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NYERTES PÁLYÁZATOK 

Az uniós forrásokat tartalmazó Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programok, 
közismertebben TOP-os pályázatok 
megjelenésével, igen széles területet lefedő 
lehetősége nyílt a helyi önkormányzatoknak céljaik 
megvalósítására. Adony Város Önkormányzata 
több pályázatot nyújtott be, melynek mindegyike 
kedvező elbírálásban részesült. A pályázatok 
előkészítéséről, benyújtásáról, sikerességéről és 
megvalósításáról számolt be lapunknak Ronyecz 
Péter polgármester úr.

Fontosnak tartom azzal kezdeni a lakosság 
tájékoztatását, hogy az adott ciklusra vonatkozó 
források felhasználásra való egyeztető 
tárgyalásokat, a megyei önkormányzatok vezetése 
és hivatala, a helyi önkormányzatokkal már több, 
mint két évvel ezelőtt megkezdte. Az előzetes 
egyeztetések során meg kellett fogalmazni, hogy 
településünk számára melyek a legfontosabb és 
legszükségesebb célok, melyek megvalósításra 
várnak. Ez egy megyei szintű igényfelmérés 
volt, melyre a pályázatok előkészítéséhez volt 
szükség. Az is megfogalmazásra került, hogyan 
lehet a forrásokat felhasználni. Az igényfelmérés 
és egyeztető tárgyalások időszaka közel két évig 
tartott. Az első pályázatunkat 2016 áprilisában 
nyújtottuk be. Jelenleg két uniós és három TOP- 
os pályázatnak örülhetünk. 
Azon meghatározott lehetőségek közé melyekre 
pályázhattunk és melyek Adony szempontjából 
fontosak és sürgősek voltak: a régi Polgármesteri 
Hivatal épületének felújítása és központi 
egészségügyi ügyelettel való ellátása, a Rákóczi 
utca közlekedésbiztonsági feltételeinek javítása, 
parkolók, gyalogátkelőhelyek létesítése, valamint 
a Vetus Salina árok stabilitását megőrző feladatok 
elvégzése tartozott. A pályázatok kiírásakor 
címszavakban voltak megfogalmazva a tartalmat 
érintő lehetőségek. Magát az ötletet, a becsült 
költségeket és mindezek műszaki megvalósítását 
egyeztetni kellett minden településnek, és azt 
is, hogy egyes feladatokhoz milyen forrásra van 
szükség a megvalósulás érdekében. Többségében 
megvoltak a terveink és tudtuk a forrásigényt, de 
gyakorlatilag csak a rendelkezésre álló forrás 
maradt bent a rendszerben. Ez azt jelenti, hogy 
szükség lett volna 130 millió forintra a Rákóczi 
utca felújítására, de csak 104 milliót nyertünk. 
Mivel már az elején láttuk, hogy kevés lesz a 

forrás, így a műszaki tartalmat próbáltuk meg 
úgy változtatni, hogy a pályázatnak megfeleljen 
és be tudjuk nyújtani azt. Pontosan azért, mert 
tisztában voltunk azzal, hogy a TOP-os forrásokat 
ki kell egészíteni.
 Az elmúlt három évben takarékoskodtunk, amivel 
azt kívántuk elérni, hogy minden olyan műszaki 
tartalom meg tudjon valósulni a beruházásoknál, 
melyeket eredeti terveink szerint szerepeltettünk, 
vagy még saját forrásaink felhasználása 
mellett ki is tudjuk egészíteni ezeket. Amikor a 
közbeszerzés lefolytatódik és a pályázati elemek 
megtervezésre kerülnek, akkor látjuk majd, hogy 
mi az a forrás, amit mellé kell tennünk az egyes 
elemekhez. Fontosnak tartom azt kiemelni, hogy 
az országban kevés olyan település van, ahol a 
pályázati ciklus ezen szakaszában öt benyújtott 
pályázat mindegyikénél döntés legyen. Kettőnél 
már szerződésünk is van, ami nagyon ritka. Azt 
gondolom, hogy erre büszkének kell lennünk 
és nem negatív tényezőként megélni, ha a 
megvalósulás útja hosszadalmas folyamat. Nehéz 
munka előtt állunk, össze kell hangolnunk a 
feladatokat főleg ütemezésben, hiszen az öt 
munkát nem lehet egyszerre elkezdeni, hiszen 
akkor a település mozgásképtelen lesz. Újra kell 
terveztetni a település közlekedésbiztonságát 
a kerékpárút és a gyalogátkelőhelyek miatt. 
Nem nyílt, hanem meghívásos közbeszerzést 
kell lefolytatni és szerződéseket kell kötnünk. 
Nagyjából itt tartunk most. Az elmúlt három 
évben minden közmeghallgatáson tájékoztattam 
a megjelent lakosságot, hogy milyen fejlesztési 
elképzeléseink vannak, hol tartunk ezek 
megvalósításában. Sajnos a lakosság nagyon 
kevés létszámmal képviseltette magát. 
Szomorú, mert a több esetben is elhangzott 
megvalósítani kívánt fejlesztések egybeesnek a 
Facebook közösségi oldal, Adonyra vonatkozó 
csoportjában megjelenő lakossági igények, 
felmerült problémák többségével. Tájékozódni a 
lakosság minden hónapban tud, ha akar, hiszen a 
helyi televízió és újság rendszeresen beszámol a 
képviselő- testületi ülésen született döntésekről. 
Több fórumon elhangzott az is, hogy rendelkezik 
az Önkormányzat saját forrással, de nagyon 
veszélyes lenne, ha az uniós források nem 
kerülnének kihasználásra. Ha saját forrásból 
állunk neki finanszírozni valamit, akkor a mostani 
támadók pont azt mondanák, hogy miért is 
dobtuk ki az ablakon az uniós forrást. Elismerem, 
hogy az elmúlt három év nagyon nehéz és kivárós 
időszak volt, melynek negatívumát nyilván 
nekem kell viselni. Ugyanakkor bízom benne, 
hogy a lakosság megérti, hogyha hozzájuthatunk 
valamilyen forráshoz, akkor azt elfogadjuk és 
kivárjuk, hiszen így a sajátunk másra költhető. 

TOP 4.1.1-15-FE1-2016-00040
 Adony Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése

A munkálatokat tekintve nagy valószínűséggel 
a régi Polgármesteri Hivatal épületén kezdőnek 
meg először a felújítási munkálatok, erre 45,5 
millió forint áll rendelkezésünkre. Mindenki látja, 
hogy milyen körülmények között van jelenleg. 
A tervek szerint, hozzávetőlegesen az épület 
felében kap helyet a Központi Orvosi Ügylelet, 
amely több településre vonatkozólag látja majd 
el az ügyeleti szolgálatot. Ennek eredményeként 
folyamatos lesz az orvosi ellátás Adonyban, tehát 
nem kell Kulcsig elutazni. Az épület fennmaradó 
részében irodák kialakítására kerül majd sor, ahol 
a települést szolgáló civil egyesületek kapnak 

székhelyet. Például a Polgárőrség, a Karitasz és az 
Adonyért Alapítvány is kap majd egy kis irodát. 
Ezen helyiségek kialakításával helyet szabadítunk 
fel a művelődési házban, hogy az több kulturális 
funkciót tudjon ellátni. Az épület átalakítása 
magába foglalja a komplex hőszigetelést, a 
nyílászárók cseréjét, a tető felújítását és a belső 
terek modernizálását, még egy vizesblokk kerül 
beépítésre és a civilek külön bejárattal lesznek 
majd megközelíthetőek.  A pályázat tartalmazza 
egy új ügyeleti gépjármű megvásárlását is, 
mellyel hosszútávon, biztonságosan tudják 
ellátni a kimenő szolgálatot. Jelenleg is az adonyi 
Egészségügyi Központ látja el a központi orvosi 
ügyelet szakmai felügyeletét, irányítását, közös 
finanszírozását, de fizikailag Kulcson van a bázis. 
Ez fog most átkerülni Adonyba.

TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00009 
Adony Helyi gazdaságfejlesztés

A Piac tér felújítása régi terveink közt szerepel, 
erre 60 millió forint áll rendelkezésünkre. A 
jelenlegi pályázattal kívánjuk megvalósítani a 
parkoló rész szilárd burkolattal való ellátását, 
parkolóhelyek kialakítását és a pályázati 
kiírásnak megfelelően, ki kell alakítani fedett 
piaci részeket is. Azt, hogy az árusító helyek 
milyen arculati elemekkel rendelkeznek, 
egyelőre még nem látjuk. Van egy tervünk, 
elképzelésünk, de a közbeszerzés lebonyolítását 
követően fogjuk látni, hogy mire lesz elég a 
forrásunk.  Azt gondolom, hogy a Képviselő 
Testülettel összhangban nyilatkozhatom, hogy 
nem szeretnénk félbehagyni munkálatokat, 
forráshiány miatt. Pont erre van a megtakarított 
keret, hogy ilyen helyzetekben a rendelkezésre 
álló forrást ki tudjuk egészíteni. 

TOP 2.1.3.-15-FE1-2016-00025 
Adony Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztése 

A Vetus Salina külterületi árok az a terület 
a településen, ahol minden évben belvizes 
problémák jelentkeznek. A meder állékonyságát 
már javítani kellett, hiszen eldugultak a 
bujtatók.  Az itt keresztülmenő gáz és ivóvíz 
vezetékeket alulról kellett kikerülni. Ez nem 
működött megfelelően, hisz egy belvizes 
időszakban, gravitációsan nem működik az 
elvezetés, az árok eliszaposodott a két oldalról 
támadó víz miatt. Ilyenkor el szoktuk zárni. Ki 
kellett építeni még 500 méter vezetéket, és egy 
mobilszivattyú behelyezésével emeltük át az 
egyébként is összeomló árokból a vizet, hogy ne 
a településen halmozódjon fel. Ennek kiváltására 
két dolog fog történni. A beszakadó árokrészeket 
ki kell burkolni, hogy ne menjen bele föld, és 
ne tudjon eldugulni az áteresz. A végére egy 
zárózsilipet fogunk építeni, hogy a csatorna felől 
visszajövő vizet ki tudjuk zárni. Kiépítésre kerül 
a Dózsa György utca felőli részről egy szivattyú 
állás mellékvezetékkel. Így nem kell további 
vezetéket kiépíteni, mert vészhelyzet esetén, egy 
szivattyú betételével meg tudjuk gyorsítani a 
víz kivezetését a településről. A 40 millió forint 
forrás rendelkezésünkre áll, ugyanakkor nagyon 
fontos elmondani, hogy az elmúlt három évben a 
bekerülési költségek lényegesen megváltoztak. 
Változtak a munkabérek, az építő iparban 
munkaerőhiány is mutatkozik, és az anyagok 
ára is 20-30 százalékkal emelkedett. Ezt a plusz 
költséget is kompenzálnunk kell. 
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TOP 2.1.2.-15-FE1-2016-00012 
Adony Zöld Város kialakítása

Úgy gondolom, hogy a Kastélypark minden 
adonyi ember életében meghatározó helyszín, 
melynek rekonstrukcióját a Zöld Város projekt 
keretein belül kívánjuk megvalósítani, erre 60 
millió forintot nyertünk. A lakosság felől jogos 
igény a játszótér felújítása. A pályázat keretein 
belül megvalósításra kerül egy hatékony, 
biztonságos, fenntartható játszótér kialakítása 
a gyermekek számára. Ugyanakkor nem volna 
szabad elfelejteniük a kommentelőknek, hogy 
a jelenlegi lerobbant játszótér kik által került 
ilyen állapotba. Jómagam részéről nyilatkozva, 
biztosan nem én vertem szét. Bízom benne, 
hogy az új játszóparkot nem csak a gyermekek, 
hanem a felnőtt lakosság is kihasználja és 
megbecsüli majd. Ugyanis elképzelésünkben a 
gyermekjátékokhoz közel, különféle szabadtéri 
fitness és sportolási lehetőségek kerülnek 
kiépítésre felnőttek számára. Ugyancsak a Zöld 
Város projekt keretein belül valósul majd meg 
a Kastélypark egykori köves útjainak felújítása, 
szilárd burkolattal való ellátása, melybe a 
művelődési ház mögötti beton placc térkövezése 
is beletartozik. A pályázat harmadik eleme a 
zöld elemek karbantartására vonatkozik, mely 
szerint a beteg fákat ki kell emelni, meg kell 
gyógyítani, frissíteni kell a növényzetet. Ennek 
kapcsán rendeltünk meg egy felmérést, amit 
kimondottan parkok faápolásával foglalkozó 
szakértők állítottak össze. Aki az utóbbi időben 
áthaladt a Kastélyparkon, az láthatta, hogy sok 
fa meg van jelölve. A zöldterület megóvásának 
kérdése nagyon összetett. Egyrészt vannak olyan 
ősfák, amelyek még a grófi időkből származnak. 
Emellett van sok olyan fa is, amelyek nagynak 
tűnnek, de semmi közük a park megépítése 
idején telepített faállományhoz. Ezek általában 
utólagosan ültetett, vagy magról kelt intenzíven 
terülő fafajok. Nem utolsó sorban  vannak olyan 
fák, amelyek baleset vagy életveszélyesek vagy 
kimondottan betegek. Az említett három dolog 
összevetésével készült el egy tervdokumentáció, 
amelyből bizonyos elemeket tudunk használni a 
pályázatnál. 

TOP 3.1.1-15-FR1-2016-00023 
Adony Rákóczi utca-Városközpont 

Közlekedésbiztonsági fejlesztése és 
kerékpárforgalmi infrastruktúra kiépítése

A Rákóczi utca felújítására 104 millió forint 
áll rendelkezésünkre. Erre vonatkozólag két 
tervdokumentáció készült. Az egyik tartalmazta 
a Hunyadi utcától, a Hóvirág Óvodáig parkolók 
és járdaszigetek kialakítását. Ez egy elég drága 
kivitelezésű terv, amihez nem volt forrásunk. 
Majd a testület megterveztette az Óvodától a Duna 
Vendéglőig, valamint a Petőfi utca OTP-től, a Bajcsy 
utca Heni boltig tartó útszakaszát. Ez esetben 
parkoló kialakítást, csapadékvíz elvezetést, ami 
évtizedek óta probléma. Ide tartozik még több 
gyalogos átkelőhely létesítése az Okmányiroda és 
ABC közötti útszakaszra. Tehát komoly terveket 
készíttettünk el ezzel kapcsolatban. A két terv 
együtt körülbelül 160 millió forint volt 3 évvel 
ezelőtt, amikor megbecsültük az összeget. Ezzel 
szemben a pályázat kiírásakor már látszott, 
hogy ennyi forrás nincsen. Ezért úgy pályáztunk, 
hogy a legfontosabb elemeket hagytuk bent 
a pályázatban, tehát 5 gyalogátkelőhely és 
oldalparkolók megépítését. A pályázati kiírás 
kötelező elemként tette be a kerékpárutat, 
amelynek egyéb más vonzata is van. A Hunyadi 
utcától az iskoláig egy kerékpáros útszakasz 
fog megépülni. Az, hogy ez kettős funkciójú, 
gyalogos- és kerékpárút, vagy külön kerékpárút, 
azt még nem tudom megmondani, mert új tervet 
kell erre készíteni. 

Most már látjuk a forrást, ami rendelkezésünkre 
áll. Ehhez kell készíttetnünk újabb 
tervdokumentációt, hogy egészében lássuk 
mire lesz elég a keret, amennyiben maradunk 
a pályázatban szereplő elemeknél. De az a jó 
hírem van, hogy még egy plusz forrásigényt 
nyújtottunk be ugyanerre a területre, amelyet 
ha sikerül megnyernünk, az 80 millió forint 
pluszt jelent. Ebben az esetben a két eredeti 
terv valósulhat meg. Ez tehát azt jelenti, hogy a 
Hunyadi utca - Duna Vendéglő és az OTP- Heni 
bolt közötti terület felújításra kerül. Erről a plusz 
támogatásról egyelőre nem született döntés, de 
még benne vagyunk a körben. Ezen kívül, ami már 
nem TOP-os forrás, de pályáztunk járdafelújításra 
is, ami a Rákóczi utcának az Okmányirodát és az 
Önkormányzatot összekötő járdaszakaszát érinti. 
A pályázat teljesítésére vonatkozólag minden 
esetben külön szerződés van, de összességében 
2018. december 31-ig be kell fejezni ezeket 
a fejlesztéseket. Fontos elmondanom azt is, 
hogy a lakosságon is nagy teher lesz, hiszen a 
beruházások mindegyike központi területeket 
érint. Természetesen megpróbálunk úgy tervezni, 
hogy a lakosságnak a lehető legjobb legyen, 
például a Rákóczi utat nem óvodai és iskolai aktív 
időben szedjük szét. Hangsúlyozom még egyszer, 
hogy nagyon nehéz időszakban vagyunk. A 
kivitelezői kapacitás lényegesen alatta van a ma 
rendelkezésre álló forrásokhoz mérten megyei 
és település szinten is. Mint már említettem, az 
Egészségházzal fogjuk indítani a fejlesztéseket, 
erre már kiválasztottuk a közbeszerzést lefolytató 
ügyvédi irodát. Az Egészségház és a Zöld Város 
projektre már van aláírt szerződésünk. A 
másik háromban döntésünk van, de azoknak 
a szerződésének az aláírása is egy-két héten 
belül megtörténik. Természetesen mindenhol 
vannak kötelező várakozási idők is, tehát egy 
közbeszerzés lefolytatásánál kiválasztani 
és terveket készíttetni elég feszített ütem. 
Mindemellett úgy látom, hogy a mi dolgaink jó 
irányba haladnak. 

Kozmér Amanda

AZ ÜLÉSTEREMBŐL JELENTJÜK

Adony Város Önkormányzat Képviselő –testülete 
2017. július 19-én tartotta rendkívüli testületi 
ülését a Városháza tanácskozó termében. A 
testület az ülés megtartásával kapcsolatos 
technikai döntések (jegyzőkönyv-hitelesítők, 
napirend) után az előzetes meghívóban 
szereplőeknek megfelelően az alábbi napirendet 
tárgyalta:

1. Adony Város Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) 
rendeletének 1. módosítása
Adony Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetését a tényleges felhasználásoknak 
megfelelően, a Képviselő-testületi döntéseknek, 
valamint a Magyar Államkincstárral való 
egyeztetésekhez  igazodóan módosította az 
első félévre vonatkozólag, amit a bizottságok 
egyetértésével a Képviselő- testület egyhangúlag 
elfogadott. 

2. Az Adonyi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása
Adony Város Önkormányzat és Beloiannisz 
Község Önkormányzat Képviselő-testületei 
2014. december 31-én elfogadták az Adonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és 
működtetésére vonatkozó megállapodást, és 
megalkották az Adonyi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
A SZMSZ mindkét önkormányzat képviselő-
testületének elfogadását követően 2015. február 
1. napján lépett hatályba. A jelenleg hatályos 
SZMSZ –ben szükség volt változtatásokat 
végrehajtani, a munkaidők és ügyfélfogadási idők 
módosítására vonatkozólag, valamint az egyes 
munkakörökben történt változások miatt is: a 
jegyzői referens munkakör igazgatási ügyintéző 
II.-re, a szociális és szervezési ügyintéző I., II. 
munkakörök pénzügyi és igazgatási, valamint 
szervezési ügyintézőre módosultak, valamint 
ki kellett egészíteni a táblázatot a pénzügyi 
ügyintéző VI. munkakörrel. Emiatt az SZMSZ 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó 
munkaköröket tartalmazó 4. sz. függelékét 
is módosítani szükséges.  A módosításokat a 
bizottságok egyetértésével a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta.

3. A „2457 Adony, Rózsa u. 2. és Rózsa u. 
2/1. szám alatti ingatlanok ügye” tárgyában 
hozott 114/2017. (IV.25.) számú képviselő-
testületi határozat visszavonása 
Adony Város Képviselő-testülete a 114/2017. 
(IV.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy 
megvásárolja a 2457 Adony, Rózsa u. 2. és Rózsa 
u. 2/1. szám alatti ingatlanokat. A Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal az eladók felé a fizetendő illetéket 
ingatlanonként szabja ki, így szükséges a két 
ingatlan megvásárlásáról két külön határozatban 
dönteni, így a 114/2017. (IV.25.) számú 
határozat visszavonása mellett két új határozatot 
javasoltak elfogadni. A 114/2017. (IV.25.) 
számú határozatban a vételár megfizetésének 
határidejeként 2017. június 15. napját határozták 
meg, azonban a 11 résztulajdonossal az 
adategyeztetés eddig a határnapig nem sikerült, 
így a határidőt 2017. július 31-re javasolták 
módosítani. A bizottságok és a Képviselő-testület 
a határozat módosítását egyhangúlag elfogadta. 

4. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése közbeszerzési 
szakértő kiválasztása
Ronyecz Péter polgármester úr számolt be, az 
első fejlesztésről, amely TOP-os pályázati forrás 
felhasználására irányul. 

VÁROSHÁZA

ADONYI KORMÁNYABLAK

2457 ADONY RÁKÓCZI U. 21.

ELÉRHETŐSÉGEK

IDŐPONT EGYEZTETÉS, INFORMÁCIÓ

+36 25 795 255
INTEGRÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 

ÜGYINTÉZÉS

+36 25 795 256
OKMÁNYÜGYINTÉZÉS: 

+36 25 795 257

ÜGYFÉLFOGADÁS
hétfő: 7-17, kedd: 8-12

szerda: 8-16, csütörtök: 8-18
péntek: 8-12

e-mail: kormányablak.adony@fejer.gov.hu
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Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
 dolgozóinak hivatali elérhetősége

 2017. március  1-től:
Szobaszám Név Mellék
Földszint   

Dombiné Szűcs Ágnes 
kereskedelmi és telepengedélyezési ügyek, 
hagyatéki ügyek, települési támogatások
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

szemétszállítási díjkedvezmény és mentességhez 
igazolás, hatósági igazolások

13.

3.
Müllerné Pekarek Anita                                              

gépjármű és iparűzési adóügy, adóigazolások, 
közérdekű munkabüntetések

22.

3.
Nagyné Vámosi Andrea                                         

építmény és kommun-adóügy, adó- és 
értékbizonyítványok

23.

4. 

Lieber Lilla
ügyfélszolgálat                                       

Méhészeti nyilvántartás, Kóbor eb nyilvántartás, 
közvilágítási hibabejelentés, képviselő-testületi 

és bizottsági jegyzőkönyvek, rendeletek és  
határozatok nyilvántartása

11.

5.

Kremmer Krisztina                                                           
anyakönyvezetői feladatok, ápolási -, 

közgyógyellátási -, lakásfenntartási támogatások 
személyi ügyek

14.

6.

Székely Krisztina                                         
lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek, civil 

pályázatok, támogatások, közfoglalkoztatási 
ügyek, első lakáshoz jutók támogatása                                                                          

önkormányzati pályázatok, polgárvédelmi 
feladatok

15.

Emelet   

11.
Müllerné Kocsis Mónika  pénztár                                                              

ebéd befizetés/lemondás, temető nyilvántartás,                                         
Marcziné Domján Szilvia
szerződések nyilvántartása,  

12.

12. Gajdó Jánosné könyvelés                        21.

13. Gévai Lajosné könyvelés              20.

14. Kozma Lászlóné                                                          
pénzügyi irodavezető 19.

15. Bokor Erika aljegyző 18.
Gáti Nikolett

titkárság 16.
17. Ronyecz Péter polgármester 17

A  régi hivatal épületének  átalakítására 
vonatkozó szerződés a Kincstárral létrejött, a 
forrás rendelkezésre áll, így szeretnék minél 
előbb elkezdeni ezt a feladatot, melynek első 
része a közbeszerzési  eljárás lebonyolítása, 
ennek a kiválasztása történt meg. A három 
beérkezett árajánlatból a legkedvezőbbet a 
bizottságok elfogadásra javasolták, melyet a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

5. Civil támogatásról való lemondás    
A Vetus Salina Kulturális Egyesület az 
Önkormányzat 2017. évi önkormányzati 
támogatásról szóló felhívására „Balett padló 
beszerzésre” 153 000 Ft támogatásban részesült. 
A VSKE titkára, Králl Gabriella 2017. május 
29-én a mellékelt nyilatkozattal lemondott a 
támogatás ezirányú felhasználásáról, azt a VSKE 
az Önkormányzat bankszámlájára visszafizeti.
 Az összeget a Németországban Oedelsheimben 
2017. 07. 29 - 08.04-ig megrendezésre kerülő 
tánctábor útiköltségére kívánja átcsoportosítani 
a csatolt kérelme alapján, melyet a bizottságok 
és a Képviselő-testület egyhangúlag támogatott. 

6. Sürgősségi ellátáshoz szükséges 
eszközcsomag beszerzésének támogatása    
 Az Medicopter Alapítvány megkeresést küldött 
az Önkormányzatnak, melyben eszközcsomag 
beszerzéséhez kér támogatást. A Képviselő-
testület és a bizottságok egyhangú döntése 
alapján 100 000 forint támogatásban részesítik 
az alapítványt. 

7. Bejelentése

Ronyecz Péter polgármester úr bejelentései:
- A DRV szeretné megvásárolni a 
szivattyúkat, melyeket az átemelőkbe kellene 
beépíteni. Ennek a költsége 3 600 000 forint, 
melyet a költségvetés tartalmaz. 
- Tájékoztatja a képviselőket, hogy a TOP-
os források elindultak, kettőre vonatkozólag 
döntés van, a további háromnál pedig megvan a 
támogatói nyilatkozat. Jelenleg a szerződéseket 
várják. Minden pályázat esetében a források 
rendelkezésre állnak. Az ütemezés, terveztetés, 
közbeszerzés hátra van. És már az is látszik, 
hogy több helyre szükséges önkormányzati 
forrás is. 

Dr. Glashütter Csaba bejelentése:
- Felhívja a figyelmet arra, hogy a 

Vasútállomás utáni M6-os autópálya 
alatti átjáró és környezete, valamint 
tovább haladva, a Lívia felé vezető út 
tele van hulladékkal. Úgy fest, hogy 
többen illegális szemétlerakó helyként 
használják. Javaslatot tesz a környék 
tisztítására és ellenőrzésére.

Hetyei Gábor bejelentése:
- A képviselő úr bejelentése szerint, a 

kompátkelőnél álló régi büfé épületével 
kapcsolatban valamit tenni kell. A tető 
be van szakadva és életveszélyesen 
lóg. Ennek ellenére most is beülnek alá 
az emberek. Egyrészt nem esztétikus, 
másrészt balesetveszélyes. Kéri a 
tulajdonos felszólítását. 

adony városi napok

2017. augusztus 19. szombat 

20.00 előzenekar.
 ezt követően a 

müller péter sziámi and friends zenekar koncertje

10.00-02.00 utcabál

2017. augusztus 20. vasárnap

19.00 városi ünnepség

gyöngyvirág női kar előadása
beszédet mond ronyecz péter polgármester

rosmarin táccsoport előadása

20.00 áldás együttes koncertje

21.00 tűzijáték

Nyári táborok

Adony Város Önkormányzata a kötelező 
feladatellátáshoz igazodva a városban működő 
intézmények bevonásával, az idei évben is 
megszervezte a gyermekek szorgalmi időn kívül 
történő nyári napközbeni ellátását. Az elmúlt év 
tapasztalatai és visszajelzései nagyon kedvezőek 
voltak a gyermekek és szülők részéről egyaránt, 
a táborokon 313 fő gyermek vett részt. Az 
idei évet tekintve a 2017. évi költségvetésben 
3 millió forint eredeti előirányzat került 
elkülönítésre a nyári táborokra. Igazán 
színes és tartalmas, szinte az egész nyarat 
lefedő programok között válogathattak a 
gyermekek. Június 6-tól augusztus 25-ig, 15 
különböző nyári napközis tábor bonyolódik le 
a városban, ahol 8.00-16.00 óra között állandó 
felügyelet mellett, napi háromszori étkezésben 
részesülve szórakozhatnak a gyermekek. A 
lezajlott táborok közt az alábbi oldalakon 
szemezgethetnek. A kimaradt beszámolókat a 
szeptemberi lapszámban olvashatják.  

Folytatás a 4. oldalon..
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Az Adonyi Szociális Központban idén sem telhet el úgy a nyár, hogy ne legyen megszervezve nyári 
tábor az adonyi gyerekek részére. Közel 50 gyermek részvételével június 19-23-ig valósult meg az első 
– Helló Nyár elnevezésű - túratáborunk az alsó tagozatosoknak. Szerencsére az idő is kedvezett egész 
héten, így a sok-sok szabadba tervezett programunkat meg tudtuk valósítani.  Hétfőn a Duna-parté volt 
a főszerep, ahol igyekeztünk minél több természetből válogatott „kincset” felhasználni. Kavicsokat 
gyűjtöttünk, melyeket kifestettünk, faágakból, rönkökből gátat építettünk. Délután a Központ udvara 
adott helyet a Duna Dog Center Kutyaiskola által nagyszerűen megtartott kutyabemutatónak. A 
gyerekek megsimogathatták a kutyusokat, és bekapcsolódhattak a velük való feladatokba egyenként 
és csoportosan is. Közel egy órás interaktív szórakozási lehetőséget nyújtott ez a program.  Kedden 
útra keltünk, és busszal ellátogattunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaújvárosi Játszóterére – 
ahol különböző nehézségű mászókák, játékok, trambulin, ping-pong asztal közül is választhattak a 
gyerekek - illetve a dunaújvárosi Duna-partra is, ahol egész nap játszottunk, mozogtunk. A nap végén 
nem maradhatott el egy kis fagyizás sem, amit helyben gombócoztak ki nekünk. A napocska, virág, 
szívecske, béka és tappancs csoportokra osztott kis csapatunk szerdán akadályversenyen vett részt 
az adonyi gátnál. Előző nap kijelöltük és előkészítettük a különböző állomásokat, ahol másnap egy-
egy állomásvezető várta a gyerekeket. A feladatok közt volt „mocsárjárás”, „pókháló”, TOTÓ, „mit rejt 
a doboz”, játék, stb. A gyerekek ügyesen túljutottak az akadályokon, és ezzel pontokat is szerezhettek. 
Délután az adonyi Hóvirág Óvoda és az adonyi Szent István Általános Iskola által számunkra biztosított 
játékai, sporteszközei segítségével tovább folytatódott a játék, szórakozás, pancsolás az udvarunkon.
Csütörtökön komp vitt át bennünket Lórévre és vissza, és egy jó kis szabadban elkészített bográcsos 
ebéd közben elkészültek a parafa dugókból épült kishajók is, melyeket aztán vízre tettünk. 
Pénteken tűzoltó autó érkezett hozzánk. A gyerekek nagy örömére bele lehetett ülni, fel lehetett mászni 
az autóra. A nagy melegben mindenki élvezte a tűzoltós vizes játékokat, locsolást, szaladgálást. Délután 
jutott idő még labdázni, csocsózni, biliárdozni, társasozni. Minden nap biztosítva volt számunkra az 
iskolakonyhán elfogyasztható reggeli, meleg ebéd, uzsonna vagy a hideg csomag, azokra az esetekre, 
amikor a szabadban oldottuk meg az étkezést. A tábor utolsó napján megszámoltuk a szerzett 
pontokat és eredményt hirdettünk. Mindenkinek átadtunk egy emléklapot és egy kis ajándékot.
Örömünkre, a gyerekek nagyon élvezték a túrákat, buszos utakat és a közös étkezéseket is. Több 
kisgyerek érkezett ismerősökkel, de sok barátság itt alakult ki a tábor alatt.
Az ügyes, kedves gyerekekkel egész héten öröm volt együtt lenni, és közös élményeket szerezni.
Nagy szeretettel várunk mindenkit jövőre is!

Táborvezetők (Zita, Flóra, Évi)

NYÁRI TÁBOROK 
    “Ballagó barangolók tábora” -a Hóvirág Óvodában

           “Helló nyár - Túratábor” - a Szociális Központban

 “Sporttábor 2017” -a Szent István Általános Iskola és AMI szervezésében

Immár második alkalommal került megrendezésre ballagó óvodásaink részére a Barangoló 
nyári tábor június 6-9-ig. A négy napos programon,  óvodánk 39 ballagója vett részt, melyek a 
délelőtti órákban zajlottak. Az első napon a Grimm-busz Színház előadására kaptunk meghívást, 
a művelődési házba, mely programokon minden óvodásunk részt vett. A színvonalas, eseménydús 
előadás nagyon elnyerte a gyerekek tetszését, nagy tapssal jutalmazták a művészeket. A második 
napon, a dunaújvárosi Tűzoltóságra látogattunk el, ahol nagyon kedves fogadtatásban volt részünk. 
Bepillantást nyerhettünk az ott dolgozók, szolgálatot teljesítők mindennapjaiba. A legújabb 
tűzoltóautót is megcsodálhattuk, sőt bele is ülhettek a gyerekek. Mónika néni a tűzoltók segítségével 
készenléti ruhát öltött. Lehetőséget kaptak a lurkók arra is, hogy egy hosszú tömlőt tartva célba 
találjanak. A délelőtt végén sok élménnyel tértünk vissza az óvodába. A harmadik napon a Halacska 
csoport a dajka nénijéhez látogatott el. Edit néni állatserege igen népes. Az első látnivaló a szép 
halastó volt, melyek lakói a nagy meleg miatt igen lusták voltak, de azért egy-két halat sikerült 
megpillantanunk. A ház teraszán még sok látnivaló várta a kíváncsi gyerekeket. Volt tengerimalac, 
törpepapagáj, hullámos papagáj, teknős, csincsilla és kutya is. Búcsúzóul, egy kis ropogtatnivaló és 
gyümölcs várta a gyerekeket. Az utolsó napon június 9-én pénteken az adonyi TSZ-be látogattunk el. 
Jó nagy sétát tettünk meg a forró napsütésben. Az ott dolgozók örömmel fogadtak minket. Kovács 
László (Kokó) volt az idegenvezetőnk a séta során. Első utunk az állatokhoz vezetett, ahol láthattunk 
birkákat, teheneket, borjúkat is. Visszafelé jövet megnézhettük a hatalmas gépparkot, be is ülhettek 
a gyerekek a kombájnokba. Bekukkantottunk a raktárba és a műhelyben is érdekes dolgokat láttunk. 
A séta végeztével üdítőt és rágcsálnivalót kaptak a gyermekek a vendéglátóiktól. Tartalmas hetet 
tudhatunk magunk mögött, sok élménnyel gazdagodtak ovisaink és még mi felnőttek is. Reméljük, 
hogy még soká emlékeznek a gyerekek ezekre a napokra, és a sok fotó örök emlék marad számukra.

Morváné Pajer Judit
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 “Hittan tábor” -a Sarlós Boldogasszony plébánián

           “Helló nyár - Túratábor” - a Szociális Központban

 “Sporttábor 2017” -a Szent István Általános Iskola és AMI szervezésében

2017. június 26-30 között került megrendezésre a 
SPORT Tábor az általános iskolában, ahol az iskola 
pedagógusai várták a táborozni vágyó gyerekeket. A 
tábor a nevéhez méltóan a sportos tevékenységekről 
szólt.  A magas létszámú táborozókat korosztály szerint 
négy csoportba osztották a szervezők. A testnevelők 
sportos és játékos foglakozásokkal várták a csoportokat 
helyszínül az iskola udvara, a tornacsarnok és a park 
szolgált. A labdás játékok mellett, lehetett pingpongozni, 
sportos társasokkal játszani, volt kommandós 
akadálypálya és kerékpáros ügyességi játék is. A 
kihívást ezen a héten a biciklis kirándulás Iváncsára 
jelentette. Minden gyermek és kísérő teljesítette a 
távot, majd jól megérdemelten csobbanhatott az 
iváncsai tanuszoda vízébe, ahol  az úszás mellett vizes 
játékok és vízilabda is várta a táborozókat. A kézműves 
foglalkozásokon sportos játékszereket készíthettek 
maguknak a táborozók, valamint megismerkedhettek 
a zsonglőrlabda rejtélyeivel is. A pihenő időben sakkal 
és társasjátékokkal múlatták az időt a gyermekek és 
felnőttek egyaránt.  A hét hamar elröppent, az utolsó 
nap délutánját közösen töltötték el a gyerekek. Szabad 
játék, Ki mit tud? és fagylaltozás zárta a sporttábor 
ötödik napját. Köszönet minden segítőnek! Jövőre is sok 
szeretettel várjuk a gyermekeket az iskolai táborban.

Füsi Gyöngyi
művészeti vezető

Július 3-7. között került megrendezésre a katolikus hittanosok 
napközis tábora a templom és a plébánia területén, amelyen 
több mint negyven gyermek vett részt. Ötnapos, tartalmas 
kikapcsolódásukat, testi-lelki jólétüket nagyjából további 
tizenöt fő: fiatal illetve felnőtt biztosította, akik önkéntes 
alapon az egyházközség tagjai közül kerültek ki. Az idei tábor 
témáját Jézus életéből a vízzel kapcsolatos csodás események 
adták: megkeresztelkedése, a kánai mennyegző, valamint 
a vihar lecsendesítése. A reggeleket az aktuális szentírási 
szakasz meghallgatásával kezdtük a templomban, amit 
rövid magyarázat, majd közös éneklés követett. A tízórait 
követően a napi témák csoportos foglalkozásokon elméleti 
szinten, majd kézműves-ügyességi feladatokkal kerültek 
feldolgozásra. Délutánonként a méhészkedés rejtelmeivel, 
illetve a településünk történetével is ismerkedtek a 
résztvevők, s a hét utolsó napján néhány addig megtanult 
jelenetet adtak elő. A szerdai napon kirándultunk: a Gaja-
völgyet Fehérvárcsurgó felől közelítettük meg, a túra 
végén pedig Bodajkra mentünk. Bodajk ősi zarándokhely: 
a feljegyzések szerint Szent István ide zarándokolt fiával, 
Szent Imrével Fehérvárról Szűz Mária közbenjárását kérni 
országunkért. A bodajki plébániatemplom kertjében 
költöttük el az ebédünket, majd szentmisén vettünk részt a 
felújítás alatt álló templomban a kegykép előtt. Ezt követően 
a 13. században épült csókakői várat hódítottuk meg a 
Vértes hegység oldalában, amelyről páratlan szép panoráma 
tárult elénk a Móri-árok több települését is magába foglalva. 
A táborunkat pénteken délután a szülőkkel együtt közös 
szentmise, majd a gyerekek előadása és az általuk készített 
süteményekből készült agapé (szeretet-vendégség) 
zárta. Ezúton is szeretnénk megköszönni az önkéntesek 
áldozatos munkáját, az adonyi Önkormányzat, valamint más 
támogatóink segítségét!

Bozai Márton 
plébános
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A tábor vagy workshop koncepciója az 
“érdekes ábrázolás” volt.  Alapvetően a kreatív 
képcsinálás területén kerestük az egyéni 
megoldásokat. Minden nap 8 vagy 12 oldalas 
vázlatkönyvet kaptak a gyerekek, melyet napi 
2-3 téma képeivel kellett megtölteni. Első nap 
a középtónusú borítóval, belül fehér, de négy 
oldalon feketével fűzött füzetet kaptak. 
Így a negatív és pozitív ábrázolást gyakorolták 
a falánk hörcsög és a hamisan kukorékoló 
kakas témában. A borítót a végén kellett 
megtervezni, hisz a beltartalomtól függött 
a kinézete. Máskor adott képet kellett 
átalakítani a saját  stílusában, Lázár Ervin 
„A kislány, aki mindenkit szeretett” meséje 
alapján. A nagy maci melletti kislányt otthon 
kellett a kis mackóval „kitalálni”. Így Stanislaw 
Lem Kiberiádája egy képével is, tudósok-robot 
inverzben. Volt labirintus-rejtvény, hogyan 
talál haza a süni vagy, hogy a jelmezekből 
kilógó lábak alapján felismerik-e a tulajdonos 
állatot. Csináltunk sötét alapra fehérkrétával-
ceruzával portrét a szemben ülőről, 
vagy rajzolt-vágott maszkot hurkapálcás 
fogantyúval. Volt szó a boldogság-szabadság-
halál ábrázolásáról.
A palacsinta összetevőit is kellett ábrázolni 
úgy, hogy nem írhatták mellé mi is az. 
Mikor így a lisztet búzakallásszal jeleztük, 
volt, aki mellé írta: búza! A töltelékekkel is 
foglalkoztunk persze.
Direkt nem szokványos témákat is rajzoltunk 
képregény műfajban, Banyabugyogók címmel, 
mely arról szólt, hogy mikor a boszorka /nagy 
szőrös bibircsókkal az orrán/ túl forróra állítja 
mosógépén a hőfokot, annyira összemegy a 
ruhája, hogy minden kilátszik...
A végén egy Ki-mit-tuddal zártunk, üvöltős 
csoportképpel természetesen. Minden fődíjat 
elvittek a fellépők. Egy különdíj is leesett: 
„Gyulibácsi” kapta.

Pálfi György

  “Kreatív kezek tábor” - a KKKK-ban

     “Varázslatos színek tábor” - a KKKK-ban

Rajzok: Geleta Hanna
Fotó: Kozmér Amanda

A „Varázslatos színek” táborban Csóka László festőművész vezetésével sajátíthattak el különféle rajzolási és 
festészeti technikákat a gyerekek. A hét elején egy színelméleti ismeretterjesztő film megtekintésével vették 
bele magukat a színek világába. Egyszerű csendéletek megrajzolásán keresztül figyelték meg a fény-árnyék 
viszonyokat, amelyeket később több elemből álló kompozíciókon is kipróbálhattak. A hét második felében 
több rajzon és akvarellen túl élesben gyakorolhatták a plein-air festészet lényegét, miközben  a Kastélypark 
fái alatt festettek.

Kozmér Amanda

Fotó: Bokros Judit 
Rajz: Bodó Emese, Bíró Dominik
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Egy uradalmi mérnök naplójából 
6. rész Hírek a Gyöngyvirág Női Kar tájáról

E hónapban Uhlarik János uradalmi mérnök 
naplójából az 1850-ben írt feljegyzéseiből 
gyűjtöttem ki részleteket. Saját életéről, háza 
környékéről, munkájáról. Megtudjuk, hogy 
1850. január első napjaiban „számot vetett” 
cselédeivel, ugyanis kifizette előző évi hátra levő 
bérüket. Feljegyezte, hogy elköszönő kocsisának, 
Schmidt Mihálynak bérét „…egy pár új csizmával 
kiegészítettem”. Ez évben Balog György lett az új 
kocsisa. Csavajda Gyurit megfogadta tehenésznek, 
egész évre fizetve 60 Ft-ot. (Megjegyzem, 
hogy ekkor még nem gondolta, hogy lesznek 
még gondjai a Gyurival.) Blaskó József kanász 
járandóságát is kifizette. A naplóban leírta, hogy 
„Kese” nevű kanca lovát fektében éles patkójával 
úgy megrúgta „Ruzsa” nevű lova, hogy jobb 
faránál tenyér nagyságú nagy seb lett. Göde 
József orvos kovács gyógyította meg a lovat. 
Január 15-én katonák érkeztek Adonyba, majd 
tovább mentek Perkátára.  Ott beszállásoltak, és 
onnan járták a falvakat, pusztákat ellenőrizni. 
Január 29-én feljegyezte, hogy Öcsi és Fövényi 
gulyásnál és csikósnál fegyvert találtak a katonák, 
és a csendőrök azokat „Fejérvárba bé kísérték”. 
Február 8-án Lángra rendelte gróf Zichy György, 
hogy a Sárvízi csatorna ügyeivel foglalkozzon. 
Még erre a napra feljegyezte, hogy „A gróf e nap 
kapott levelet, hogy a Perkátát megszálló 200 
lovas császári katona részére bort küldessen”.  
Április 1-től Szőnybe rendelték Uhlarikot. 
Folytatnia kellett a Herkáli erdő felmérését, amit 
1849 végén elkezdett. Ugyanis a komáromi vár 
megerősítéséhez újabb földterületeket igényelt 
a császári katonaság. Katonai mérnökökkel 
dolgozott együtt, az elvégzett munkáról a vár 
parancsnokának kellett beszámolni. 
1850. június 7-én feljegyzi: „A Herkáli erdő 
melletti Új Szállás majornál egy Fazekas nevezetű 
béres estve 10 óra tájon egy félig puska porral 
teli gránát golyót elsütvén, szét pattant, kezét 
eltörte, lábánál a ruhát leszaggatta, ruháját 
rajta meggyújtotta, iszonyú sebeket kapván a 
szerencsétlen, bele fog halni.”
Június 8-án elkészült a Herkáli erdő részletes 
felmérésével, és Végh József fuvarossal 11-én 
indult haza Adonyba. Amíg távol volt, felesége 
vezette a családi gazdaságot. Június 28-án Huber 
János pesti kovácsmester érkezett Uhlarikhoz. 
Huber mester elismert szakember volt. 1846-ban 
már olyan jó minőségű kocsi rugókat készített 
magyar acélból, amelyek felvették a versenyt 
az angol acélból készült rugókkal. Termékeivel 
díjakat is nyert a kiállításon. Arról, hogy miről 
tárgyaltak, nem jegyezte fel Uhlarik, de nagyon 
tisztelte a kiváló kovácsmestert. 
Július 3-án tífuszban meghalt a Gyöngyösön 
szolgálatot teljesítő ifj. Zichy György főhadnagy. 
Három nap múlva temették el Lángon, a 
temetésén részt vett Uhlarik is.
Július 5-én „nép összeírásra” egy kapitány 
vezetésével katonai küldöttség érkezett 
Adonyba. A Tiszttartóság épületében szállásolták 
el a tiszteket. Az 1850-es népszámlálás utolsó 
volt abban a törekvésben, amely az Osztrák 
Birodalomban és Magyarországon is „feudális – 
katonai jellegű népösszeírás” volt. A következő 
összeírásra 1857-ben került sor, de az már első 
tagja volt a modern elsősorban demográfiai 
szempontokat szem előtt tartó összeírásoknak. Az 
1850-es összeírás kiterjedt egész Magyarország 
területére, amelyet katonai közreműködéssel 
kellett végrehajtani. A népszámlálás művelete 
Poroszország elleni katonai készülődés miatt 
megakadt, és csak 1851nyarán folytatódott és 
fejeződött be. 

A szervezési nehézségek, a végrehajtással 
kapcsolatos bonyodalmak miatt nem volt 
eredményes az összeírás. Adonyban 2873 főt 
írtak össze. 
Nézzük mit jegyzett fel július 8-án Uhlarik, 
hogyan érintette portáját az összeírás: „56-ik 
szám alatti urasági ház lakásom a katonai nép 
fölírással a mai napon bé iratott. Lisza Ferenc 
lovas kapitány úr az elnök bé iratot így: Uhlarik 
János 1790 évi születés, felesége Borbála 1820 
évi Budai születés. Kovács Jani 1838 évi születésű 
Pesti deák nem iratot fel. Kovács Jozefa 1842 
évi születésű Budai árva leány mind nálam levő 
feliratot. Balog György 1822 évi Szent Györgyi 
születésű kocsisom feliratot. Csavajda György 
1830 évi Adonyi születésű tehenész atyja házához 
iratot. Hoztinger Anna 1830 évi Kálózi születésű 
szakácsnő feliratot. Ruska Örzse 1832 évi Kálózi 
szolgáló feliratot. 6 fejős tehén feliratot, 3 üsző 
nem vétetett fel. 1 kanca, 1 herélt kocsis ló és 1 
három éves kanca csikó feliratot.”
Az összeírók még szeptemberben is Adonyban 
voltak, mert szeptember 6-án ez olvasható 
a naplóban: „Mérnöki irodából három fiókos 
almárium egy béres szekéren a Tiszttartóságba 
oda bé szállíttatot a katonai tisztek számára.”
Tatár nevű csikóval az összeírás után két nappal 
gondok voltak: „Délután Tatár 3 éves kanca 
csikó bél csavarodás bajával Göde József lovas 
orvos majd egész estélig fáradozott. Eret vágott 
rajta, terpentin olajjal szíve elején és vese táján 
bé dörgölte, két klisorent adott nékie. Tatár 
míg nyavajáját enyhítették, egyre a földhöz 
verte magát.” A gyógyítás sikerült, Tatár csikó 
meggyógyult. 
Július 31-én Csavajda Gyuri tehenész szolga 
megbetegedett. Igen nehezen értette meg, hogy 
a számára hozott orvosságot be kell vennie. Az 
esetről ezt jegyezte fel Uhlarik: „Tehenészemnek 
hashajtó orvosság iratot ki, bé venni nem 
akarván vélem gorombáskodott. Erre pofon 
ütvén az orvosságos üveg összetörött, kezemet 
igen megsértette az üveg. Szolgálatát itt hagyni 
akarván Németh Csoma szolgabíró úr intézte el 
a dolgot.” A tehenész október 7-ig maradt, utána 
Dajáról fogadott új tehenészt. Uhlarikéknak jó 
volt a Csavajda családdal a kapcsolatuk, mert 
felesége és rokon asszonyok is részt vettek a 
család szeptember 21-i szüretén. 
1850. október 1-én kezdődött a „Posta érnél” a 
töltés „bé csinálása”. A „Posta ér” az adonyi lapos 
mocsárvilágának vízét a Dunába levezető árok 
volt, amely az egykori „Böndi gödör” környékén 
folyt át az országút alatt. A „Böndi tó”-ként 
is ismert terület bronzkori települést rejtett, 
amelynek nem bolygatott részén az 1930-as 
években igen eredményes ásatások folytak. 
Ám 1850-ben még arra kellett figyelni, hogy 
olyan erős töltést építsenek a „Posta ér” út alatti 
átfolyásánál, amely ellenáll a Duna áradásának. 
Október 2-án 19 munkás kezdte a töltés építését, 
nagyobb részt gyermekek. Következő nap már 
30-an dolgoztak ott, fiuk és leányok. Két nap 
múlva újabb munkások jöttek, és 60 fő rakta, 
hordta és döngölte a földet. Uhlariknak október 
7-én Szőnybe kellett mennie: „A Vár megerősítése 
által elfoglalt földek és némely nemes házak 
megmérése és a Herkáli erdő iratai ügyében.” 
Arról, hogy mi történt Szőnyben, Uhlarik nem 
vezetett naplót, a következő bejegyzés december 
1-én történt. Leírta, hogy ezen a vasárnapi napon 
300 dragonyos katona jött Adonyba. „2/3 részük 
napnyugtakor tovább ment Perkátára és Duna 
Pöntölére, 1/3 tanyáját Adonyban ütötte fel.”   

                                                                                            
Rózsafi János        

Eredményes évadot zárt a Gyöngyvirág Női Kar. 
Fellépésükkel színesítették a városi ünnepségeket, 
részt vettek a Zene világnapján rendezett 
templomi hangversenyen, és nagysikerű tavaszi 
koncertet adtak a Művelődési Házban. Hírük 
Dunaföldvárra is eljutott, ahol a református 
templomban rendezett kórustalálkozón arattak 
nagy sikert. 

Megkezdték a készülődést az új évad elején, 2017. 
szeptember 30-án rendezendő kórustalálkozóra 
is, amelyre öt kórust hívtak meg, és meghívásukat 
mindegyik elfogadta. Így Adonyban, a Művelődési 
Házban hallhatjuk majd a dunaföldvári 
Annamatia Női Kart és a Cantimus Vegyeskart, 
a Bölcskei Női Kart, a nagyvenyimi Fontana Női 
Kart, az adonyi Lélekmentők Kamarakórust 
valamint a vendéglátó Gyöngyvirág Női Kart.

A hagyományos évadzáró összejövetelt ismét a 
„Ferke-pincében” tartották, ahol felelevenítették 
a vidám történeteket a „régi, szép időkből”, és 
foglalkoztak a következő évad terveivel is.

Szeptembertől ismét nagy szeretettel várják 
azokat az énekelni szerető hölgyeket, akik 
szívesen csatlakoznának közösségükhöz. 
A próbákat keddenként 6-tól 8-ig tartják a 
Művelődési Házban. Minden kötelezettség nélkül 
részt lehet venni egy próbán, és ha tetszik, akkor 
bárki bekapcsolódhat a munkájukba, ami igazán 
nem is munka, hanem a zene általi felüdülés és 
kikapcsolódás a hétköznapokból.

     Takács Béláné

KÖZÉLET

     “Varázslatos színek tábor” - a KKKK-ban

Fotó: Bokros Judit 
Rajz: Bodó Emese, Bíró Dominik
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SPORT
Sport tré avagy

 „majd a BELI megmondja”
Víz

Kémiai képlete H2O. Az élet forrása. Van belőle szénsavas, mentes, és csap is. Színtelen 
szagtalan, és forró nyári estéken a bor hígítására kiválóan alkalmas.A víz jellemzőit 
azonban mindenki ismeri. Én egy picit más aspektusból közelítenék a „téma” felé. Mint 
azt bizonyára tudja a kedves olvasó, július közepétől a hónap végéig Magyaroroszág, 
azon belül is Budapest, valamint Balatonfüred ad otthont – amikor ezt a cikket írom, 
a világverseny még tart - a 17. FINA vizes világbajnokságnak. Hogy egy jellegzetes 
retro slágert idézzek „Már elegem van a sok belpolitikából” így ezt a vonulatot, és 
azt, hogy mi mennyibe került a rendezvényen azt hagyjuk. A lényeg, hogy két héten 
keresztül élvezhetjük azt, hogy a csodálatos fővárosunkba látogatott az úszóvilág 
krémje, köztük szerencsére jó néhány Magyar fenoménnal. Mindemellett volt 
szerencsém személyesen is részt venni egy némelyik eseményen – hála „sellőnek” 
– így testközelből tapasztalhattam meg, milyen hangulata van a játékoknak.  
Ezen sorok írója a Magyarország – Hollandia, női vízilabdamérkőzésre látogatott 
ki. Meg kell mondjam elakadt a szavam. A szervezés, az önkéntesek, minden 
profi volt. Segítőkész személyzet, kedélyesen nevetgélő rendőrök, maximális 
biztonság. Egy múló pillanatra tényleg azt éreztem Európában vagyok, egy 
komoly világeseményen, amelyre tényleg az egész planétán odafigyelnek.  
A hangulatnak viszont külön bekezdést kell szenteljek. Az a tavalyi labdarúgó 
Európa Bajnokságon világossá vált, hogy mi magyarok a végletekig 
megszállottan tudunk szorítani a mieinknek. Eleddig azonban azt gondoltam, 
csak a fociért tudunk így rajongani. Nos, szerencsére kiderült, tévedtem. Ha 
csak rágondolok, beleborzongok, ahogy 6000 honfitársammal ordítottam, 
hogy „RIA RIA HUNGÁRIA”, tapsoltam, fújoztam, örömködtem és végül 
kiszurkoltam velük a győzelmet. Életem egyik legkatartikusabb érzése volt, 
leírhatatlan. Így a játékok vége felé azonban kicsit úgy érzem mintha SALVUS 
vízet kortyolgatnék – tudják, az a keserű valami, aminek rettenet íze van. 
Költői túlzás volt, ennyire azért nem szerepelnek rosszul a mieink, de egy picit, 
több érmet reméltem. A női vízilabda válogatott csak az 5. helyért szálhatott 
medencébe, és az úszóink egy picit az ÉN várakozásaim alatt teljesítettek. 
– igen igen, én vagyok az az idegesítő maximalista, akinek soha, semmi 
nem lehet elég jó, és a saját tökéletlenségét kivetíti a társadalom egészére. 
Vissza a világbajnokságra. Mindent összevetve egy csodálatosan megszervezett, és 
remek hangulatú rendezvényt rittyentettünk mi magyarok ide Európa közepébe, 
amelyre odafigyelt a nagyvilág. Erről nem felejtett el megemlékezni a szakma, a 
sportvezetők, és a résztvevők sem. De hát mi mást vártunk? Nemhiába vagyunk 
vizes nemzet!

Morva Dávid

LOVAS TÁBOR
Második alkalommal került megrendezésre a három napos Lovas 
tábor Paulusz Enikő birtokán. A 15 lelkes gyermek felkészülését 
öt felnőtt segítette, akik négy lovon próbálkozhattak elsajátítani 
a nyergelés, gondozás legfőbb szabályait. Először futószáron 
történő lovaglással mérték fel a gyermekek képességeit. Az 
ügyesebbek már a második napon szabadon lovagoltak. A 
délutánokat ügyességi feladatokkal, mint célbadobás, bóják 
közötti szlalom színesítették a táborvezetők, valamint a nagy 
hőségben aktív kikapcsolódással, vÍzipisztoly csatával és a 
lovak fürdetésével hűsítették egymást a gyerekek. A táborozók 
kantározták és nyergelték a lovakat, valamint a sörényfonást is 
kipróbálhatták.  A harmadik napon a szőrén való lovaglás mellett, 
sok gyakorlással igyekeztek a gyerekek alkalmazni a tanultakat, 
hiszen zárásként bemutatóval várták a szülőket. A tartalmas 
programban megfelelően elfáradva, oklevél kitüntetésekkel és 
fagyizással zárták a  tábort. 

Kozmér Amanda

Lajos atya kedvelt zöldségei

A burgonyadiétát szívesen ajánlotta szívelégtelenségeknél. Jól alkalmazható például gége és légcsőhurutnál, égésnél, fekélynél és reumatikus betegség 
esetén is. Sokféleképpen elkészíthetjük: héjában főzve, pürének, ropogósra sütve héjával. Ne fogyasszunk hozzá sót. És ne legyünk mértéktelenek a 
fogyasztásában. A benne rejlő nagy ásványi anyag tartalom és a sok vitamin bő forrás étkezésükben. Mindaz az életfontosságú anyag, ami benne van, 
közvetlenül a héja alatt rejtőzik. Erre legyünk tekintettel, amikor elkészítjük. A burgonya nemcsak védőtápszer, hanem bizonyos hiánybetegségek ellen is 
sikerrel alkalmazható. Tulajdonsága, hogy értékmegőrző, vagyis főzés közben is megmarad mindaz, ami benne olyan értékes és fontos a szervezet számára. 
Nemcsak az emberek szeretik, hanem házkörüli állataink is szívesen fogyasztják. Frissen préselve gyomorégésnél, bélzavarnál, hiánybetegségeknél igen 
kiváló hatású.
Cékla: Gyógyító erejét már kr. e. a 4. században is feljegyezték. Testépítő az ereje. Méregtelenít, különösen a bélben, gyomorban. Különböző betegségek 
gyógyítójaként tartják számon, például szép eredmény mutatható fel a leukémia és a rák kezelésénél. A cékla fő hatását természetesen nyers állapotban 
fejti ki. Az ecetes céklában az ecet közömbösíti a cékla gyógyhatásait. 
Csicsóka: az ég ajándéka. Van benne egy inzulinszerű anyag. Ezért az anyagcsere megbetegedések jó hatóanyaga. A csicsóka a napraforgómaghoz hasonlóan 
segít. Indiából került Európába. Az egyik legértékesebb gyógyítónk. Nemcsak az embereknek, hanem az állatoknak is. Minden porcikája felhasználható. 
Régen védősávnak is ültették az erdők mellé. Tartalmaz 5-féle vitamint, 20-féle nyomelemet, gyümölcscukrot. Cukor, ér, máj, pajzsmirigy betegségeknél jól 
felhasználható. Rák, tüdő, idegbántalomnál nem érdemes fogyasztani, mert a gyógyításukhoz szükséges nyomelemeket nem tartalmazza. Cukorbetegeknek 
kiváló, mert gyümölcscukrot tartalmaz, ami helyettesíti az inzulint. Rendszeres fogyasztása esetén megszűntetheti a szélsőséges vércukor ingadozást. Ezen 
kívül elhárítja az érkárosító lerakódást, enyhíti a magas vérnyomást, gyógyítja a csontritkulást, rendezi a vérhúgysav szintet. Pajzsmirigy túltengésekor 
uborkával együtt fogyasztandó.
Zöldpaprika: felmelegíti a vért, élénkíti az anyagcserét. Hatása trombózisgátló, megelőzés lehet az érelmeszesedés esetében. Tekintettel arra, hogy 
aktivizálja az egész sejtanyagcserét, ezért krónikus fáratság, erős kimerültség esetén különösen jelentős a paprikakúra. Mozgásszervi elhasználódáskor is 
segítségünkre lehet.
Paradicsom: szinte fel sem sorolható mi mindenen tud segíteni. Kúrájával eltávolítható a szervezetből a méreg és salakanyag. Látás- és hallásgyengeség 
esetén javítja az állapotot. Fáratság, kimerültség gyógyítója. A vért fiatalon tartja és megóv a krónikus betegségektől. Láz esetén üdítő. Vizesedésnél 
úgyszintén. Hatása vérképző.
Sárgarépa: gyomor – és bélzavaroknál, cukorbaj elkerülésére, a légutak erősítésére, a látás élesítésére, vértisztításra és az erőnlét fokozására igen alkalmas. 
Idős embereknek méginkább javasolt az emésztőszervek erősítése érdekében. Alkalmazhatjuk lé vagy saláta formában, de párolva is kitűnő.
Zeller: erősen bázisgazdag, tápláló és gyógyító növény. Alkalmas a hiánybetegségek elmulasztására. A zeller jól pótolja a konyhasót. Antiszeptikus hatása 
miatt rendet tesz a szervezetben, megerősíti az életerőt. Reuma, szív- és vérkeringési betegségekben szenvedők ínyenc, pikáns salátájaként gyógyító. 
Figyelem! A vérnyomást felemeli, bánjunk csínján a használatával.
Zöldborsó: növekedéshez szükséges anyagokat tartalmaz. Regeneráló, gyógyító hatással rendelkezik. Lassítja az idő előtti öregedést. A nagyothallás egyik 
gyógyítója lehet. Megállíthatja a hajhullást. Használjuk bátran nyersen is. Olaj, köménymag, kakukkfű, petrezselyem, fokhagyma összekeverésével mártást 
készítve kitűnő salátakúraként használhatjuk.

           Somlai Angyalka: Mindörökké egészségesen - Lajos atya tanytványa

  Augusztusban az alábbiak fogyasztása javallott:

  Tea: kamilla, kutyabenge, macskagyökér, fagyöngy, ezerjófű
  Étel: pelyhek, feketekenyér, napraforgó, dió
  Gyümöcs: datolya, narancs, citrom, szőlő BELSO UTAKON

//
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+36 25 231067,+36 30 3688806

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM
ALAPKURZUS

2017. SZEPTEMBER 22-23-24. 8.30-16.00-IG 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.

Előzetes jelentkezés és további információ a 
KKKK-ban személyesen, 

vagy a +36 25 504 530-as telefonszámon!

vásárnaptár
augusztus 23. 9.oo-11.oo 
háztartási vegyes áru, civilház

augusztus 27. 9.oo-12.oo 
háztartási vegyes áru, civilház

szeptember 12. 9.oo-12.oo
háztartási vegyes áru, civilház

BELÉPÉS FÉLÁRON!

Az adonyi lakosok 2017. évben is  50 %-os 
kedvezménnyel vehetnek részt az AGÁRDI 
POPSTRAND koncertjein. Belépéskor lakcímkártya 
bemutatása szükséges!



AÚ

AÚ 10

2 szobás lakás kiadó Dunaújvárosban, a Weiner utcában. 
Érdeklődni18.00 óra után az alábbi telefonszámon lehetséges: + 36 25 231 120.

ÜZENOFAL
//

adonyi újság
helyi közéleti és információs havilap

alapította:
Adony Város Önkormányzat Képviselő Testülete

2016. évben

kiadó és szerkesztőség:
közösségi- kulturális központ és könyvtár

2457 Adony, Rákóczi u. 28. 
elérhetőségek:

adonyi.ujsag@4kadony.hu
+36 25 504 530

felelős szerkesztő:
kozmér amanda

szerkesztőségi munkatársak:
Dombiné Szűcs Ágnes (városháza), 

Kard Éva (gasztronómia), Morva Dávid (sport), 
Rózsafi János (múlt-idő)

nyomdai munkák:
EFO Kiadó és Nyomda Kft

2440 Százhalombatta, Nyomdász u.4.
készült 300 példányban

Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza, azok 
szerkesztésének jogát fenntarjuk!

OLVASÓ KLUB - OLVASSUNK EGYÜTT!

Ha szeretne az Olvasó klubba tartozni, 
akkor olvasson el:

1. Egy magyar szerző művét
2. Egy könyvet, ami több, mint 250 oldal

3. Egy fantasyt
4. Egy klasszikust, amit férfi írt

5. Egy vörös pöttyös könyvet

Az Olvasó klubban való részvételt a könyvtárosoknál kell 
jelezni a könyvkölcsönzéskor. A részvétel feltétele a könyvtári 
tagság! A tagok közül minden évben egy szerencsés olvasót, 
értékes könyv(utalvány) jutalommal ajándékozunk meg! 
Bővebb információ kérhető a könyvtárban személyesen, vagy 
a 06 25 230 056, 06 70 3655 265 telefonszámokon.

KEDVES OLVASÓINK!

Üzenőfalunkat azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy 
itt adjunk helyet az Önök közzé tenni kívánt személyes 
üzeneteinek örömteli vagy épp szomorú családi 
eseményekről; apróhirdetéseinek, ha keresnek-
kínálnak valamit. Az üzenőfal használata max. 25 
szóig ingyenes. Várjuk megkereséseiket!

GASZTRONÓMIA 
Szilvás gyümölcskenyér

A szilvafa szinte minden kertben, útszélén 
megtalálható, és mivel éppen most van az 
érési ideje, így egyik kedvenc receptemet 
szeretném megosztani a kedves olvasókkal.  
A szilváról gondolom mindenkinek a szilvás 
gombóc jut elsőre az eszébe, de azért 
az egyszerű gyümölcskenyér tésztájába 
belekeverve is nagyon finom.  A hozzávalókat 
egyszerűen csak összekeverjük, majd 
az apróra vágott szilvadarabokkal  egy 
sütőformába rétegezzük, és már mehet is a 
sütőbe. Az elkészült gyümölcskenyér tésztája 
igencsak szaftos, a rákaramellizálódott 
cukros szilvával pedig  abbahagyhatatlanul 
finom. 
 

Hozzávalók 25x10x7 cm-es sütőformához:
17,5 dkg vaj

17,5 dkg porcukor
25 dkg liszt
2 tk sütőpor

2 db tojás (nagy)
2 tk vaníliaaroma 
(v. vaníliás cukor)

20 dkg szilva 
 

A megsült kenyér tetejére: 
 3 ek kristálycukor

10 dkg szilva
2 ek citromlé

 A szilvákat vágjuk félbe, a magot távolítsuk 
el, majd vágjuk fel kisebb darabokra. 
Szitáljuk a keverőtálba a sütőporral elkevert 
lisztet, majd adjuk hozzá a porcukrot, a 
feldarabolt vajat, és robotgéppel  kezdjük 
el összekeverni. Amikor már morzsalékos, 
állandó keverés mellett, adjuk hozzá 
a vaníliaaromát, majd egyenként a 
tojásokat. Ezután addig keverjük, hogy 
egy sima állagú, sűrű masszát kapjunk. 
A sütőformát béleljük ki sütőpapírral, majd 
kanalazzuk bele a tészta egyharmad részét és 
simítsuk el egyenletesen. Ezután szórjuk meg 
a feldarabolt szilvával, majd kanalazzuk rá a 
megmaradt tészta felét, és szintén szórjuk meg 
a  szilvával. Végül kanalazzuk rá a megmaradt 
tésztát, majd simítsuk el egyenletesen, 
hogy a gyümölcsöt teljesen befedje. 
Helyezzük be előmelegített sütőbe, majd 
közepes hőfokon kb. 60 perc alatt süssük 
szép aranybarnára. (én légkeverésnél 
150 fokon 55 percig sütöttem, és amikor 
kezdett szépen barnulni, lefedtem egy 
sütőpapírral, nehogy a teteje megégjen) 
10 dkg szilvát daraboljunk fel, keverjük 
össze a citromlével, és a kristálycukorral, 
majd kanalazzuk a sütőből kivett, megsült 
tészta tetejére. Ezután tegyük vissza még 
pár percre a meleg sütőbe, hogy egy kicsit 
rákaramellizálodjon a cukor és a gyümölcs. A 
sütőből kivett gyümölcskenyeret a formában 
hagyjuk teljesen kihűlni, majd ízlés szerint 
felszeletelve kínáljuk.
Jó étvágyat kívánok!

Kard Éva (Gizi)

50 ÉV
Tokaj Katalin és Jókai István!

Házasságkötésetek 50. évfordulója 
alkalmából további    sok egészségben 
és boldogságban együtt töltött évet 
kívánunk! 
    Család 

ADONY TV VETÍTÉSI IDŐPONTOK

 augusztus.10. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
 augusztus.12. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
 augusztus.19. Főműsor 19:00 20:30 Szombat
 augusztus.24. Ismétlés 19:00 20:30 Csütörtök
 augusztus.26. Ismétlés 19:00 20:30 Szombat
 szeptember. 02. Főműsor 19:00 20:30 Szombat 


