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V Á R O S H Á Z A
Beszámoló Adony Város 

Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2022. június 29-i nyílt üléséről

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te az ülésen a jegyzőkönyv hitelesítők és a napirendi 
pontok elfogadását követően az első napirendi pont-
ban az Egészségügyi Központ 2021. évi munkájáról 
szóló beszámolót fogadta el.
A Polgármester Úr a második napirendi pontban is-
mertette az egészségügyi alapellátás megszervezé-
séről szóló feladat-ellátási szerződés újabb módosí-
tásának indokait, melyet a képviselők megtárgyaltak 
és jóváhagytak.
A harmadik napirendi pontban a képviselő-testület 
a Városközpont vízelvezetésének ügyéről tárgyalt. 
Ronyecz Péter tájékoztatta őket, hogy a Bajcsy-Zsi-
linszky utca bejárásán tapasztaltak miatt részleges 
csőcserét kell végezni, a pótmunka elvégzése érdek-
ében a Renalpin Kft.-vel  (1051 Budapest, Vigadó tér 
3. 1. lph 3/3.) 2021. november 30-án kötött vállalko-
zási szerződés módosítását a képviselők egyhangú-
lag elfogadták.
A negyedik napirendi pontban a képviselők ener-
giagazdálkodás-energia monitoring szolgáltatási 
szerződés megkötéséről döntöttek az OLC System 
Kft.-vel (székhely:1113 Budapest, Ibrahim utca 26-
28. VII. emelet 707.) 70.000,- Ft + ÁFA/hó megbízási 
díjért. 
A Magyar Falu Program keretében sikerrel pályázott 
Spar Áruház melletti járdaszakasz, illetve az Adony, 
Kossuth u. 8. 1/3. szám alatti szolgálati lakás felújí-
tásával kapcsolatos döntéseket a képviselők a követ-
kező napirendi pontokban hozták meg. Egyhangúlag 
döntöttek, hogy a kivitelezési feladatokkal a legked-
vezőbb ajánlatot tevő Adony Bau Kft.-t (székhely: 
2457 Adony, Hunyadi u. 26.) bízzák meg, a műszaki 
ellenőri feladatok elvégzésére pedig a DVN Dunaúj-
városi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel (székhely: 
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) kötik meg a 
szerződéseket.
A hetedik napirendi pontban a Polgármester Úr a 
környező önkormányzatok – Szabadegyháza, Pusz-
taszabolcs és Kulcs – környezetvédelmi tárgyú ren-
deleteinek tervezeteiről számolt be. A képviselő-tes-
tület mind a három település rendelet-tervezetéről 
szóló tájékoztatót elfogadta, kifogást, észrevételt 
nem tettek.
A Bejelentések között a Pénzügyi-, Gazdasági-, Ügy-
rendi Bizottság javaslatával egyetértve a képviselő-
testület Ronyecz Péter polgármesternek az I. féléves 
munkája elismeréseként három havi jutalmat állapí-
tott meg.

Ezt követően Orthné Horváth Marianna képviselő 
kérelmére az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 
részére a képviselők fejenként 40.000,- Ft támoga-
tást nyújtottak iskolai hangosító berendezés megvá-
sárlásához. 
A Polgármester Úr tájékoztatta a képviselőket, hogy 
a 2022. május 26-i ülésen elfogadott, a szociális tü-
zelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igény-
bevételéről szóló határozatot módosítani szüksé-
ges az igényelt mennyiség (90 m3) és az önerő ösz-
szegének (114.300,- Ft) megjelölésével a Magyar 
Államkincstár hiánypótlásra való felhívása miatt. A 
képviselők megtárgyalták és elfogadták a határozat 
módosítását.
A képviselő-testület a Duna sor - Esze Tamás utca 
- Mátyás király utca közötti útszakasz burkolat fel-
újítás műszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatos 
szerződés módosításáról is egyhangúlag döntött az 
ülésen. A határozat szerint Sági Péter műszaki ellen-
őr a már korábban elfogadott áron, de a Rhinomax 
Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 
8/b.) képviselőjeként végzi el a feladatot. 
A Polgármester Úr bejelentette, hogy megkezdődött 
a Duna sor - Petőfi utca - Bocskai utca között szeny-
nyvíz gerincvezeték bővítése. Az üzemeltető a mun-
katerület átadásakor jelezte, hogy az üzembe helye-
zéshez szükséges 1 db tartalék szivattyú beszerzése, 
melyet a képviselő-testület döntése alapján a Fejó-
Therm Kft.-től (székhelye: 2427 Baracs, Széchenyi u. 
150.) rendel meg 198.000,- Ft + ÁFA áron.
Az Egészségügyi Központ intézményvezetőjének ké-
résével egyetértve a képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy Dr. Harkai Klára megbízási díja kifizetésé-
nek biztosításához az önkormányzat előirányzatot 
csoportosít át az Egészségügyi Központ részére.
Ronyecz Péter elmondta, hogy a közfoglalkoztatot-
tak szerződése 2022. július 31-én lejár, de a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatása szerint 
lehetőség van 1 hónappal, azaz augusztus 31-ig tör-
ténő meghosszabbításra, melyhez 154.000,- Ft több-
letforrás biztosítása szükséges. A Képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a hosszabbításra vo-
natkozó kérelem benyújtására.
A Képviselő-testület ülését Ronyecz Péter polgár-
mester 17:05 órakor zárta be. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testületi 
nyílt ülések a lakosság által látogathatók, az ülések 
előterjesztései, valamint az ülést követő 15 napon 
belül a jegyzőkönyvei is a www.adony.hu honlapon 
megtekinthetőek. 
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AUGUSZTUS 20.
Az egyik legrégibb magyar ünnepnapunk, Szent Ist-
ván király napja, a keresztény magyar államalapítás, 
a magyar állam ezeréves folytonosságának emlék-
napja, egyben az új kenyér ünnepe is.
István király uralkodása idején még augusztus 15-ét, 
Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, akkorra 
hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott 
törvénynapot.

Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta 
fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga 
is ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent 
László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-
ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon 
emeltették oltárra István király relikviáit a székes-
fehérvári bazilikában, ami szentté avatásával volt 
egyenértékű.
Mária Terézia volt az, aki a pápa hozzájárulásával 
elrendelte, hogy a Szent Király ünnepe, augusztus 
20-a Magyarországon nemzeti ünnep legyen, és a 
naptárakba felvetessék.
Ugyancsak a királynőnek köszönhető, hogy legfon-
tosabb ereklyénk, a titokzatos körülmények között 
eltűnt Szent Jobb visszakerült Raguzából (Dubrov-
nikból). Az ereklyét előbb Bécsbe szállították, majd 
Győrön és Pannonhalmán keresztül 1771. július 
20-án érkezett meg Budára.1818-tól vált szokássá, 
hogy díszes körmenettel tiszteleg Magyarország a 
Szent Jobb előtt. Ma Budapesten, a Szent István-ba-
zilikában őrzik.
1945-ben az országgyűlés megváltoztatta az ünnep-
nap jelentését, augusztus 20-a ekkor vált az egykori 
aratóünnepeket, aratóbálokat idéző új kenyér ünne-
pévé is. 
1991-ben a demokratikusan választott Magyar  Or-
szággyűlés augusztus 20-át Szent István napjaként 
hivatalos állami ünnepnek nyilvánította. Ma már 
lelkiismeretünk, hitünk és meggyőződésünk alapján 
választhatunk: az államalapító királyra és/vagy a 
katolikus szentre emlékezünk.

Takács Orsolya

Adony Város Önkormányzata szeretettel 
meghívja Önt ünnepi rendezvényére
2022. augusztus 20- án szombaton.

16.00 Ünnepi szentmise és kenyérszentelés a 
Sarlós Boldogasszony Templomban

17.00 Ünnepi műsor a Kastélyparkban
Beszédet mond Ronyecz Péter polgármester úr 

„Gyöngyvirág” női kar előadása
Találkozás Szent István királlyal és Gizella 

Királynéval - óriásbábok vonulása
17. 45 Gönci betyárok műsora

19.00 Zséda koncert

A rendezvény ideje alatt látógatóinkat
házi húzott rétessel várjuk!
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F Ű B E N   -  F Á B A N

Augusztusi gyógynövényünk
SZEDER

Rózsafélék családjába tartozó lombhullató, tüskés 
félcserje. Népies neve: földi szeder, fekete málna, 
szedernye. Hajlékony fás hajtásokon neveli ki bogyó-
it. Ősidők óta ismerik és fogyasztják. Európa és Ázsia 
területein vadon is él.  Erdőszélen, fás bokros szegé-
lyek mentén, réteken , folyóvizek és patakok partján 
is megtalálható. Igénytelen táptalajra , de napfény-
re és vízre nagy szüksége van. Aszályos időszakban 
igényli a vizet, és nagyon meghálálja. Termése sötét-
kék, mély lila vagy fekete. Hasonlít a málnához.
Hideget, fagyokat jól tűri. Nemesített változatai bő-
vebb és nagyobb szemű termést hoznak, a kereszte-
ződések miatt.
Tavasztól késő őszig gyűjthető levele, melyet szárít-
va vagy frissen használhatunk. Gyümölcsét szintén 
frissen, szárítva vagy befőzve használhatjuk. Lek-
várként vagy szörpként kitűnő csemege.
Hatóanyagai: 
Gyökér, levél: cserzőanyagok és gyümölcssavak
Bogyói: vitaminok, ásványi anyagok, flavonoidok és 
gyümölcssavak.
Gyógyhatása:
Magas a vastartalma, ezáltal vérszegénység esetén 
nagy segítség a szervezetnek. Gyomor erősítésre, 
gyomorfekély és nyombélfekély esetén segít csök-
kenteni a vérzést, és a seb összehúzódását elősegíti. 
Csökkenti a gyulladásos folyamatokat, és gyógyítja 
a felmaródott nyálkahártyát. Gombás bélbetegsé-
gekre is kitűnő. Daganatos bélbetegségeknél is nagy 
segítség. Érszűkületet esetén, az erek rugalmasságát 
helyreállítja és a lerakódásokat megszünteti. Csök-
kenti a belső vérzéseket. Szülést követően méhszö-
vet regenerálásában támogatja a szervezetet. Láz-
csillapító és izzasztó hatású. Túlzott epetermelésnél 
is nagy segítség. Hurutoldó. Nyiroktisztító, pangás 
megszüntető. Ízületi gyulladások és köszvényes pa-
naszok esetén is használható.
Ellenjavallat:
Hosszantartó használata szárító hatással bír, belek 
kiszáradásához vezethet. Kerülendő ha a szervezet 
kiszáradással küzd. Terhesség és szoptatás alatt, or-
vossal egyeztetve használjuk. Gyerekeknek 2 éves 
korig allergiát okozhat.
Tea készítése:
1-2gramm szárított levelet leforrázunk 2dl vízzel, 
10-15 percig állni hagyjuk, leszűrjük és napi 3 csé-
szényit fogyasztunk belőle.
Öblögető szer készítése: 
10gramm levelet 2 dl vízzel forrázzuk, 15 percig áll-
ni hagyjuk, és naponta 2x3-szor öblögetünk vele.
Borogatás:
Forrázatát használjuk. Gézlapot mártunk bele és 1-2 
alkalommal alkalmazzuk.

Gyógylekvár:
Bodzával javasolt keverni, mert erősebb gyógyha-
tással rendelkezik.
0.5 kg szeder
25 dkg cukor
¼ citrom
0.5 mokkáskanál fahéj
A megmosott szedret megszórjuk cukorral és 1 na-
pig állni hagyjuk.Másnap hozzátesszük a citrom le-
vét és fahéjat.  Forrástól számítva főzzük 15 percig. 
Ha elfőtte a habját, levesszük a tűzről, és steril üve-
gekbe töltjük, száraz dunsztba 2-3 napig tartjuk. Ezt 
az isteni, egészséges lekvárt az egész család jóízűen 
fogyaszthatja, cukorbetegek édesítővel készítsék.

Jó egészséget kívánok! 
Jókai Ildikó

fitoterapeuta

                

A HÓNAP KÉPE  - Fotó: Hatházi Anita
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„Kegyességgel hívsz, ó, Jézus,
Atyai Szent kebledre…”
SzVU 226. számú ének 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntöm 
a kedves olvasókat! Az 
évközi vasárnapok so-
kaságához érkeztünk 
el, az úgynevezett 
zöld vasárnapokhoz, 
hiszen ekkor a pap a 
leggyakrabban zöld 
miseruhában celeb-

rálja a Szentmisét. Ilyenkor a tanító Jézussal talál-
kozunk az Evangéliumban. Az elmúlt vasárnapokon 
a kegyelem, az irgalmasság fontosságával találkoz-
hattunk, erre tanított minket Jézus az Evangéliumon 
keresztül. A mai világban nagyon fontos a jó kereszté-
nyi példamutatás. Fel kell tennünk magunknak a kér-
dést: csak megszokásból járunk templomba, vagy a 
templomot valóban az Isten házának tudjuk tekinte-
ni, s ennek megfelelően tudjuk-e élni életünket is? Az 
Isten szerint való, erkölcsös élet jeles képviselője volt 
Szent István királyunk, kire augusztus 20-án emléke-
zik a Katolikus Egyház. István királyunk szilárd ala-
pokra helyezte a magyar hitéletet, a magyar egyhá-
zat. Ilyenkor szokás az új kenyér megáldása is. A ke-
nyér, amely az éltető táplálékot jelképezi. Oly nagyon 
elgondolkodtató motívum ez, hiszen az Eucharisztia 
asztalától, az utolsó vacsora megünneplésétől, az 
Élő Kenyértől jutunk el gyakorlatilag a fizikai kenyér 
megáldásához. Fontos megemlékeznünk testünk, s 
lelkünk helyes táplálásáról, ugyanakkor hálát adni 
Istennek mindazért, amink van, ami nekünk jutott. 
Annyiszor imádkozzuk: „Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma…”, olyan természetessé vált az 
idők folyamán, hogy ha más nem is, de a kenyerünk, 
a létminimum azért mindig megvan. A koronavírus-
járvány, valamint a gazdasági válság nagyon sok min-
dent átrajzolt ma ezen a képzeletbeli térképen. Sok 
az olyan család, akinek a mindennapi betevő falat 
előteremtése is gondot okoz. Ilyenkor imádságaink-
ban, s az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában 
keresztény kötelességünk gondolni, gondoskodni 
ezekről a családokról is. Imádkozzunk közösen, hogy 
minden család asztalán legyen elegendő étel, ital, s 
a magyar családok szeretetben, békességben tudja-
nak együtt élni. Ajánljuk családjainkat a Boldogságos 
Szűz Mária oltalmába, kinek mennybevételét augusz-
tus 15-én ünnepli egyházunk. Kérjük őt, hogy imád-
kozzék miérettünk, családjainkért, szeretteinkért, 
városunkért, s annak lakóiért, hogy békességben, 
szeretetben tudjunk együtt élni, egy közösségben, 
közös úton munkálkodva a lelkek üdvösségén.

       
  Sudár Zoltán

Kedves Adonyi Lakosok, Kedves Hívek!

Közel 300 éve városunk meghatározó épülete, ikoni-
kus helyszíne az Adonyi Sarlós Boldogasszony Kato-
likus Templom. Ezt az évfordulót szeretnénk minden 
városlakóval közösen megünnepelni! A jubileum kap-
csán több programmal is készülünk, ennek egyik ele-
me , hogy több témában is kiállítást szeretnénk ren-
dezni. Ehhez szükségünk lenne a templommal, plébá-
niával, körmenettel és egyéb, hitélettel kapcsolatos 
fényképekre, tárgyi emlékekre. Ebben számítunk az 
Önök segítségére! Természetesen a felajánlott doku-
mentumokat számba vesszük, regisztráljuk, felcím-
kézzük, és a kiállítás után sértetlenül visszajuttatjuk 
a felajánlónak. A fényképeket csak annyi ideig kölcsö-
nöznénk, amíg másolat készül róluk. Kérem, aki ilyen 
módon tud, és szívesen segítene is a megvalósításban, 
vegye fel a kapcsolatot Takács Béláné, Marikával az 
alábbi elérhetőségeken: +36 30 317 8196, e-mail: 
tamarika52@gmail.com, vagy adja le a könyvtár-
ban az anyagot névvel, címmel, és telefonszámmal 
ellátva. Szívesen fogadunk visszaemlékezéseket is, a 
már megadott elérhetőségeken írásban illetve, szó-
ban is. Amennyiben igény van rá, felkeressük Önöket 
otthonukban dokumentálás céljából.

Az ünnepre való tekintettel kisebb javításokat, fes-
tést, karbantartást is szükséges lenne elvégezni. Ezzel 
kapcsolatban is Önökhöz fordulunk! Fónad József, 
az, aki ezt a munkát összefogja, így kérjük őt keres-
sék az alábbi telefonszámon szakértő segítségükkel: 
+ 36 30 720 9756

Nagylelkű felajánlásaikat előre is köszönjük!

„Segíts magadon, az Isten is megsegít.”
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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
Horgász egyesületi hírek

Júliusi híreinket horgásztáboraink sikeres meg-
tartásáról szóló beszámolóval kezdjük. Vége lett a 
tanévnek, ezzel el is kezdődött a táborozási szezon 
a gyerekeknek. Egyesületünk idén is megszervezte 
két turnusos horgásztáborát Müller Sanyi bácsi és 
a Bárka Vendégház segítségével. Július 4. és július 
8. között 42 gyerek, július 11. és július 15. között 
33 iskolás gyerek tudott partjainkon horgászni, 
pihenni, kikapcsolódni. Sanyi bácsi gondoskodott 
a gyerekekről, volt vízisport, kirándulás, sok hor-
gászat és az elmaradhatatlan éjszakai bátorság-
próba. Mindkét turnus pénteki napján a gyerekek 
horgászversenyen mérték össze tudásukat. Idén is 
balesetmentesen, jól szervezetten sikerült a tábo-
roztatást lebonyolítani. Egyre inkább dráguló vilá-
gunkban nem mellékes az a tény, hogy a tábor tel-
jesen térítésmentes volt a gyerekek részére. Köszö-
net illeti ezért támogatóinkat: Adony Város Önkor-
mányzatát, a Március 21 Kft-t, a Helianthus Kft-t, 
megyei szövetségünket a HOFESZ-t és az országos 
horgász szövetséget a MOHOSZ-t. Külön köszönet 
Müller Sanyi bácsinak, aki ebben a két hétben éjjel-
nappal a gyerekekkel törődött, a pihenést későbbre 
halasztva!
Július 3-án megyei szövetségünk a HOFESZ, hor-
gászversenyt rendezett a tagegyesületek vezetősé-
gi csapatainak. Háromfős csapatok nevezhettek, az 
Adony és Környéke Horgász Egyesületet Bodó Ist-
ván elnök, Müller Gábor titkár és Schmidt Ernő fel-
ügyelő bizottsági tag képviselte. A székesfehérvári 
versenyen a palotavárosi felső tavon mérték össze 
a horgászok tudásukat. A 32 induló csapatból sike-
rült a 7. helyet megszereznünk, 68kg 60dkg összes 
fogással. Külön örömöt jelentett számunkra, hogy 
Müller Gábor titkár elnyerte a verseny legnagyobb 
haláért járó díjat, egy 8kg 20 dkg-os ponty horogra 
kerítésével. Gratulálunk a csapatnak az elért szép 
eredményhez!
Idén is, mint eddig minden évben, meg fogjuk 
rendezni augusztus 20-i horgászversenyünket. 
A verseny hagyományos, a helyszín viszont új 
lesz! Az egyesületünk kezelésébe került Topp 
horgásztavon fogjuk lebonyolítani, megtartani 
a versenyt. Kérjük a tisztelt olvasókat, horgász-
társakat, hogy figyeljék honlapunkat, facebook 
oldalunkat, hirdető tábláinkat az augusztus 
20-i versennyel kapcsolatos információkért. 
Minél több horgásztárs jöjjön, nevezzen és fog-
jon sok halat!
Engedjék meg, ahogy már szokássá vált, Dr Facskó 
Tamás környezetvédelmi és halászati bizottsági el-
nökünk néhány gondolatát megosszam az olvasók-
kal, ezúttal a klímaváltozás miatti vízhiányról:
„A busákkal kapcsolatos írásom után sajnos megint 
egy nem túl vidám téma vált aktuálissá, mégpedig 
a szárazság és a vízhiány. Jelenleg közel rekord ala-
csony a vízállás a Tiszán és a Dráván. A Zagyva, Tar-
na kiszáradt, a Velencei-tó kritikus állapotban és 
még sorolhatnánk sajnos.

Az idei csapadékhiány és hőhullámok együttesen 
néhol visszafordíthatatlan (vagy évek alatt rege-
nerálódó) károkat okoztak már természetes vi-
zeinkben. A Duna ebből a szempontból előnyös 
helyzetben van az Alpokban húzódó nagyobb víz-
gyűjtője miatt, de az enyhébb telek és a gleccserek 
évtizedek óta történő fogyása miatt hosszútávon itt 
is problémák lesznek. Sőt, a mostani alacsony, bár 
nem extrém alacsony víz így július közepén komoly 
aggályokat vet fel az év hátralévő részét tekintve. 
Épp most kellene lejönnie1-2 nagyobb árhullám-
nak (hol vannak a budapesti 800 cm feletti nyári 
áradások?), ami úgy tűnik idén elmarad. Az augusz-
tus – szeptemberi vízállás nem kecsegtet itt sem 
semmi jóval.
Az Adonyi holtág bizonyos pontjai (pl. középső 
rész) sokkal sérülékenyebbek a többi víztesthez 
képest és a tartós, csapadékmentes meleg időszak 
komoly károkat képes okozni. Megfigyelhető, hogy 
a Dunával összeköttetésben lévő szakaszokon is 
megindult egy algásodás. Ha tovább emelkedik a 
vízhőfok és megindul a kagylók döglése, az komoly 
vízminőség problémákat eredményezhet. 
Sajnos ezek a folyamatok ellen sokat nem tudunk 
tenni, a vízterület rendszeres monitorozásán túl. 
A halmentés amellett, hogy engedélyköteles, saj-
nos ebben a melegben óriási kockázatokkal is jár, 
de ha elindul a pusztulás, talán több hasznot, mint 
veszteséget hozna. Arra kérjük a horgásztársakat, 
haladéktalanul jelezzék a vezetőség felé, ha valahol 
halpusztulást tapasztalnak, hogy időben cseleked-
ni tudjunk!”
Minden kedves horgásztársnak jó fogást és sok ha-
lat kívánok!

Bodó István
  Adony és Környéke He.  elnök
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NEVEZÉS: 6.00 - TÓL
PROFI VERSENYZŐK RÉSZÉRE, A VERSENY: 8.30 - 11.30

AMATŐR VERSENYZŐK ÉS CSALÁDOK RÉSZÉRE: 8.00 - 11.00
 GYEREKEK RÉSZÉRE: 8.00-10.00

EREDMÉNYHIRDETÉS: 12.00
NEVEZNI VERSENYZŐ, AMATŐR, GYERMEK ÉS 

CSALÁDI KATEGÓRIÁKBAN LEHETSÉGES.
VERSENYEZNI CSAK ÉRVÉNYES ÁLLAMI HORÁSZENGEDÉLLYEL VAGY

TURISTA ÁLLAMI HORGÁSZENGEDÉLLYEL LEHETSÉGES. 

A TURISTA ÁLLAMI HORGÁSZJEGYET A 

www.tuhir. nebih.gov.hu
HONLAPON LEHET MEGSZEREZNI, MELYNEK A KIVÁLASZTÁSÁBAN 

IGÉNY ESETÉN AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE SEGÍTSÉGET NYÚJT.

A VERSENYZŐK EGY BOTTAL ÉS EGY HOROGGAL HORGÁSZNAK. 
a MÉRETKORLÁTOZÁS ALÁ ESŐ HALAKAT AZONNALI MÉRLEGELÉST KÖVETŐEN 

VISSZA KELL DOBNI!

NEVEZÉSI DÍJ NINCS! A VERSENYZŐK INGYEN EBÉDET KAPNAK!
külsős vendégek részére az ebéd: 1500 Ft.

MINDEN KATEGÓRIA ELSŐ HÁROM HELYEZETTJE SERLEGET KAP, 
A CSALÁDI KATEGÓRIA AJÁNDÉKCSOMAGBAN RÉSZESÜL.

A HELYSZÍNEN BÜFÉ VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET.

2022. augusztus 20-án szombaton
megrendezésre kerülő horgászversenyre.

HELYSZÍNE AZ ADONYI TOPP HORGÁSZTÓ!!

az adony és környéke horgászegyesület
szeretettel meghívja önt a

K R E A T Í V   H Á Z I A S S Z O N Y

Ünnepi cipó

Hozzávalók:
500 g sima liszt, 100 g teljes kiőrlésű liszt, 12 g 
élesztő , 12 g só, 30 g olaj , 1 gerezd fokhagyma , 
150 g kefir, 260 ml víz

A hozzávalókat tálba tesszük , összegyúrjuk úgy, 
hogy lágy tésztát kapjunk. Két órát kelesztjük az-
tán kétszer átgyúrjuk. Végül formázzuk, szépen 
bevagdossuk. 210 fokon 35 percig sütjük. A kisült 
cipót kicsit vízzel lepermetezzük. 

Jó étvágyat kívánok!
Kató

Brazil Mokka Kóla
A kávéipar nemzetközileg elismert tagja Brazília, 
ahol kedvelt nyári ital a mokka-kóla. Nekünk elsőre 
szokatlannak tűnhet ez a párosítás, de érdemes 
kipróbálni frissítőként a forró nyári napokon!

Hozzávalók:

Egy adag espresso

60 ml kóla

120 ml csokis tej

Igény szerint jégkocka

Először a csokis tejet 
ráöntjük a pohárba 
rakott jégkockákra. 
Ezután jöhet a kóla és legvégül az espresso. 

foto:www.beanbox.com

       
                         Takács Orsolya
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F Ó K U S Z B A N 
Fókuszban a foci

Boldoczki Sándor személyében 2021 nyarától 
új labdarúgó edzője van a VSK csapatának. A 
szezonzárás után beszélgettem vele az eddigi 
munkáról, tervekről, az itteni személyes 
tapasztalatairól.
Mondj pár szót magadról, az életutadról?
A dunaújvárosi Kohász labdarúgó csapatában 
kezdtem 1974-ben, egészen 1992-ig 267 mérkőzést 
játszottam. Aztán 8 év Ausztria következett. 2000-
ben hagytam abba az aktív játékot. Hazatérve 
megyei csapatoknál edzősködtem, majd 2012-
ben a Dunaújvárosi PASE csapatoknál voltam 
utánpótlásedző és koordinátor egészen 2021.július 
30-ig.
Hogyan kerültél Adonyba?
2021 júniusában megkeresett Pálinkás András elnök 
úr, hogy lenne-e kedvem Adonyban edzősködni. 
Szimpatikus volt az ajánlat, és mivel régóta ismerjük 
egymást, igent mondtam.
Mi az edzői filozófiád?
Az értelemre és az érzelmekre próbálok hatni 
minden eddigi csapatomnál! Azt szeretném 
elérni, hogy a játékosok szívesen jöjjenek edzésre, 
mérkőzésre, és élvezzék azt, amit csinálnak, hiszen 
a futball egy nagyszerű játék.
Szerinted milyen a jó edző?
Ez jó kérdés, nehéz is rá válaszolni. Azt szokták 
mondani, hogy az edzőt mindig az eredmények 
minősítik. Ha van eredmény jó az edző, ha nincs, 
akkor nem jó. 
Foglald össze pár szóban légy szíves a szezont, 
mik a személyes tapasztalataid?
Tavaly nyáron kevés idő állt rendelkezésre, hogy 
felmérjük milyen eredményekre is vagyunk 
képesek. Alapjában véve nem volt rossz a társaság, 
úgy gondoltam elérhetünk egy jó eredményt. Sajnos 
menet közben rá kellett jönni, hogy mentálisan 
nem túl erős a csapat. Ha nem úgy sikerül a 
mérkőzés hajlamosak a széthúzásra. Ennek és a 
létszámhiánynak volt betudható, hogy a reméltnél 
gyengébben szerepeltünk ősszel. Tavasszal 
mindenképpen egy más szemléletű, egymásért is 
küzdeni tudó csapattá formálódtunk. 
Mik voltak azok a lépések mióta a csapatnál 
vagy, amik, ahhoz vezettek, hogy elkezdett a 
csapat fejlődni?
A téli felkészülést már egy más felfogású és 
összetételű csapattal kezdtük meg. Sokat 
beszélgettünk, és úgy gondolom megértették, hogy 
sikert csak együtt érhetünk el! Játékrendszert és 
felállást is változtattunk, ami úgy gondolom, hogy 
bevált, és elhitték, hogy működik az úgynevezett 
„jobb” csapatok ellen is. 
Hogyan kell a gyakorlatban elképzelni az 
edzéseket?

Általában 18:30-kor találkozunk az öltözőben, és 
elmondom, hogy arra a napra mit terveztem. Persze 
van, hogy improvizálni kell!
Hogyan lehet egy helyi csapatnál motiválni a 
játékosokat?
Mivel teljesen amatőrök vagyunk saját magunkat kell 
motiválni. Gondolok itt az edzésre és mérkőzésre 
járásra. De ha már a motiváció szóba kerül! Én 
mindig azt szoktam mondani nekik, hogy, ha a 
státuszunk amatőr is a pályán legyünk profik, ami 
a hozzáállást illeti. Ebben tavasszal már nem kellett 
csalódnom. 
Milyen a jó légkör egy csapatban?
Ezt elsősorban a játékosok és a csapat alakítja ki. 
Nyilván az nem baj, ha jó eredmények vannak, az 
csak erősít! Ha azonos karakterű játékosok vannak 
a csapatban, akkor a jó légkör is hamarabb kialakul. 
Mennyire fontos a bizalom játékos és edző 
között?
Azt gondolom rendkívül fontos! Hogy elhiggye az a 
játékos, hogy az edző 100%--ban bízik bennne, és 
meg tudja csinálni, amit kérnek tőle. Remélem ez 
fordítva is igaz! Gondolok itt arra, hogy a játékos is 
bízik az edzőben, és tudja, hogy nem kér olyat tőle, 
amit nem tud megoldani. 
Hogyan lehet a játékosok bizalmát elnyerni?
Szerintem hitelességgel, és azzal, hogy felkészülsz 
minden edzésre és mérkőzésre, és, amit mondasz, 
az fedje a valóságot. 
Hogyan kezeled a kritikát?
Az építő kritikát szívesen fogadom. Ami mögött 
nincsenek érvek, csak kritizálnak mert nekik valami 
nem tetszik, azt nehezen viselem. 
Mennyire fontos az utánpótlás? Milyen 
lehetőségek vannak az utánpótlás kinevelésére?
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Az egyik legfontosabb dolog lenne! Sajnos, a 
lehetőségeink nagyon behatároltak. Sok kisgyerekre 
lenne szükségünk, akik már óvodás korban elkezdik 
ezt a szép játékot. Ezen a téren nagyon sok lenne a 
teendő. 
Milyen ez az adonyi csapat?
Erre röviden tudod válaszolni, szerintem jó és még 
jobb lesz!
Mi a legszebb az edzősködésben?
Nekem nincs olyan, hogy legszebb, vagy így nem 
tudom megfogalmazni. Inkább öröm van benne, 
mondok egy példát: az edzésen gyakorolt támadás-
vezetés a mérkőzésen gólt eredményez, egy 
begyakorolt szögletből szintén gól születik. De azt is 
jó átélni, amikor az a kisgyerek, akit 3 évig edzettél, 
és elviszik magasabb osztályba, a szülő megköszöni 
azt a 3 évet. Ezek a dolgok mind-mind feltöltenek!
„Az őszinteség is hozzátartozik labdarúgásunk 
fejlődéséhez, az őszinte szót azonban sokan 
bántásnak veszik. Pedig nagyon sokat lehetne 
abból tanulni.”-ezt Sisa Tibor mondta, mennyire 
értesz egyet ezzel, mi a véleményed?
Az őszinteség nagyon fontos dolog. Szerintem, ahol 
jó a csapaton belül a kohézió, ez nem is lehet kérdés.
Szerinted miben mérhető a siker?
Egy labdarúgócsapatnál nehéz meghatározni a siker 
fogalmát. Sikeres lehet egy mérkőzés, egy szezon, de 

egy szép szerelés is a saját 16-osunkon belül is. 
Mi a fontos egy helyi csapatnál fizikai és szellemi 
szinten egyaránt, mik a sarkalatos pontok, mi az, 
amit szem előtt tartasz az edzések során?
Itt elsősorban a munkahelyi elfoglaltság az, amit 
figyelembe kell venni. Gondolok itt arra, hogy más-
más fizikai állapotban jönnek a játékosok az edzésre, 
de eddig ez a része nem okozott problémát. 
Hogyan tudod a játékosok állapotát, 
teljesítményét ellenőrizni, követni?
A játékosok teljesítményét a mérkőzésen nyújtott 
produktum alapján tudom követni.
Van esetleg példaképed?
Igazából nincsen. Annyi sok játékossal és ellene 
játszottam, sok nagyon jó edzőm volt még 
külföldi is, hogy nem gondolkodtam rajta. Talán a 
mostani szövetségi kapitány eddigi munkája, ami 
példaértékű. 
Mikor leszel te személy szerint elégedett, mik a 
célok, tervek?
Elégedett igazán sosem vagyok, mert, amit 
megcsinálok az már történelem. De nyilván 
elégedett lennék, ha a következő szezonban az 1-5 
hely valamelyikét meg tudnánk szerezni.
Sok sikert! Hajrá Adony!

Takács Orsolya

Római kori hajó Adonynál

Ki ne gondolt volna már arra, vajon milyen lenne 
egy másik korban élni? Vagy milyen lenne csak egy 
rövid utazást tenni egy másik korba? Itt az idő, hogy 
Te is kipróbáld, milyen lett volna a Római Birodalom 
polgárának lenni Pannonia Provinciában? Régészek, 
hajóácsok, építészek, településtervezők, műemlékes 
szakemberek most egy európai projekt keretén 
belül lehetővé teszik azt, hogy teljes életnagyságban 
megcsodálj egy római dunai őrhajót, amelynek 
feladata a Limes őrzése volt. Képzeld el, hogy 
„Matrica” castrum lakója vagy, és alig várod, 
hogy befusson a Danuviana Alacris. A hajó 24 fős 
legénysége egész nap evezett a Dunán, hogy végre 
kikössön. Csatlakozz egy szakaszon a hajó útjához, 
kerékpárral, kenuval vagy gyalogosan, és vállalj 
közösséget a gálya evezőseivel ebben a római 
időutazásban! 
Adonyban a korhű római folyami hajó augusztus 
18-án köt ki a révnél. Aktuális információért 
keressék fel a Living Danube Limes-Interreg Danube 
Transnational Programme Facebook oldalt.
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G O N D O L A T É B R E S Z T Ő

Modellezés, modellautózás

Modellezek. Elektromos, 1/10 méretarányú autók-
kal. Mint mindenkinek minden hobbi, így nekem is 
nagy szerelem ez. Végeredményben egy technikai 
sportról beszélünk, csak épp kicsiben. Olyan ez, 
mint egy gyerekjáték felnőtteknek. Egy távirányí-
tású, működő modell. Van, ami csak polcdísz, de az 
inkább a makett. De ez sem teljesen igaz, mert van 
modell is olyan, ami polcdísz, nem működik. Az RC 
modellezés rádió távirányítású, ahol a kormány is 
és a sebesség is arányosan szabályozható. Itt meg-
találhatóak még a repülők, helikopterek, hajók, stb. 
Jómagam elektromos RC modellautózok! Gyerekko-
romban még vezetékes, bowdenes megoldású au-
tókkal játszottunk, mint a legtöbb fiú gyerek. Ment 
az autó után az ember, irányította, parkolt vele, sű-
rűn cserélte a drága elemet (ha volt). A használattól 
hamar beadta az unalmast a silány minőség, fogas-
kerék, kapcsoló, vezeték. Ekkor biztos, hogy szét-
szedtem, megpróbáltam kijavítani, esetleg egy veze-
tékhiba még orvosolható, de általában menthetetlen 
volt, s egy darabig lehet még nézegette, tologatta 
az ember, de a vége a kuka lett. Később technics le-
góból építettem különféle motoros, fogaskerekes, 
mozgó dolgokat, felhasználva a régi kismotorokat, 
irányítókat. Itt a szabadság tetszett a legjobban, így 
aztán épült minden, daru, jeep, 8x8 hegymászó, ka-
mion (apukám munkája nyomán is), de még az Ali-
en film híres M577 járműve is. Szinte csak az ember 
kreativítása szab határt. Aztán egyszer csak eltűnik 
a gyerekkor, jön az Élet! Érettségi, diákmunka, főis-
kola, első munkahely, család. Amikor ezeket letudja 
az ember, jöhet is a második gyermekkor! Huszon-
évesen kezdtem el a modellezést, édesanyám anyagi 
támogatásával. Kaptam az alkalmon, és belevágtam. 
Egy hobbi nem olcsó, így ez sem, főleg elkezdeni! 
Emlékszem, mindent használtan vettem, mert elkez-
deni, játszani, megismerni megfelel az is, s a keret is 
véges volt. Az autó egy sárga bódés (karosszériás) 
BMW volt, az alváz pedig egy Tamiya TA04 technika, 
4 kerék meghajtás, szíjas áttételrendszer, teljesen 
független kerékfelfüggesztés, olajos teleszkópok, 
rengeteg beállítási lehetőség, kerékdőlés, összetar-
tás, hasmagasság, kormánykitérés. Kellett még ak-
kumulátor, vagy inkább akkumulátorok, akkor NiCd 
és NiMh, ma már kizárólag LiPo technológiával. 
Ehhez kellett adó-vevő, akkor még 40MHz ma már 
kizárólag 2,4GHz technológia. Illetve a motor, sebes-
ségszabályzó és kormányszervó. Volt egy modellező 
társaság Dunaújvárosban, közösen jártunk tornate-
rembe, a dunaparti beton placcra. Otthon pedig le-
hetett szerelni, állítgatni. A hobbi két részből áll. A 
technikai része, összeszerelni, beállítani, karbantar-
tani. S az irányítás. Ami lehet játék, amivel általában 
mindenki kezdi, de verseny is, amire vannak külön-
féle remek versenysorozatok rendezve. Alap, kezdő 
kategóriáktól a leggyorsabb kategóriákig, azokon 
belül is onroad, offroad típusúak, teremben, aszfal-

ton, (télen vagy nyáron) döngölt homokon, itthon és 
külföldön is. Kikötöttünk mi is a versenyzésnél, ahol 
már tényleg számított, hogy az autó megfelelően fel 
legyen készítve. Az előírásoknak is meg kellett felel-
ni, alváz, motor, karosszéria, áttétel, ami a végsebes-
séget határozza meg. De mértek még teljes súlyt, ak-
kumulátor feszültséget, nyomtáv szélességet. Vagyis 
elég komolyan szabályozva és ellenőrizve van, hogy 
ki mivel szeretne a dobogóra állni. Egy versenynap 
felépítése nagyvonalakban, edzés, időmérő, verseny. 
Általában reggel szabadedzés, utána 3x5 perc idő-
mérő, s végül 3x5 perc verseny futam. Talán rövid-
nek tűnik, de 5 perc alatt 20-25 kört mennek az au-
tók, kategóriától és pályától függően. Ez 12-15mp-es 
köridőket jelent, s egy szoros mezőnyben az első 3-5 
versenyző köridejében 1-2 tized mp különbség van 
csak. Egyik időmérőmön, hihetetlen, de az első 3 
helyezett között rendre 1 ezred (0,001mp!) különb-
ség volt csak. Ebből adódik, hogy az alapszabály: Ne 
hibázz! A pályán segítők vannak, az előző kategória 
futam résztvevői, de ha nagyon gyorsan, 5-6mp alatt 
odaér, s segít, akkor is fél kör a hátrányod, tehát biz-
tos, hogy ugrott a dobogó. Kb. pislogni se szabad/
lehet a verseny alatt, és stabil vezetéssel a leggyor-
sabb kör nélkül is van esély a győzelemre. Arról nem 
is beszélve, hogy az autók nagyon gyorsak, 1,2-1,5kg 
súlyúak, (a kanyarban nyikorognak a gumik, pont 
mint a nagyoknál), de egy hiba könnyen kárt tehet 
az autóban. Bár manapság már csak az alapkategó-
riák nem szénszálas alvázzal rendelkeznek, a többi 
alkatrész műanyag. Így a futómű könnyen törik. De 
mivel ezek az autók alkatrészekből vannak építve, 
apró darabokból, minden csapágy, csavar, differenci-
álmű golyók, szimering, olaj, s külön az elektronika, 
mint motor, kormány szervó, sebesség szabályzó, 
vevő. Ezért bármi javítható, cserélhető, fejleszthető. 
Akár több kategóriának megfelelően is megépíthető 
egy autó. Az alkatrész utánpótlás megoldott. Érde-
mes olyan gyártót, autót venni ami mögött van már 
múlt, és támogatás, még ha drágább is mint a ma-
napság sajnos egyre több kínai termék, amelyek el-
terjedése nem segíti az elektromos autómodellezés 
megítélését, bővülését, illetve sok embernek okoz 
csalódást előbb-utóbb. Versenyzésre nem alkalmas, 
vagy egyáltalán egyik kategória kiírásnak sem fe-
lel meg. Érdemes modellező csoportokkal, szerve-
zőkkel, klubokkal találkozni, versenyre elmenni, a 
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modellezők nagyon szívesen segítenek, elmondanak 
mindent amit tudni érdemes. Sok fiatal megjelenik az 
idősebb versenyzők mellett, gyermek, ismerős gyer-
meke, ismerős ismerőse kipróbálja magát, sokan na-
gyon ügyesek is. De jellemzően apuka szerel, gyerek 
versenyt nyer, de ahogy halad az idő, a gyerek jó lenne 
ha szerelne, de nem mindenki szereti bütykölni, ezért, 
és/vagy mert jön a: „egyszer csak eltűnik a gyermek-
kor, jön az Élet, érettségi, diákmunka, főiskola, első 
munkahely, család...” eltűnnek egy időre a fiatalok. De 
akit egyszer rendesen „megmérgezett”, megfogott ez a 
hobbi, azok visszatérnek. Családról jut eszembe, volt 
itt már mindenféle különleges verseny is rendezve. 8, 
12, 24 órás, ahol több pilóta vezet egy autót megál-
lás nélkül, éjszakai verseny, ahol az autókra extra vi-
lágítások kerülnek felszerelésre, akár különböző szí-
nekkel, villogókkal vagy kétnapos hétvégi verseny. Az 
ilyen rendezvényeken felbukkannak a családok, bará-
tok, sátrak is. Nagyon jó a társaság, hangulat, izgalom 
övez minden egyes összejövetelt. Ez pedig csak meg-
sokszorozza az élményt! (Össze)szerelni, beállítani, 
fejleszteni, irányítani/versenyezni, s mindezt egy jó 
társaságban megélni!
Végszónak mindenkinek kívánok kellemes időtöltést 
a saját hobbijához!

Kiss Péter
A következő írásra Müller Gábort kérem fel, aki a pe-
cázás mestere. 

Képes beszámoló a július 30-i Adonyi Sváb Sörfesztiválról 
(Fotó: Boldog József)

S V Á B  H Í R E K
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P O R T R É
Pletser Editet és családját nem kell bemutat-
ni az adonyiaknak. Sokan a Pletser pince nevét 
ismerték csak eddig, de egyre több rendezvé-
nyen, kitelepülésen találkozhatunk Edit házi ré-
teseivel. Azt mondják, aki egyszer kóstolta, leg-
közelebb sem fogja kihagyni. Ízek, illatok nyo-
mába eredtem Adonyban.

Honnan jött az ötlet, hogy vendéglátással foglal-
kozz, és aztán, hogy jött ehhez a rétes?
Azt hiszem a vendéglátás nem is egy ötlet volt, ha-
nem már beleszülettem. Édesanyámék már gyer-
mekkoromban is foglalkoztak ezzel, és valahogy 
beleivódott az életembe, amit aztán nem tudtam 
és nem is akartam elhagyni. Igaz, az iskoláim és a 
munkahelyeim egyike sem volt köthető a vendéglá-
táshoz, de munkám mellett mindig jelentős szerepet 
játszott, és nagy szeretettel végeztem. 
Hogy a rétes hogyan jött? Ezt is, mint annyi mindent 
az élet csak úgy elém sodorta; a covidnak és a vélet-
lennek volt köszönhető. Anyukám és nagymamám 
nagyon tudtak rétest húzni, és én mindig ott voltam 
körülöttük, amikor készítették, de sosem csináltam 
velük, illetve próbálkoztam, de „szakadt”. Az én dol-
gom a töltelék készítése volt, és az, hogy a kezük alá 
dolgozzak. 
Édesanyám hirtelen jött halála miatt sajnos nem 
tudtam tőle megtanulni, ami nagyon bántott. A sü-
tés-főzés, a családi ízvilág megőrzése, annak tovább-
adása – talán akaratlanul is - , nagyon fontos szere-
pet játszott az életében, és az enyémben is. Ezért 
a tőle, és a nagymamámtól látott mozdulatokat, a 
tészta receptjét, annak megfelelő állagát ismerve ne-
kiálltam, és addig nem hagyott nyugodni a dolog míg 
olyan vékonyra nem tudtam húzni a tésztát, hogy az 
abrosz mintája átlátszódjon. Amikor ez sikerült, a 
szűk majd a tágabb családnak is kínáltam, akiknek 
nagyon ízlett a végeredmény.
Aztán jött egy lehetőség a covid megjelenésének 
idején. A Dunai Kincses Kert Termelői Piac szervezői 
felkérték a pincészetet, hogy mi is vegyünk részt a 

piacon, mint árusok a borral. Amikor igent mond-
tunk, akkor még borkóstoltatásban bíztunk, de az-
tán bejött a covid, amely egy új helyzetet teremtett, 
így nem lehetett helyszínen ezt kivitelezni. Így kel-
lett valami, amit kínálni tudunk a vevőinknek a bor 
mellett. Édesapám unszolására kötélnek álltam, és 
megpróbáltuk a rétest.
Mik voltak az első sikerélményeid?
Az első piaci alkalomra várakozással teli izgalommal 
készültem, hiszen akkor még - igaz már nemcsak a 
család - de mégis a piachoz képest szűk kör volt, aki 
kóstolta a réteseimet. Az egész kitelepülés egy új 
dolog volt a számomra. Arra gondoltam, ha lesznek 
visszatérő vendégeim, akkor az valós visszaigazolás 
arra, hogy jó úton járok. Hál’ Istennek voltak!
Mi ad motivációt a dolgos hétköznapokban, hon-
nan merítesz energiát?
A fogyasztói visszajelzések azok, amik igazán szá-
mítanak. Szeretem magam hasznosnak érezni! Min-
denben meg tudom találni a kellő motivációt, ami 
továbbvisz, ha azt érzem ennek van értelme. És ha 
erre még másoktól is kapok megerősítést, az mindig 
egy különösen erős inspiráció a számomra, amiért 
nagyon hálás vagyok! 
Hogyan fér ennyi minden el az életedben, „ren-
des” munka, család mellett?
Igyekszem az időmet minél hatékonyabban beosz-
tani és priorizálni. A feladatok végrehajtását mindig 
megtervezem, hogy idő-és energiatakarékosan tud-
jam őket elvégezni. Igazából egész életemben több 
lábon álltam. Mindig volt egy „rendes” munkám, ahol 
kiélhettem a vezetői kompetenciáimat, mely mellett 
szerves szerepet játszott a vendéglátás, a szőlő és a 
bor. A szőlőhöz, a borhoz és a vendéglátáshoz telje-
sen más viszony fűz. Ez egy érzelmi szál, egy családi 
örökség, melyhez most csatlakozott a rétes is. 
Ki mindenkire számíthatsz a hétköznapokban és 
a vállalkozásodban?
Elsősorban a családomra, és ezért nagyon hálás va-
gyok nekik! Rengeteget segítenek, hogy meg tudjam 
valósítani a magam elé kitűzött célokat. 
Mi mindenben tud segíteni a családi háttéror-
szág?
A konkrét réteshúzáson kívül mindenben, illetve 
Rebi lányom már egészen ügyesen be-besegít ebben 
is. Ő ott sertepertél körülöttem, miközben készítem 
a rétest, és a tésztavég letekerése rendszerint az ő 
feladata, miközben bőszen véleményezi az éppen az 
asztalon lévő tészta állagát, húzási technikáját. Fiam 
az értékesítésből veszi ki a részét, az árusítások so-
rán ő kezeli a kasszát, és a vendéglátásban is aktívan 
részt vesz. Kovács Anikó barátnőm segít nagyobb 
megrendeléseknél, illetve az árusítás alkalmával 
az előkészületekben és az értékesítésben. A család 
férfi tagjai is kiveszik a részüket a munkából, ők a 
szállításban és a megfelelő infrastruktúra kialakí-
tásában vannak segítségemre. Tehát semmiképpen 
sem mondhatjuk, hogy ez egy egyszemélyes törté-
net. Igazából mindent, amit csinálunk azt közösen, 
együttes erővel végezzük. 
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Én ezt az összetartást hozom otthonról. 
Mennyi időt emészt fel egy ilyen vállalkozás?
A dokumentációs része egyenlőre most még sok idő-
met elveszi, de remélem ez idővel csökkeni fog. 
Tartod-e kapcsolatot más vállalkozókkal, alakul-
tak-e már szakmai barátságok?
Igen, alakultak. A kitelepüléseknek köszönhetően 
sok értékes embert ismertem meg, akikkel rendsze-
resen tartjuk a kapcsolatot, segítjük egymást. 
Szakmaiság kapcsán azonban elszomorít, hogy ezzel 
a hagyományos, húzásos technikával nagyon keve-
sen készítenek rétest, megjegyzem ez nagyon mun-
kaigényes, főleg ha valami kézműves, mint az enyém. 
Sajnos, sokszor, akik nem ilyen módon készítik a ré-
test, azok is úgy árulják a terméküket, mint ha az is 
házi, húzott rétes lenne.
Én igyekszem a régi, hagyományos készítési módot 
megőrizni, a hagyományos alapanyagok felhaszná-
lásával. Nem használok adalékanyagokat, dúsítókat. 
Törekszem arra, hogy vegyszermentes, természetes 
alapanyagokkal dolgozzam. Éppen ezért ezek egy 
részét mi termeljük meg, így biztosítva a minőséget!
Csak olyan terméket kaphat a vásárló, amit a gyer-
mekeimnek is nyugodt szívvel odaadnék. A minőség 
nálam az első, nagyon elkötelezett vagyok ezen a té-
ren!
Milyen a választék, és mire van a legnagyobb ke-
reslet a kínálatból?
Vannak állandó réteseim, amit télen-nyáron tudok 
kínálni, ezek a túrós, túrós-barackos, meggyes, má-
kos, meggyes-mákos, almás és káposztás, illetve a 
sós túrós. Ezenkívül idénygyümölcsökből szoktam 
készíteni külön megrendelésre. Nagy sláger volt a 
szilva, a sárgabarack és az idén a csokoládés fügés. 
De igazából bármivel szívesen próbálkozom. 
Az, hogy mire a legnagyobb a kereslet? Nem tudom 
megmondani, ugyanis folyamatosan változik. Egy 
ideig figyeltem, hogy melyiket viszik jobban, de any-
nyira kiszámíthatatlan volt, hogy nem láttam értel-
mét ezzel foglalkozni. Ha rendezvényre szállítok, 
akkor mindig az adott eseménytől függően állítom 
össze a rétestípusokat.
Ha családi eseményre készítek, akkor természete-
sen a megrendelő kívánsága szerint, de többnyire 
3-4 féle édessel és persze káposztással készülök. 
Ez utóbbi egy nagy meglepetés mindenkinek, nekem 
is az volt először. Sokan idegenkednek tőle, de vala-
hogy a kóstolást követően mindig visszatérnek! 
Hol mindenhol lehet titeket megtalálni?
A Dunai Kincses Kert Termelői Piacnak és a kör-
nyékbeli rendezvényeknek rendszeres résztvevői 
vagyunk. Ezekről az eseményekről a Pletser Pin-
ce facebook oldalán értesülhetnek az érdeklődők. 
Megrendelést egyeztetni messengeren, telefonon, 
vagy személyesen tudunk. Ezen kívül megrendelés-
re szoktam rétest húzni, illetve a Pletser pincénél 
ajánljuk nagy szeretettel egy borkóstolós étkezés 
után desszertnek.

Mennyire idényjellegű a vállalkozás, vagy úgyis 
kérdezhetném, mi az, ami idényjellegű és mi az, 
ami nem?
Maga a rétes nem idényjellegű termék. Hirtelen azt 
mondtam volna, hogy az, hogy milyen fajta az esetleg, 
de jobban belegondolva ez sem igaz. Nyáron éppen 
olyan szívesen fogyasztanak az emberek mákosat, 
mint meggyeset. Tehát az én termékeimnél ez nem 
jellemző. Esetleg csak annyiban, hogy én milyen faj-
tákat húzok, az éppen aktuális idénygyümölcsökből. 
Mennyire nehéz manapság egy ilyen vállalko-
zást működtetni? Milyen nehézségek adódtak és 
adódhatnak?
Többször szóba került, hogy ez egy vállalkozás, ami 
technikailag igaz is, de igazából én nem úgy tekintek 
erre. Nekem ez a szívügyem! Szeretek rétest húzni, 
és végtelen örömmel tölt el, ha azok, akik megkós-
tolják visszatérnek hozzánk. Nekem az boldogság, 
ahogyan dobom a tésztát, és látom, hogy szép gaz-
dag, töltelékkel teli a rúd. Ezért nem is igazán ne-
vezném nehéznek, hiszen élvezettel, sőt azt hiszem 
szenvedéllyel készítek rétest. 
Az egyetlen, amit talán nehézségnek neveznék, vagy 
inkább egy olyan területnek, ahol van még mit fej-
lődnöm, az a marketing, ebben még nem vagyok any-
nyira jó, de bele fogok jönni ebbe is!
Hogyan látod mekkora igény van manapság az 
igényes, kézműves termékekre, szolgáltatások-
ra?
Én azt tapasztalom, hogy az emberek egyre inkább 
keresik ezeket. Szeretnek visszatérni a régi hagyo-
mányos ízekhez, amit esetleg a nagymamájuknál 
ettek gyerekkorukban. Szerintem az ilyen gasztro-
nómiai élmények hatására mindenki kicsit visszare-
pülhet az időben, felidéződhetnek benne a gondta-
lan gyermekévek, egy-egy kedves emlék a múltból. 
Sok vendégemtől hallom vissza, hogy ilyen rétest 
utoljára a nagymamájuk csinált nekik. Ezen a téren 
jó irányba haladunk. Ami még hab lenne a tortán, 
és bár már lépéseket látok erre, de még gyermekci-
pőben járunk ezen a téren, ha a helyi termelők ter-
mékeit részesítenénk előnyben az emberek, akár a 
nagy áruházakéval, vagy távoli termelőkkel szem-
ben. Erre remek példa mondjuk Franciaország, ahol 
ez nagyon jól működik! Persze ehhez kell a termelő 
is, és a termelői összefogás. Egyértelmű, ár szem-
pontjából nem tud versenyre kelni egy kistermelő 
egy hipermarkettel, de hiszem, hogy ha adott lenne 
egy stabil vásárlói kör, az biztos megélhetést tudna 
biztosítani. Ezen aztán persze a vevő is nyer, hiszen 
tudja, hogy a terméket hol állították elő, és, hogy 
megbízható forrásból származik, az, amit megvesz. 
Számomra nagyon fontos például egy gyümölcs 
esetében, hogy a lehető leghamarabb, legfrisseb-
ben jussak hozzá. Számos előnye van ennek a fajta 
együttműködésnek, a mostanában sokat emlegetett 
szállítással járó ökológiai lábnyomot nem is említve.
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Szeretettel köszöntjük Adony ifjú polgárait!

G Ó L Y A H Í R

Csanádi Szofi Diána
2022.07.19.

Anya: Csanádi-Sebestyén Tímea
Apa: Csanádi Tamás

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!

Bacskó Zalán Norbert
2022. 06. 29.

Anya: Bacskóné Steiger Beatrix
Apa: Bacskó Norbert

Egy szülői összefogásnak 
köszönhetően, melyet Müllerné 
Lázár Andrea vezetett, iskolánk 
több hasznos eszközzel gazda-
godott, melyeket a következő 
tanévtől nagy örömmel fogunk 
használni. Minden résztvevő 
szülő munkáját köszönjük!

Auer Gábor

Neked mi a szíved csücske a vállalkozásban?
Szeretem az egészet, úgy ahogy van, de ha őszinte 
akarok lenni akkor leginkább a réteshúzást szere-
tem, ilyenkor mindig alkotok valamit, és ez nagyon 
jó érzéssel tölt el.
Készülsz-e valami újdonsággal?
Folyamatosan töröm valamin a fejem. Sőt, ebből 
vissza is kell vennem, mert nincs annyi kapacitásom, 
amivel ezeket meg tudnám valósítani. Úgyhogy szé-
pen lassan kell ezeket beépítenem a portfóliómba. 
Mik a jövőben a terveid, elképzeléseid, milyen 
újabb ötleteid vannak? 
Korábbi kis műhelyemet „kinőttem”, így most fo-
lyamatban van egy új hely kialakítása, melyben na-
gyobb hatékonysággal tudok rétest húzni. 
Jövőbeli tervek? Kísérletező típus vagyok, és koráb-
ban rendszeresen sütöttem különböző kenyereket, 
kalácsot és egyéb pékárut, süteményt. Azt szokták 
mondani sosem lehet tudni mit hoz a jövő, ez így is 
van, de azt gondolom, hogy tervekkel, elképzelések-
kel mindig készen kell állni, hogy ha lehetőség adó-
dik, azt meg tudjuk ragadni.

Takács Orsolya

S P O R T

Eseményekkel és sikerekkel teli hónap volt 
Hetyei Imre számára a július, ugyanis 
megkezdődtek a 2022. évi tájékozódási búvárúszó 
versenyek. A július 16-17-i hétvégén Csepel kupán 
vett részt a dunavarsányi Méhes tónál. Itt csillag 
gyakorlaton 1., M gyakorlaton 3. helyezést ért el. A 
verseny után Gyékényesre vezetett az út, 18-án már 
kezdődött a felkészülés az Országos Bajnokságra. Nem 
is volt hiábavaló a sok munka, az itt elért eredmények: 
M gyakorlat: 3. helyezés, csoportos gyakorlat: 2. 
helyezés, Monk gyakorlat, 5 bója, Csillag gyakorlat 
éppen lecsúszva a dobogóról, 4. helyezést junior 
korcsoportban. Ennek a kivételes teljesítménynek 
köszönhetően – ami Gurisatti Róbert edző nélkül nem 
jöhetett volna létre - Imi kvalifikálta magát a Nemzeti 
Válogatottba, így szeptember első napjaiban részt 
vehet a Gyékényesen megrendezésre kerülő Európa 
Bajnokságon. Gratulálunk ehhez a fantasztikus 
eredményhez!                                                                T.O.
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Hittantábori élmények

Több mint 10 éve vagyok részese ennek az egyhá-
zi gyerekprogramnak. Ez alatt az idő alatt nagyon 
sokat tanultam az eddigi hitoktatóktól. Kiemelném 
Pándi Terézt, és Lőrincz Katalin személyét, akik tel-
jesen másként dolgoztak, és mégis mindkettő mód-
szerével egyedi értéket tudtak adni a gyermekeknek.
Június utolsó hetére, mondhatni az utolsó percre 
minden összeállt. Programok, segítők, napra lebont-
va, ez volt az én munkám. Noé bárkája volt a tábor 
tematikája. Sudár Zoltán Simon kántorunk egy éve 
cseppent be a táborunkba, Balázs atya jóvoltából, 
mint látogató. Az események gyorsan peregtek, és 
idén, mint hitoktató, jutott rá ez a nemes feladat. 
Két kirándulásunkat, ami pályázati úton valósult 
meg, neki köszönhetjük. Itt ragadnám meg az alkal-
mat, és megköszönöm az önkormányzati
 képviselő-testület támogatását, és az Adonyért Ala-
pítvány közreműködését is, mert az ő segítségükkel 
tudtuk színesebbé tenni a programjainkat.
Az egész hetünk tikkasztó hőségben telt. Első na-
punk a templom bemutatásával és az orgona meg-
szólaltatásával kezdődött. Zoltán lenyűgözte a gye-
rekeket. Ambrus Anita jóvoltából délelőtt, és dél-
után is palacsintával tömhették tele a bendőjüket a 
fiatalok. Reggel levendulát szedtünk, amiből délután 
szörpöt készítettünk Tischnerné Tóth Szilvia segít-
ségével, majd egy fergeteges előadást tarott erről a 
csodálatos gyógynövényről. Én pedig a körömvirág 
krém készítését mutattam be. Fontosnak tartom, 
hogy Lajos atya személyiségét, és munkásságát is 
megismertessük a gyerekekkel. Lendvai Zoltán atya, 
és Koller János apátról is beszéltem, akik 50 évet 
szolgáltak Adonyban. Az ebéd után a Koller téren 
lévő szobrokhoz mentünk, és az I., II. világháború-
ban elesett katonák névsorát néztük meg, ki talál 
ismerős nevet, vagy épp ki fedezi fel az ükpapája 
nevét Felsoroltuk az Adony környékén lévő tanyá-
kat is, amiknek szomorú, felszámolási sorsuk lett. A 
szerdai napot Lédeczi Szilveszter tanyáján töltöttük. 
Délelőtt Magyar Attila a Czigler tó tulajdonosa, fiával 
együtt korhű ruhába beöltözve, középkori játékok 
bemutatásával, Rege a csodaszarvasról, Hunorról, 
Magorról, harci szokásokról beszéltek.  Közben Bla-
uné Gévai Hajnival, és édesanyjával paprikáskrump-
lit készítettünk bográcsban. Az ebédre megérkezett 
József atya és Zoltán is. Megbeszéltük, hogy a tanya 
szentelését ezen a napon József atya által szeret-
nénk a gyerekek jelenlétében, Szilveszter kérésére 
véghez vinni. Sokan nem láttak még házszentelést, 
ami egyébként vízkeresztkor szokás, de az év más 
időpontjában is elvégezhető. Ebéd után a gyönyörű 
füves tanyán a gyerekek találtak elfoglaltságot, és 
sok régi használati dolgot fedeztek fel, ami már nem 
található meg a falusi házaknál. Szilveszter jakuzzija 
nagy sikert aratott. A gémes kútból felhúzta a friss 
vizet, és azzal locsolta a gyerekeket. Igazi felfrissülés 
volt a nagy melegben. Szilveszter nagyon jó hangu-
latot teremtett a harmonikájával, az éneklés, buli-
zás is a program része volt. Délután a kemencében 

lángost sütöttünk a gyerekeknek, és, ahogy a szülők 
jöttek, úgy ők is fogyaszthattak, és a tanyasi életbe 
is belecsöppentek. Nincs angol WC, nincs csapvíz. 
Most megtapasztalhatták, hogy egy tanyán milyen 
is az élet! Nagyobb gyerekek közül sokan biciklivel 
mentek ki Zsófi és Hajni felügyeletével. A plébáni-
án töltött napokban Fónad Józsefné a szedőállvány 
használatát mutatta be a gyerekeknek, és a fiata-
lok is kipróbálhattak a szövést. Kissné Szalai Gindl 
Zsófia foglalkozásán a gyerekek a nemezelés apró 
technikáját sajátíthattak el. Ügyesek voltak, aranyos 
dolgokat készítettek.  Rosenberg Róbert a gyerekek-
nek a csillagászattal kapcsolatban tarott egy szuper 
előadást. A régi kor embere mennyire járatos volt a 
csillagok állásában, nem volt GPS-ük, térképük, még-
is eltalált a három király Betlehembe. Sok érdekes 
dologról szó esett. A kirándulások is nagyon jól si-
kerültek. Egyik nap Tápiószentmártonra mentünk. 
Egy evangélista templomot tekintettünk meg, és a 
lelki pásztortól nagyon szép gondolatokat kaptunk 
útravalóiul, igazi lelki felfrissülés volt Noé bárkája 
kapcsán. Gitározott, és mi énekeltünk vele együtt 
a templomban.Ezután a falu nagyon jó minőségű 
gyógyfürdőjében töltöttük az időnk nagy részét. 
Mindenki nagyon élvezte a víz frissítő, jó hatását. 
Szilvi a medence széléről rendezte a gyerekeket, To-
kaj Katika és én pedig bent játszottuk a vízi kacsa-
mama szerepét a sok lurkóval. Aztán Zoltán is beme-
részkedett, és volt nagy showműsor a medencében. 
A másik kirándulás a szépséges Tihanyba vezetett. 
Az apátságba látogattunk el, a történelmi, és egyház-
zal kapcsolatos információkat Nagy Tamás apuka 
biztosította nekünk. A csodálatos Balatonban itt is 
megmártóztunk, és frissítő habjait élvezhettük ezen 
a szép verőfényes napon. Első osztályos gyerektől a 
hetedikesig minden korosztály képviseltette magát. 
A kamasz gyerekek nagyon segítőkészek voltak, fő-
leg a strandos helyeken. Minden nap szülő segítette 
munkánkat, amit nagyon jónak tartottam, mert egy 
kicsit ők is belekóstoltak a táborozás rejtelmeibe, és 
munkájába. A szuper nagyi is óriási segítségünkre 
volt a plébániai napokon konyhatündér, felügyelő, 
és mindenes szerepét töltött be. Számomra nagy 
megdöbbenés volt mikor rájöttem, hogy a gyerekko-
romban a szomszédomban lévő Kati néni 2 ük uno-
kája is itt van a csapatban. Nagyon jó érzés volt, de 
rájöttem, hogy az idő leszállt felettem is.  Pénteken 
Zoli kiütötte magát, valószínű napszúrást kapott, de 
volt Adonyban egy hasmenéses járvány és gyereke-
ink közül is estek ki. A legnagyobb sajnálatomra az 
egyik segítő, Petra sajnos a teljes héten hiányzott a 
gyermekek betegsége végett.
József atya záró miséje nagyon szépre kerekedett 
pénteken este, az apostolokról és a szimbólumaik-
ról beszélt.  A segítőknek, Zoltánnak, József atyának, 
szülőknek, nagyszülőknek, gyerekeknek Isten fizes-
se meg ezt a szép szolgálatot, és bízunk benne, hogy 
jövőre is hasonlóan, vagy még jobban fog sikerülni a 
hittantábor!

Üdvözlettel: Ignácz Ildikó
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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

H  I R D E T É S

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

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!

ADONY TV ADÁSAI

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

augusztus 13. 
augusztus 18.
augusztus 20.
augusztus 27.
szeptember 1.

                            szeptember 3.  

Helyesbítés: 
Előző havi lapszámunkban tévesen 

jelent meg nyomtatásban Berkes 
György neve a gyászhíreknél. 

A hibáért elnézést kérünk!
Berkes György rendőr alezredes 

halálának 10-ik évfordulója 
alkalmából fájó szívvel emlékezünk. 

Emlékét kegyelettel őrizzük. 

Édesanyja és családja

Az Adonyi Rendőrőrs 
elérhetőségei:

Központ: 0625-504-510 

Vancsura Szilvia rendőr 
főtörzsőrmester: 0630-234-2137

Nagy Attila rendőr törzszászlós: 
0620-5282080

Adonyi Polgárőr Egyesület
0630-6210336


