
Rácalmáson. Az őszi forduló sajnos nem sikerült a 
legjobban, de tavasszal a fiúk már nagyszerű játékkal 

rukkoltak elő, és az első helyen továbbjutó Iváncsa 
csapatát is sikerült legyőzniük. A csapat játéka már 
kicsit a régi időket idézte, amikor Adony mondhatni 
vezető szerepet töltött be az utánpótlás labdarúgás-
ban is. A fiúk a tavaszi teljesítménynek köszönhető-
en így bronzéremmel térhettek haza, amit büszkén 
és jó kedvvel viseltek nyakukban a torna végén. 
Hosszú kihagyás után újra számos diákunkat nevez-
hettük a körzeti atlétika versenyre. 6 csapattal és 34 
tanulóval indultunk. A mezőny összlétszámán azért 
itt is érződött, hogy a régebbi versenyekhez képest 
egy-egy korosztályban kevesebb csapat indult, de 
ettől függetlenül Iváncsáról, Baracsról, Pusztasza-
bolcsról és Ráckeresztúrról is érkeztek versenyzők 
szép számmal. 6 csapatunkból 4 arany éremmel zárt 
a versenyen, amiről előtte álmodni sem mertünk 
volna, míg a másik két csapatunk bronzéremmel 
térhetett haza.

II.kcs. fiú csapat: 1. hely (Halász Bence, Ódor Bá-
lint, Bánszki Gergő, Bánszki Balázs, Auer Gábor, 
Nagy Mihály)
II.kcs. lány csapat: 1. hely (Agnecz Norina, Sashal-
mi Hanna, Kalmár Lilien, Krausz Manka, Müller Lili, 
Bartos Olga)
III.kcs. fiú csapat: 1. hely (Kovács Bence, Tavasz 
Jonatán, Marczi Zsombor, Szabó Soma, Jánosi Mar-
tin, Minda Patrik)
III.kcs. lány csapat: 1.hely (Auer Hanna, Tavasz 
Glória, Vörös Emese, Bartos Anna, Feil Violetta)
IV.kcs. lány csapat: 3.hely (Ignáth Panna, Sinka La-
ura, Budai Letícia, Bodó Luca, Schnierer Gréti, Mül-
ler Fanni)
IV.kcs. fiú csapat: 3.hely (Lestár Bence, Marczi Bar-
nabás, Kis Máté, Oravetz Máté, Oroszi Milán, Krucsai 
Tibor)
Egyéni:
II.kcs. fiú: Halász Bence 1.hely, Nagy Mihály 2. hely
Auer Gábor 4. hely, Ódor Bálint 5.hely
II.kcs.lány: Müller Lili 1.hely, Kalmár Lilien 2.hely
Sashalmi Hanna 3.hely, Bartos Olga 4.hely
III.kcs.fiú: Kovács Bence 4.hely, Marczi Zsombor 
5.hely, Minda Patrik 6.hely, Szabó Soma 7.hely
III.kcs. lány:  Auer Hanna 3.hely, Tavasz Glória 
4.hely, Feil Violetta 5.hely
IV.kcs. fiú: Krucsai Tibor 4.hely
IV.kcs. lány: Ignáth Panna 3.hely

     Auer Gábor
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VSK hírek

Megkezdték csapataink szereplésüket a 2021/22-es 
Megyei 2-es bajnokság tavaszi idényében. 
Ifjúsági U-19-es csapatunk új edzővel vágott neki a 
tavaszi mérkőzéseknek. Kozma Tamás személyében 
sikerült egy fiatal, Adonyhoz mindig is ezer szállal 
kötődő szakembert megbízni a csapat irányításával. 
Gyengébb kezdés után az utóbbi mérkőzéseken már 
elkezdte a pontok gyűjtögetését is az ifjúsági csapat.
Felnőtt csapatunk a téli erősítések és a sikeres 
felkészülésnek köszönhetően már most több 
pontot szerzett mint az őszi idény mérkőzéseinek 
összeségében. Ezáltal a tabellán is sikerült négy  
hellyel előrébb lépnünk. Öregfiúk csapatunk is jó 
tavaszi eredményeket produkált, az eddig lejátszott 
hat bajnoki mérkőzés közül négyet megnyert, kétszer 
vereséget szenvedett. A sikeres rajtnak köszönhetően 
továbbra is őrzi az ötödik helyét a tabellán.

Pálinkás András
VSK elnök

H I T É L E T
„Néked ajánljuk, Szűzanyánk,
A legszebb hónap alkonyát.

Ezer nép híven zengi ma:
Ó, üdvözlégy, Mária!”

SzVU 188. ének 1. versszaka

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves testvérek!

Május hónap rögtön egy szép ünneppel veszi 
kezdetét, a hónap első napján Szent Józsefre, 
a munkásra emlékezünk, a Szent Családfőre, 
aki összetartotta a Szent Családot, s becsületes 
munkával megteremtette családja számára a 
biztos alapot. Imádkozzunk az édesapákért, hogy 
ők is szeretettel, tisztességgel tudják nevelni 
gyermekeiket, s tudjanak mindig gondoskodni 
a mindennapi kenyérről. Ugyanakkor, mivel ez a 
hónap első vasárnapja is egyben, így az édesanyákat 
is köszöntjük, különösképp a Boldogságos Szűz 
Máriát, hiszen ez a nap egyben anyák napja is. 
Ilyenkor mindig fontosnak tartom kiemelni, hogy 
bár szép szokás virágot, ajándékot vinni, vagy szép 
szavakkal kedveskedni az édesanyáknak, azonban, 
ha ezt egész évben elmulasztottuk, egy nap alatt 
lehetetlen e kegyelmeket pótolni. Május hónap 
a Szűzanya hónapja. Ilyenkor szokás a lorettói 
litániát imádkozni a templomi közösségekben. Mi 
is az a lorettói litánia? Ez a Szűzanyát köszöntő, és 
őhozzá könyörgő imádság, mely az olaszországi 
Loreto városáról kapta a nevét. A hagyomány 
szerint 1294. december 10.-én csodálatos módon 
Szűz Mária názáreti háza az itáliai Loretóba repült, 
angyalok vitték oda. Köré templomot építettek. 
Maga a litánia egy szép hosszú imádság, amely sok 
mindent elárul, elmesél a Szűzanyáról. Érdemes 
ebben a hónapban különös hangsúlyt fektetni 
ezen imádság átelmélkedésére, hiszen így mi is 
elmélyülhetünk a legnagyobb édesanya, Mennyei 
Anyánk, és pártfogónk titkaiban. Ugyanakkor 
ezen imádságot felajánlhatjuk az édesanyákért is. 
Hiszen, a Boldogságos Szűz Máriának is mennyit 
kellett szenvednie. Látta fiát a kereszten, s karjaiba 
kellett vennie halott fiának testét. Mily fájdalom ez, 
ugyanakkor ma hány édesanya van a világon, akinek 
sajnos (akár a háborúk, értelmetlen harcok miatt) 
ugyanezen kínokat és fájdalmakat kell átélnie. Egy 
másik, kiemelendő dolog az adonyi Segítő Szűzanya 
kegyképe, mely szintén templomunkban található. 
Kérjük az Ő közbenjárását Szent Fiánál, hogy 
mihamarabb újra békesség, és szeretet uralkodjék 
a világon, és a világ vezetői igazságos, szeretettől 
vezérelt döntéseket tudjanak hozni. Ugyanakkor 
Szűz Mária a papok édesanyja is. Imádkozzunk 
papi, szerzetesi, szerzetesnői, és világi apostoli 
hivatásokért is, hogy Isten minél több munkást 
küldjön az Ő aratásába, akik valódi emberhalásszá 
tudnak válni, beteljesítve papi, prófétai, és királyi 
küldetésüket!

Sudár Zoltán
kántor, hitoktató

 A  H Ó N A P  K É P E

Fotó: Hatházi Anita
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B O R R E N D I  H Í R E K
Bon-Bor est 

Élménybeszámoló

Március 25-én került megrendezésre a Bon-Bor 
elnevezésű program a Duna-menti Szent Orbán 
Borrend Adony és Tischnerné Tóth Szilvia (Adony 
Idény) közös munkájának eredményeként. Schmidt 
Attila nagymester felkérésének eleget téve írom 
a kedves Olvasóknak a rendezvényről készült 
élménybeszámolómat.
Abszolút laikusként, mikor megláttam a plakátot 
egyből elkezdtem gondolkozni ezen a kombináción. 
Borok és bonbonok, csoki, ráadásul ízesített 
töltelék... Nem is tudtam elképzelni, hogy a fejemben 
két egymástól ennyire távolálló dolog hogyan férhet 
meg egymás mellett, úgy, hogy egyiknek se váljon a 
kárára a találkozás. Ekkor eszembe jutott egy volt 
kollégista társam gasztronómiai alapelve:  „minden 
hozzávaló finom, így miért lenne rossz?”  Ezzel a 
gondolattal vártam a péntek estét, na meg persze 
egy jó nagy adag kíváncsisággal. A kóstoló első 
perceiben kiderült, hogy csak az én ismereteim 
voltak korlátozottak a témában, hiszen a borok 
és csokik találkozása szakmailag megalapozott és 
gasztronómialiag közkedvelt jelenség. A majd 3 órás 
kóstoló végére ezt elméleti ismeretekkel kiegészült 
gyakorlattal alá is támasztották számomra a 
szervezők. 
A barátias hangulatú rendezvény egy vezérfonalra 
volt felfűzve, ismétlődő ritmusok váltották egymást, 
azonban egyáltalán nem volt monoton, vagy 
szigorúan kötött. Mindig egy kis elmélettel, bevezető 
gondolatokkal kezdődött egy-egy szakasz, amiben 
az adott bonbonról és borról hallhattunk. A borok 
mind adonyi gazdák által készített és felajánlott 
borok voltak. Sok esetben maga a borosgazda tudta 
az adott tételt bemutatni, mert személyesen is részt 
vett a kóstólón. Ezután jöhetett maga a kóstolás, 
amihez azt a szakmai útmutatását követtük, 
miszerint először egy korty bor, egy harapás csoki, 
majd a szánkban lévő csokira még egy korty bor. 

Ezekben a percekben mindig egy kicsit megnőtt 
a terem alapzaja, mindenki a körülötte ülőkkel 
elemezte az ízélményt, majd közösen is 
beszélgettünk róla, ugyanis a szervezők kíváncsiak 
voltak a különböző véleményekre. Szilvi már a 
kóstoló elején figyelmeztett minket, hogy rengeteg 
minden befolyásolja azt, kinek mi ízlik, ezért nem 
hangozhat el rossz vélemény, úgyhogy mindenki 
bátran fogalmazza meg amit érez. Ennek a kérésnek 
úgy érzem a társaság eleget is tett, részletesen 
elhangoztak az élmények, egy-egy párosításról 
néhol teljesen eltérő vélemények. 
Ezt követte egy meghívott vendég szakértő, Ulcz Adél 
értékelése, aki teljesen objektív módon értékelte a 
bonbon és bor duót, tanácsot, kritikát fogalmazott 
meg. Számomra mulattatóan kedves jelenség 
volt, hogy akik előzetesen hasonló véleményt 
alkottak a párosokról, mindig büszkék voltak, 
hogy ők „eltalálták”. Én ritkán éreztem ki ennyire 
kifinomultan az ízeket, úgyhogy kicsit irigykedtem 
is rájuk. (De persze életem első komoly borkóstolója 
volt ez, így nem hasonlíthatom magamat a nálam 
jóval tapasztaltabbakhoz.)

Ezután poháröblítés következett, majd vízivással 
és egy kis sós ropogtatnivalóval semlegesítettük a 
szánkat, hogy készen álljunk az új ízek befogadására.
A kóstoló során 9 párost kóstolhattunk meg, 
személyes kedvencem a narancsos-trüffel bonbon 
és a sárga muskotály harmóniája volt. Bízom 
benne, hogy aki fogyasztott már adonyi bort vagy 
Adony Idény terméket, el tudja képzelni micsoda 
finomságok voltak még terítéken az este folyamán. 
Aki pedig még nem kóstolta meg őket, ne habozzon!
A szervezők nevében ezúton szeretném megköszönni 
az Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által a rendezvényhez nyújtott támogatást!
 

Alsóházi Réka
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13:00 Térzene a Bandy Band közreműködésével
13:45 Körmenet a Szent Orbán kápolnához 
14:00 Litánia

SZÍNPADI MŰSOR:

Köszöntő beszédek
29. Kistérségi Borverseny eredményhirdetése
Zászlósbor díj átadása
Szent Orbán Emlékérem átadása
Kistérségi Vándordíj átadása
Néptáncműsor - Salina Táncegyüttes : Szatmári táncok
Térzene a Bandy Band közreműködésével, Borkínálás

A programot követően szabad pincelátogatás szőlőhegyünkön!

PROGRAMPROGRAM

Szent Orbán-napi Ünnep

A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony szeretettel vár minden kedves érdeklődőt!

az adonyi szőlőhegyen, a Szent Orbán kápolnánál

Tisztelt Lakosok!

Felújítási munkák miatt a Kápolna - soron a 
járműforgalom szünetel.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Szent Orbán Ünnepen 
sem lehet majd gépkocsival a helyszínre behajtani!
Kérjük Önöket, hogy érkezéskor vegyék ezt figyelem-
be!

Dr. Sándor Zsuzsa gyermekorvos rendelési 
ideje:

Hétfő: 8:30-11:30
Kedd: 8:30-11:30

Szerda: 11:30-14:30
Csütörtök: 11:30-14:30

Péntek: 8:30-11:30
Tanácsadás szerda délelőtt: 9:00-11:00
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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

Köszönjük minden együttérző szívű 
rokonnak, ismerősnek, hogy 

Fornai József
 szeretett férjem, édesapánk, 

nagypapánk sírjára elhozták az 
emlékezés virágait, 

utolsó útjára elkísérték.

„Ha emlegettek köztetek leszek
De fáj, ha látom könnyetek

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
mert én már Istennél vagyok.”

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!

H  I R D E T É S

ADONY TV ADÁSAI

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

május 21.  szombat
május 26. csütörtök
május 28.  szombat
május 07. szombat

június 04. csütörtök
június 9.  szombat
június 11. szombat

Áldás, békesség! 
 

2022. május 29-én, vasárnap, 15 órakor 
ünnepi istentisztelet keretében adunk 

hálát azért, hogy az Iváncsai Református 
Templom tornyának felújítása elkészült. 
Szeretettel várjuk azokat, akik szívesen 

osztoznak örömünkben.

„Uram, szeretem házadat, ahol 
laksz, dicsőséged lakóhelyét.” 

Zsoltárok 26,8

Tavasz Kristóf és Tavaszné Kertész Ilona  
lelkipásztorok 

Tel: 06 30 238 9773


