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Beköszöntő
Tisztelt Olvasó!

COVID ide, gazdasági válság oda, mégis sikerült elkészítenünk a 2021. 
évi, immár hatodik adonyi kincses kalendáriumot, a Salináriumot. Talán 
ennek az elkészítése tett minket leginkább próbára, hiszen nemcsak a 
hivatalos protokollt kellett folyamatosan szem előtt tartanunk a készítés 
során, a kapcsolattartásban, de szükséges volt az egyes egyéni igényeket, 
elvárásokat is minél messzemenőbben elfogadni. Reméljük, mindenki 
megelégedésére sikerült is.

Mint ahogy reméljük azt is, hogy az új könyvet – „mind külcsínben, mind 
belbecsben” – a korábbi színvonalon foghatja kézbe Ön, kedves Olvasó.

Nézzük hát, hogy mi az, amit megőriztünk a korábbi tematikából!

A gasztronómia mindig kihagyhatatlan, mint ahogy most is megtalálható 
12 remek recept a parázson sütők kedvéért – no meg mások kedvéért is, 
akik még nem sütnek szabad tűzön, de most itt az alkalom kipróbálni. 
Tovább „leltározzuk” környezeti értékeinket. Számba vettük már az 
elmúlt években a városunk külmajorjait, a Duna múltját, jelenét, az 
adonyi mezőgazdaság történelmét, a vad madarainkat. 2021-ben a 
dunai halakról olvashatnak szakszerű, mégis élvezetes ismertetőket, és 
nézhetnek szebbnél szebb fotókat a horgászegyesület jóvoltából. Ide is 
becsempésztünk egy kis gasztronómiát, hiszen a halat nem csak fogni 
jó, de enni is! Keresztrejtvények, riportok érdekes, értékes emberekkel, 
mesék, Adonyban született remek írások és néha kissé döccenő versek – 
a korábbi évek hagyományát folytatjuk e téren is. Adonys, a csodakutya 
újabb fantasztikus kalandját követhetik a kicsik és nagyok az ez évi 
képregényünkben. Figyelem! Az ebben bemutatott 1849-es események 
valósak, történelmileg hűek – csupán a szuper kutya szerepét szőttük bele. 
Bemutatkozik a 1414. sz. Gellért püspök cserkészcsapat egy élvezetes 
sorozatban, de a méhészeink is fellebbentik a fátylat arról, hogy mit is csinál 
egy méhész egész éven át. Az adonyi történelmet kutatják azok a cikkek, 
melyek egyrészt a „Kincsek a Plébánián” sorozatban találhatók, másrészt 
pedig a „Hogyan ünnepeltünk anno?” visszaemlékezései inkább színes és 
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érdekes pillanatfelvételei a múltunknak, mintsem a történelemkönyvek 
oldalaira szánt írások.

Azért, hogy ne csak a múlttal, hanem a jövővel is foglalkozzunk, 
megkérdeztünk néhány mai tinédzsert, hogy mit gondolnak arról, hogy 
hogyan fognak élni 30 év múlva. Azt hisszük, érdekes, tanulságos, néha 
meglepő válaszokat olvashatunk e sorozatban.

Az írások mellet gyönyörködhetnek Olvasóink a régi, féltve őrzött bögrék 
képeiben. Ha ezek a sokat megért bögrék beszélni tudnának! Mi mindent 
mesélhetnének az adonyi családok múltjáról! Így is tanúskodnak elődeink 
szép utáni vágyáról, a régi korok gondos háziasszonyairól.

Köszönet az alkotóknak: Ágoston Melinda, Alsóház Boglárka, Alsóházi 
Réka, Ambrus Anita, Ármai Bori, Bacsó Csaba, Bacsó Levente, Bálint Ágnes, 
Bálint Sára, Bálinthné Sándor Andrea, Barabás Péter, Berkes Györgyné, 
Bodnár Ivett, Bodó István, Boldog Istvánné Bagóczki Mária, Bozai Márton, 
Cziráki Ferenc, Csaba Ottóné, Domak Laura, Dr. Györe Andrea, Dr. Szász 
Károly, Dudás Éva, Ecsődi László, Elek Sándor, Elekné Olszewski Kinga, 
Fogas Gábor, Fónad József, Füsi Bori, Győri Jázmin, Hetyei Csaba, Hetyei 
Gábor, Hetyei Jánosné, Hettyésy Pál, Ignácz Ildikó, Kard Éva, Kis László, 
Klein Lajosné, Kovács-Kerekes Fanni, Kozmér Amanda, Kozmér Lajosné, 
Köller Ferencné, Králl Gabriella, Lauber István, Majer Ferencné, Mersics-
Morva Dóra, Molnár Daniella, Murányi Jánosné, Nagy Mihály, Nagy Orsolya, 
Nyul Gábor Alex, Olsewski Megi, Olszewski Waldemard, Olszewski 
Waldemardné, Paizs Renáta, Pajerné Streer Katalin, Paulusz Kata, Pavolek 
Réka, Pletser Nándor, Rózsafi János, Schmidtné Papp Éva, Siba Klára, 
Stanczelné Nagy Piroska, Szabó Ferencné, Szabó-Pajer Loretta, Szalai 
Attila, Szergej Danyilov, Takács Béláné, Tamon Zsófia, Tischnerné Tóth 
Szilvia, Tokai Laura, Virág Tiborné, Virág Viktória, Zaka-Csikós Csilla.

Szintén köszönet illeti az Adony Város Önkormányzati Testületét és 
Ronyecz Péter polgármestert, hogy ismét támogatták a kiadványunkat.

Íme a 2021-es, reméljük, vírusmentes kalendárium! Jó olvasást hozzá!

Hetyei Gábor szerkesztő, Takács Béláné olvasószerkesztő
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Január 
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Január 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

18

17

19 20 21 22

16

23 24

25 26 27 28 29

Újév
Fruzsina

Ábel

Marcell

Gusztáv

Piroska Timót

Pál MarcellaAdél

Melánia

BódogÁgota

Ágnes

Benjamin
Genovéva

Titusz
Leona

Simon
Edvárd

Ernő
Ernesztázia

Antal
Antónia

Sára
Márió

Károly
Karola

Angelika
Angyalka

Marina
Gerda

Vera
Veronika

Vince
Artúr

Lóránt
Lóránd

Boldizsár
Vízkereszt

Gyöngyvér
Keve

Attila
Ramón

Ramóna

Fábián
Sebestyén

Szebásztián

Rajmund
Emerencia

Zelma

Vanda
Paula

Titanilla



 Programok Adonyban

2021. 01. 16.  Vincevessző - vágás
Helyszín: Szőlőhegy - Szervező: Borrend

2021. 01. 16.  Sport bál
Helyszín: Művelődési ház - Szervező: Sportkör

2021. 01. 22. A Magyar Kultúra Napja 
Helyszín: Műveődési ház - Szervező: Művelődési ház
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Kincsek a kredencen 
„A múlt emlékei nagyban hozzájárulnak életünk jobbá tételéhez. 
Felszabadítanak minket a jelen zsarnoksága alól, és lehetővé teszik tudatunk 
számára, hogy visszalátogasson a régi szép időkbe. Olyan eseményeket 
válogathatunk ki és őrizhetünk meg az emlékezetünkben, amelyek különösen 
kellemesek és jelentőségteljesek számunkra, és olyan múltat „alkothatunk” 
az emléktárgyak segítségével, amely segít nekünk boldogulni a jövőben.”

Csíkszentmihályi Mihály

Bevezető

Az adonyi háztartások megbecsült és féltve őrzött darabjai voltak azok 
a díszbögrék, kancsók, amelyeket csak különleges alkalmakkor vett le a 
háziasszony a tisztaszoba, vagy ahogy errefelé mondták, az „elsőszoba” 
szekrényének vagy sublótjának a tetejéről vagy a konyhakredenc felső 
polcáról. Ezeknek a nem mindennapos használatra készült daraboknak a 
díszítő jellege jobban dominált, mint a használati értéke. Porcelán és fajansz 
anyagból készültek, ritkábban az olcsóbb cserépből. Találunk közöttük 
márkajelzéssel ellátottakat, amelyek magyar, cseh vagy német gyárakban 
készültek, de van köztük márka nélküli is. Kicsit a „magasabb” társadalmi 
osztályhoz való vágyódást, a jobb, kényelmesebb polgári életforma utáni 
vágyat képviselték a paraszti háztartásokban.
Hogyan kerültek ezek a szépségek a kiemelt helyükre? Egy részük 
emlékbögre, amit főleg barátnők, női családtagok, rokonok ajándékoztak 
egymásnak, ha zarándoklat, búcsújárás alkalmával egy-egy szent helyet 
felkerestek, de névnapi ajándékul is szolgálhatott. Friss házasként 
névnapomra Terus nénémtől a megszokott virág+bonbon helyett én is egy 
pár szép, krizantémmintás Hollóházi bögrepárt kaptam, amiket sajnos 
nem sikerült úgy megőriznem, ahogy az itt bemutatásra kerülő kincseket.
Nászajándékként is vittek főleg bögrepárokat a lánytársak. Nagymamám, 
aki 1919-ben kötött házasságot, féltve őrizte azt két Zsolnay bögrepárt, 
amit két legjobb barátnőjétől kapott nászajándékba. A komabögréket, 
amelyekből szintén láthatunk majd néhány szép darabot, a gyermekágyas 
anyának vitte az az asszonytárs - persze nem üresen-, akit felkértek a 
keresztanyaságra.Ezekben a bögrékben vittek a nagybetegeknek élelmet, 
bizonyítva azt, hogy mennyire fontos számukra a beteg személy, és annak 
miharabbi felépülése.
Lekerültek akkor is kiemelt helyükről, ha fontos vendég volt a háznál, és 
minél nagyobb tiszteletben kívánták részesíteni.
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Örülök és megtiszteltetésnek érzem, hogy a múlt néhány törékeny darabját 
sikerül a Kalendáriumban bemutatnunk, emléket állítva a régi korok 
háziasszonyainak, akiknek szép utáni vágyát, igényességét magukon 
hordozzák ezek a tárgyak is.

Takács Béláné 

Berkes Erzsi néni komabögréi csodálatosak

Berkes Erzsi néni komabögréi csodálatosak, és őrzik a régmúlt, ma 
már feledésbe merülő szép hagyományát. Szokás volt a gyermekágyas 
asszonynak ebédet, uzsonnát vinni. A rokonok a legjobb falatokat adták, 
hogy az anya minél előbb erőre kapjon. Az ebéd több fogásból állt, így 
több bögrére volt szükség, a hagyományos méretűnél nagyobbra is. Ezt 
nevezték komabögrének. Nem akármilyen edények voltak ezek, mert 
bizonyos rangot jelentettek a háziasszony számára. Akinek csak módjában 
állt, ilyen szép, porcelánedényben vitte a húslevest és a paradicsomszószt, 
kompótot, madártejet. Látszik a méretükön is, hogy nem egyformák. A 
távolabbi rokonok és ismerősök uzsonnával kedveskedtek. Süteményt és 
madártejet készítettek, ami akkor nem volt mindennapos étel. Elmondta 
Erzsi néni azt is, hogy Cili nagymamám ilyen szép nagyméretű bögrében 
vitt neki madártejet, mikor meglátogatta fia, Gyurika születése alkalmával.

Boldog Istvánné Bagóczki Mária – Takács Béláné
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Civilek Adonyban - 
Az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat bemutatkozik

A kezdetek kezdete

A cserkészet ma már több mint 100 éves. 1907-ben Robert Baden-Powell 
(cserkészek között csak Bi-Pi-ként emlegetett) Angliában indította útjára 
a cserkészmozgalmat, ami jelenleg a világ legnagyobb gyermek- és ifjúság 
nevelő mozgalma.  1. kép: WOSM

Bi-Pi katonatisztként, Indiában, illetve Dél-Afrikában, felderítő és kiképző 
munkát végzett. A háború után felkérték, 
hogy dolgozzon ki egy nevelési tervet 
fiatal fiúk számára, hogy jó állampolgárrá 
válhassanak.1907-ben megszervezte 
az első tábort fiúknak. Aki eddig csak a 
filmekből hallott a cserkészetről, könnyen 
azt gondolhatja, hogy ez a mozgalom a 
süteményárulásról szól, de biztosíthatlak, 
Bi-Pi nem süteményekkel védte 
Mafekinget1. A cserkészet megfigyelésről, 
leleményességről, jellemnevelésről szól.

A Cserkészmozgalom Világszövetsége 
(World Organization of the Scout Movement) így határozza meg               
a cserkészetet:

“A cserkészet önkéntes és politikamentes vallásos ifjúságnevelő mozgalom, 
mely mindenki számára nyitott, származás, faji, vagy vallási megkülönböztetés 
nélkül.”

Cserkésztörvények a cserkészélet iránymutató alapelvei:

1. A cserkész egyeneslelkű, és feltétlenül igazat mond.

2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és 
embertársainak tartozik.

1  Mafeking: város Dél-Afrikában. A második búr háború kitörésekor, 1899-ben a várost ost-
rom alá vették. A híres mafekingi csata 217 napig tartott 1899 októbere és 1900 májusa között, és vé-
dők vezérét, Robert Baden-Powellt nemzeti hőssé emelte.
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3. A cserkész ahol tud, segít.

4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.

6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.

7. A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és készséggel engedelmeskedik.

8. A cserkész vidám és meggondolt.

9. A cserkész takarékos.

10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

Pavolek Réka

Az adonyi kezdetekről Dr. Szász Károly emlékeire támaszkodom.1991-92 
telén, amikorra a korábbi úttörő, kisdobos 
szervezetek megszűntek az iskolákban, 
azzal az ötlettel kereste meg Dr. Szász 
Károly (nagybátyja biztatására, aki akkor 
a váci székesegyház plébánosa volt) 
Lendvay Zoltán atyát, hogy élesszék 
újra a cserkész-mozgalmat Adonyban. 
Az atya a volt pusztaszabolcsi tanárhoz, 
Pásztor Józsi bácsihoz delegálta őt, aki 
már a cserkészmozgalom aktív tagjaként 
tudott segítségére lenni Hada Tibor 
felkeresésében. Hada Tibor 1944 óta 
vallja magát cserkésznek (ma is, 90 
évesen, jó egészségnek örved). Tibor 
bácsi akkor a IV. számú Cserkészkerület 
(Székesfehérvár) parancsnoka volt. Egy 

ilyen kezdeményezést az iskola nélkül megszervezni nem lehetett, nem 
lett volna érdemes. Ezért a szervezésbe bevonták az akkori adonyi iskola 
igazgatóját, dr Soós Györgynét. Az első találkozóra Szász doktor lakásán 
került sor, amelyen rajta és feleségén kívül Lendvay Zoltán, Pásztor József 
és dr Soós Györgyné vett részt.

Együttesen úgy döntöttek, hogy megalakítják az adonyi cserkészcsapatot. 
Ez 1993-ban történt. A következő hónapban a történetet innen folytatjuk.

Hetyei Gábor

Robert Baden Powell
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Gasztronómia - Szabadtűzön készülhet

A pásztortarhonya
A pásztortarhonya a gulyás mellett talán a másik legnépszerűbb bográcsos 
étel. Mivel tipikusan az Alföldön készítették, Adonyban kevésbé volt ismert. 
Tarhonyát használtak a régi adonyi háziasszonyok is, csak nem ehhez a 
fogáshoz. Még emlékszem, hogy gyerekkoromban a nagymamám otthon 
készítette a tarhonyát rostán átreszelve, napon szárítva.
Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna, 25 dkg jó minőségű (soktojásos 
tarhonya), 80 dkg krumpli, egy nagy fej vöröshagyma, egy kanál pirospaprika, 
1-2 zöldpaprika és paradicsom, személyenként 5-6 dkg füstölt kolbász vagy 
debreceni, só ízlés szerint.
Elkészítés: A szalonnát felkockázzuk, a hagymát apróra daraboljuk, a 
megpucolt krumplit felkarikázzuk.
A szalonnát a bográcsban addig sütjük, amíg kiengedi a zsírját. Hozzáadjuk 
a tarhonyát és aranysárgára pirítjuk. Jöhet az apróra vágott hagyma, amivel 
kicsit még pirítjuk, majd megszórjuk pirospaprikával, és felöntjük 3 dl 
vízzel. Beletesszük a krumplit, vigyázva sózzuk, mert a szalonna is sós. A 
kicsumázott felezett zöldpaprikát és a lehúzott héjú, darabolt paradicsomot 
rádobjuk, de közben állandóan kevergetjük, mert könnyen leéghet. A végén 
felöntjük kb. 8 dl vízzel, és a félujjnyira szeletelt kolbászt belefőzzük. A 
kavargatást ne hagyjuk abba addig, amíg erősen nem forr, rotyog. Akkor 
leállítjuk a tüzelést a bogrács alatt, lefedjük, mert a saját gőzében kb. 20 
perc alatt megfő.

Fűszersa(o)rok
Tárkony: Erdélyből került hozzánk, 
régebben minden házban kedvelt 
fűszer volt kesernyé-csípős íze 
miatt. Ma ismét reneszánszát éli. 
Frissen és szárítva is használják 
salátafűszernek, ecet ízesítésére, 
levesek, szárnyasok, vadételek 
– általában savanykás ételek - 
ízesítésére. 

Takács Béláné
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Környezeti értékeink -  Halfauna Adonyban

Őshonos halak az adonyi Duna-ágban
A környezetünk egyik csodája az adonyi Duna-part. A benne élő növények, 
állatok fajgazdagsága, szépsége, változatossága minden évszakban 
ámulattal tölt el. Idei, a környezeti értékeinket bemutató cikksorozatunkban 
e gyöngyszem – a Duna és öblözete – halainak ismertetését vállalta két 
autentikus személy: Bodó István, az Adony és Környéke Horgász Egyesület 
titkára és Hetyéssy Pál, az Adony és Környéke Horgász Egyesület tagja, 
a Műlegyező Nemzeti Válogatott tagja, az ország (egyik) legjobb sebes 
pisztráng horgásza (idei három hazai versenyből kétszer nyert, egyszer 
lett második!).
Nem vállalkoztak az összes hal bemutatására, már azért sem, mert 
igyekeztek, amennyire lehetett, az úgynevezett inváziós fajokat kihagyni a 
bemutatásból. Inváziós fajoknak azokat szoktuk nevezni, melyek bizonyos, 
számukra idegen környezetbe kerülve rendkívüli módon képesek 
alkalmazkodni az új környezetükhöz, gyorsan szaporodnak és kiszorítják 
(visszaszorítják) a helyben szokásos (őshonos) élőlényeket. Ilyen halfajok 
például nálunk az ezüstkárász, busa, törpeharcsa, fekete törpeharcsa, 
naphal. Ezek bemutatásától igyekszünk tartózkodni. Az ezüstkárász és az 
amur esetében mégis kivételt teszünk, mert ennek a szaporodásra vagy az 
ökoszisztémára gyakorolt hatása olyan érdekességeket tartalmaz, melyeket 
hiba lenne nem bemutatni.
De melyek is azok a halak, amelyek Magyarországon őshonosak? 
Kalendáriumunkban a sügér (1. hó), dévérkeszeg (2. hó), karikakeszeg 
(4. hó), compó (5. hó), balin (6. hó), ponty (7. hó), sebes pisztráng (9. hó), 
csuka (10. hó), süllő (11. hó), kősüllő (12. hó) kerül bemutatásra közülük. 
Őshonosak hazánkban még a kecsege (nem fogható), az angolna, a bodorka, 
a vörösszárnyú keszeg, a domolykó, a jászkeszeg, a küsz, a laposkeszeg, 
a bagolykeszeg, a szilvaorrú keszeg, a garda, a paduc, a márna, a széles 
kárász (nem fogható), a sebes pisztráng, a menyhal és a vágódurbincs (nem 
fogható),1.
Kérem, élvezzék a halainkról szóló írásokat, a mellékelt képek látványát, és 
ha úgy adódik, az ízüket is!

Hetyei Gábor

1  A lista a 133/2013. (XII.29.) VM rendelet 8. számú mellékletének I. részében olvasható.
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Kezdjük az évet egy aktív sügerezéssel!
Míg mások a szilveszteri koccintások fáradalmait pihenik, ideális lehet a 
jégmentes dunai öblökben, holtágakban sügérvadászatra indulni. A csapó 
sügér minden évszakban a rendelkezésünkre áll, hogy örömet okozzon a 
horgászoknak (kivétel ívási idején, mikor fajlagos tilalom védi március1 
- április 30.). Az országos horgászrend alapján nem védik napi elviteli 
darabszám korlátozással, de vannak, olyan tavak ahol csak néhány darabot 
tarthat meg a horgász. Télen a letisztult, hideg vízben könnyebb kapásra 
ingerelni egy kis halszelettel, giliszta csokorral, kisebb műcsalival vagy 
streamerrel (műlegyes horgászok kishal utánzata).
A csapósügér hazánk szinte összes álló- és folyóvizében megtalálható, 
talán az egyik legszínpompásabb, őshonos ragadozó halunk. A sügerek 
az életterük alapján változatos árnyalatokat vesznek fel, de abban mind 
megegyezik, hogy a hátuk sötétzöld, s az oldalukon 5-9 sötét sáv húzódik. A 
hátúszójuk tüskés, a hasi úszóik lekerekítettek és piros árnyalatúak. A sügér 
kopoltyúfedele éles, hegyes, így könnyen megsértheti az óvatlan horgászt, 
mikor a horgot szabadítja a halból. Hideg januári napokon az elfagyott 
kezünk meg sem érzi ezeket a sebeket, de könnyen összevérezhetjük a 
ruhánkat.
A sügerek a természetes vizekben a hinaras búvóhelyeket részesítik 
előnyben, s amióta az ember betette a lábát (s a csónakját), azóta a csónakok 
által nyújtott biztonságot sem vetik meg. A kisebb egyedek csapatban 
élnek, de a közelben általában megtalálható egy-egy nagyobb példány is. 
A teljes hosszban 30 cm feletti példányok már igencsak matuzsálemnek 
számítanak, de ritkán horogra kerülhet akár 40 cm feletti „őskövület” is.
Talán a legsportszerűbb horgászati 
mód a pergetés ezekre a csodálatos 
halakra. A csapatban vadászó 
sügerek mohón vetik magukat 
mindenfajta kishal- imitáció (apró 
gumihal, wobbler, körforgó) után, 
valószínűleg a táplálékféltés a legfőbb 
indok. A sügér gyakorlatilag mindent 
tápláléknak néz, talán már a kedves 
olvasóval is előfordult, hogy a nagy 
csukás wobblerek (15 cm felett) 
használata közben a csalinál              kisebb sügeret fogott. Ezek a kis vitézek 
nem ismernek kompromisszumot, vehemens kapásaikkal jó szórakozást 
tudnak nyújtani minden horgásznak.

Hetyéssy Pál
Kép: Bodó István
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Kérdezhetlek? Felelsz? 

Új rovatunk az idei Salináriumban a „Kérdezhetlek? Felelsz?” rovat. 
E cikksorozatban megkíséreltük a lehetetlent: megjósolni a jövőt. 
Megkérdeztünk néhány mai tizenévest, hogy mit gondolnak, milyen lesz 
az életük, a környezetük, a mindennapi életük úgy 30 év múlva. Ehhez 
elővettünk 12, általunk fontosnak ítélt témát, egy kerek asztalt, és leültünk 
beszélgetni. Ezeknek a beszélgetéseknek az esszenciáját olvashatják az idei 
Salináriumban e rovat főcíme alatt. Az első beszélgetésünk a közlekedés 
témáját boncolgatja, azaz „Mit gondolsz, 30 év múlva hogyan fogtok 
közlekedni?”. A beszélgetésen részt vettek: Ármai Borbála, Ágoston Melinda, 
Ecsődi László, Füsi Borbála, Molnár Daniella, Tokai Laura, Virág Viktória. A 
beszélgetést mederben tartotta: Alsóházi Réka, Kozmér Amanda és Hetyei 
Gábor.

Közlekedés 2050-ben
Ma, amikor a klímaváltozás a mindennapok eseménye és valósága lett, 
sokszor merül fel, hogy a közlekedés az egyik okozója a klímakatasztrófának. 
És ha így van, akkor hogyan látják a mai fiatalok: milyen irányban és 
milyen mértékben leszünk, vagyunk képesek arra, hogy az energiapazarló 
eszközparkunkat megújítsuk?
A témát három aspektusban vizsgáltuk: helyi közlekedés, helyközi 
közlekedés és távolsági közlekedés eszközeinek várható változása, a 
fejlődés iránya.
A kerekasztal körül eleinte többen hangot adtak annak a véleményüknek, 
hogy lényeges változás nem fog bekövetkezni a következő évtizedekben a 
távolsági utazásainkban: a kontinensek közötti mozgásainkat továbbra is 
a repülő fogja uralni. Hiába tűnik úgy, hogy még egy olyan rövid repülőút, 
mint mondjuk a Budapest – Párizs, képes az 1 főre jutó éves szén-dioxid 
kibocsátását egy embernek elhasználni, mégis úgy gondolja a csapat, hogy 
a kényelem, a gyorsaság felülírja az energiahatékonyság egyre sürgetőbb 
igényét. Nincs mese: 30 év alatt nem fog gyökeresen megváltozni az emberi 
igény: gyorsan, repülve megyünk majd a távolsági útjainkon – kerül, amibe 
kerül.
A távolsági közlekedésnek alternatívája lesz a gyorsvasút, azonban a nagy 
befektetésigény miatt, ennek világhódító útja nem biztosított. A London - 
Peking vasútvonal (kb 10.000 km) 30%-a már készen áll a 380-400 km/h 
sebességgel robogó szuper expressz fogadására, és ha azt nézzük, az elmúlt 
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Az első találkozás: Ágoston Melinda, Tokai Laura, Molnár Daniella, Hetyei 
Gábor, Virág Viktória, Ecsődi László, Ármai Borbála, Alsóházi Réka (a képet 
Kozmér Amanda készítette).

10 évben Kína 22.000 km vasútvonalat épített az országukon belül, akkor 
nem tűnik elrugaszkodottnak az az elképzelés, hogy valós alternatívája 
lehet a repülésnek a száguldó vonat. Manapság repülve 10-11 óra alatt 
küzdhetjük le a két város közötti távolságot, és a gyorsvasúton még 400 
km/h-s sebességgel is 25 órás utazási időt vesz igénybe ugyanezen táv.
Sokkal inkább tűnik közeli realitásnak, hogy a helyközi, városok közötti 
közlekedést legfőképp a vonat fogja biztosítani. Ma is sokan veszik igénybe 
a szolgáltatást, azonban, ha megoldhatók lennének azok a problémák, 
melyek ma riasztják a közlekedőket, hamar át lehetne csalogatni az 
utakról a vasútra az ingázókat. És már sorolják is: túl lassú, sok helyen 
– indokolatlanul – megáll, szemetes, mocskos a fülke, a vasútállomás, 
lerobbant az infrastruktúra, és hát a leginkább taszító a mosdók állapota. 
De rögtön jönnek a jobbnál jobb javaslatok, ötletek, arra vonatkozóan, 
hogyan lehet vonzóvá tenni a vasutat! Kattogásmentes pályatest, több 
személyes tér a fülkében. Emeletes vasúti fülkék, melyhez igazodna a 
peron is, ezáltal biztosítva rugalmasabb átszállást másik szerelvényekbe, 
a helyi tömegközlekedésre. A WC tisztántartására is megvan a megoldás: 
a használatot követően, miután az utas elhagyja a helyiséget, nemcsak 
a csészét öblíti el a rendszer, de komplett fertőtlenítő-, mosó- és 
szárítórendszer gondoskodik majd a jövőben a toalett higiéniájáról. Kedves 
MÁV: nem is megvalósíthatatlan ötletek ezek!
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Természetesen, volt olyan vélemény is, mely továbbra is a gépjárművek 
hegemóniáját vetíti elő: 30 év múlva is lesznek robbanómotoros járművek 
bőségesen az útjainkon, bár egyre gyakoribbá válnak az elektromos 
energiával működők is. A hidrogénüzemű járműveket nem látják 
alternatívának.
Leghatározottabb jövőképük a helyi közlekedés terén fogalmazódott meg! 
Egyértelmű, hogy a jövőben a nagyobb városok mindegyikében (Budapest, 
megyeszékhelyek) a belvárosban nem lehet majd személygépjárművel 
közlekedni. Nincs pardon: sem korszerű motorra, sem elektromos motorral 
szerelt személygépjárműnek nincs helye a belvárosban. Még akkor sem, ha 
fizet érte. A totális tilalomé a jövő. A cityben a közlekedést az elektromos 
buszok fogják kiváltani. A metró nem a közeljövő járműve, mert annak 
túlzó a beruházásigénye. A belvároson kívüli területen elsősorban az 
elektromos gépjárművek fognak teret hódítani a gazdasági racionalitás 
miatt. Az e-mobilitás olcsóbb üzemeltetést ígér a rövidtávú utakon, mint 
a robbanómotoros járművek. Voltak ugyan ötletek és felvetések arra is, 
hogy eljön a repülő autók kora, de inkább ezt viccnek, mintsem komoly 
alternatívának fogalmazták meg.
Tehát úgy tűnik, a mai fiatalok nagyon reálisak, talán kicsit pesszimisták 
a tekintetben, hogy a közlekedésünk átalakulása nem megy olyan 
lendülettel, mint azt a klímaváltozás sürgetné. A gázolaj, a benzin, a kerozin 
fontos szerepet fog játszani a XXI. évszázad derekán, bár apróbb lépések 
történnek – a következő 30 év nem hozza el a közlekedés forradalmát, sőt 
csak lassú evolúció várható benne.

Hetyei Gábor
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Adony kultikus helyei
1. fősor: Hely megnevezése a benzinkút mellett
2. fősor: Hely megnevezése Szedres után az M6-os felé
3. fősor: Épület a Kápolna- sor elején
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Életmorzsák kisplasztikái, avagy Fanni, a mélabús költő?!

Kovács-Kerekes Fannit, ha valaki 
ismeri, olvasta a Facebookon, vagy 
akár csak látta az utcán vagy ismer 
valakit, aki látta már, tudja jól, hogy 
Fanni minden, csak nem mélabús. 
Sárgarépaszínű göndör fürtjei még a 
napsugarakat is megmosolyogtatják, 
tetoválásokban is csak a színeset 
választja, ruhája sosem fekete, de 
még szürkét sem láttam rajta sose. 
A színek pedig Kosztolányi szerint 
is boldoggá tesznek. Két kutya örül 
már együtt velünk, hogy Adonyba 
költöztek férjével, Kovács Pistával 
(Pistaként fogjuk emlegetni, sokszor...
folyamatosan). Kép: Fanni profilképe

Králl Gabriella: Olyan régóta szerettem volna meglátogatni titeket az 
otthonotokban, hát most jött el az idő. Ez a Salinárium személyes ajándéka 
nekem.

Kovács-Kerekes Fanni: Kérsz 
bodzaszörpöt?
KG: Igen, persze, köszönöm. (A 
konyha falát az Adony naptár – In 
memoriam Lajos atya képe díszíti, 
speciális Bodza képpel kiegészülve. Ha 
kávét szerettem volna is, bodzaszörpöt 
kérnék. Meghatódtam!)
KG: Fannika, hol vannak a képek? 
A költőkről? Mióta megláttam őket, 
tudtam, hogy dolgom lesz velük. 
Mikor is?  Kép: Fanni fala

KKF: Mikor összeköltöztünk Pistával Budapesten, akkor csináltam. Együtt 
csináltuk, Pista képeit könnyen fel lehet ismerni (nevet). 
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KG: A zenészek? (Kovács Pista az Indigó Utca 2007-ben még csak 
egyszemélyes zenekar alapítója. Azóta már négyen vannak.)
KKF: Persze, Cipő, Presszer… Nálam Radnóti az origó (nevet…” akinek a 
feleségét Fanninak hívták”), de olyan képek ezek híres emberekről, melyek 
nem csak emblematikusak, mint a Körhinta című film, vagy Babits és 
Ady „tankönyvképe”, hanem igazán emberi pillanatokat rögzítettek, mint 
a homokautóban József Attila és Radnóti. De nemcsak az volt a cél, hogy 
gyönyörködjek benne én vagy a vendégeim. Az jutott eszembe, hogy 
minden korosztálynak megvannak az ideáljai, a bálványok, akiket poszteren 
kitesznek a falra. Ezek az emberek legalább akkora ideálok minden magyar 
és jobb esetben nem magyar számára, és majd a gyerekeinknek természetes 
legyen Gobbi Hilda mellett Márai. Unokaöcsém karácsonykor mindenkit 
sorban végigkérdezett, szóval már megérte. 
KG: Ebben az időben kezdődött a kaland a versekkel?
KKF: Amikor Pistával megismerkedtem, kb. akkor kezdtem el verseket írni. 
Pontosan a megismerkedésünket követő 11. napon kezdtem el a verses 
füzetem. Nem azért, mert olyan nagy volt a szerelem – de az volt (nevet) 
– csak valahogy akkor szabadulhatott fel bennem valami a szerelemnek 
köszönhetően. Szóval nem szerelmes verseket írtam, hanem a bennem 
felmerülő érzéseket próbáltam versbe szedni. 
KG: Mikor „feladatul” kaptalak, átfutott rajtam, hogy illik alaposan felkészülni 
egy interjúra, de mivel is kezdjem. Aztán hamar megvilágosodtam, hogy 
nem olyan nagy dolog, hiszen ismerlek régóta. Persze, nem biztos, hogy a 
beszélgetés folyamán a lelked mélyéig fogunk hatolni - bár én szeretném 
- , nem tudom, a külvilágnak mennyit adsz magadból, de hát a versek 
mindent megmutatnak. Szóval így szerettem volna indítani a kérdésemet – 
in medias res – , hogy ezt hogyan viseled? Ezt a fajta kitárulkozást? A vers 
mentén egy lecsupaszított lélekkel találkozik az ember, és nem Kovács-
Kerekes Fannival.
KKF: Ez nagyon nehéz. Sokszor vannak olyan versek, például tegnap is 
írtam egyet, amiről tudom, hogy soha nem fogom megmutatni senkinek 
– Pistának nyilván igen – , de meg tudom érteni azt, ha valaki álnéven ír. 
Mert jó a gondolat, és érdemes megírni, sokszor meg is kerestek ezzel 
kapcsolatban már emberek, hogy önmagukra ismertek benne, de vannak 
annyira belső érzések, amiket nem szeretnék ilyen nyíltan megmutatni. 
Amúgy kb. hatot mutatok meg tíz versemből, szóval 40% titok vagyok. Az 
is érdekes, hogy ki mit lát bele egy - egy versembe.
KG: Pont láttam egy riportfilmet a Hiperkarmáról, amiben szintén 
erről beszél Robi (Bérczesi Róbert, énekes). Meg arról, hogy mennyire 
meghatározó a környezeted. Neked az írásban fontos mérföldkő volt az 
iskola?
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KKF: Gimis voltam, mikor elküldtek egy kortárs segítő képzésre. Ott le 
kellett írnom azoknak a személyeknek a nevét, akik meghatározták az 
életemet. Nyilván a szüleim, de emlékszem, hogy leírtam Tóth Pista bácsi 
és a gimis magyartanárom, Halász Gyöngyvér nevét is. Kedvenc tantárgyam 
volt mindig a magyar, a két tanárom jelleme hasonlított, korrektek, de 
megkövetelték a tanulást. De a gének is jelenthetnek valamit. Dédi mama 
(anyai nagyanyja – Paulusz Józsefné, Pajer Katalin), Kata mama írásos 
közlése az egész család számára megdöbbentő felfedezés volt. Naplója 
mellett minden napja történését feljegyezte – ha csak tőszavakkal is - a 
naptárba. A család a balatonvilágosi nyaralóban folytatja ezt a hagyományt. 
Mindenki beírja a füzetbe, hogy mi történt az idő alatt. Valaki oldalakat 
ír, mások csak néhány sort… A sztorikon jó sokat szoktunk mosolyogni. 
Utolsó ottjártamkor gondolkodtam el ezen, hogy talán innen is jön az írás.
KG: Miért vers? Miért nem napló vagy blog vagy novellák?
KKF: 6-7 évig írtam naplót. Napi szinten. Ezeket anyáék őrzik. Már 12 éves 
koromban is dokumentáltam a horvátországi családi nyaralásunkat. (nevet 
– amúgy folyton kacarászik, de nem írhatom le soronként)
KG: Szóval írni akarsz, kiírni, ami bennend van? Ezzel kisplasztikát csinálsz 
az érzelmeidből?
KKF: Gimiben sokat írtam a leendő gyerekeimnek. Az írásaimban konkrétan 
benne van, hogy megfogalmaztam érzéseket, de közben értelmeztem 
is a kialakult helyzetet. Például anyáékkal nem értettünk egyet egy 
szituációban, ezzel kapcsolatban leírtam a saját véleményem, majd azonnal 
meg is magyaráztam, hogy tulajdonképpen igazuk van és reméltem, hogy 
ezt a gyerekeim is meg fogják érteni, ha hasonló helyzetbe kerülünk.
KG: Reflektálsz önmagadra és megpróbálsz kitekinteni abból az 
élethelyzetből, amiben éppen vagy. Ez nagyon szuper. Felülemelkedni 
önmagunkon az egyik legnehezebb dolog az életben, szerintem. Szóval a 
naplókkal kezdődött. De nekem a verseid is olyanok, mint rímekbe szedett 
naplóbejegyzések. A Facebookon lehet téged olvasni, az élet lenyomatait 
rajtad. 
KKF: Ezért is csinálom. Született egy vers a múlt évben, ami pont arról szól, 
hogy egy régen íródott verset visszaolvasva felidéződik bennem az akkori 
életem, érzéseim. Nagyon szeretem ezt a fajta emlékezést.
KG: Szereted egy-egy versedet újra elővenni és foglalkozni vele? Vagy olyan 
neked ez inkább, hogy volt egy élethelyzet, legyen az jó vagy rossz – ezt 
azért majd mindjárt megkérdezem, hogy merre billen a mérleg nyelve - , és 
kiírod, kitakarítod magadból? (Fanni a beszélgetés alatt helyeslően bólint az 
„inkább rossz érzésekre”.)
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KKF: Szerintem igen. Nagyon nehéz kérésre verset írni. A saját érzéseim 
inspirálnak, főleg a nehéz pillanatok. Ezért nem is írnék át egy verset, mert 
az érzés, ami akkor bennem volt, elmúlt vagy legalábbis átalakult. Még 
ha nem is tetszett akkor az, amit írtam, vagy nem éreztem befejezettnek, 
később, hónapok múltán mégis nagyon jónak találom.
KG: Költőknél azért láthatjuk nem egyszer, hogy bizonyos verseket újra 
elővesznek. Vagy azért, mert a vers mondanivalója újra aktuális, vagy a 
történelmi változások miatt új olvasatba kerül, de előfordul az is, hogy 
verstani korrigálást végez a költő maga. Benned már felmerült, hogy 
képezd magad?
KKF: Őszintén szólva nem, bár Pista bácsi a 25. szülinapomra kiadott 
ajándék kötetem utószavában javaslatot tett arra vonatkozólag, hová 
fordulhatnék segítségért (Hegedűs Géza: A költői mesterség). Arra próbált 
Pista bácsi utalni, hogy még jobbak lehetnének a versek. Ez idáig csak 
magamtól fejlődtem. Az első verseim között találok magam is ma már olyan 
kis esetleneket. Egyelőre nem célom versírói képzésre elmenni. Fontosabb 
most a gyógyítás… (ezt olyan halkan mondta, hogy majdnem elsiklottam 
mellette.)
Amikor jól érzem magam, akkor általában elfelejtek írni. De az is előfordul 
– ezt Pistával tudom jól megbeszélni, mert ő a dallamokkal van így – , 
hogy valami mocorog bennem, nem tudom, még mi lesz belőle, lehet, 
hogy napokkal később születik meg, de addig zizeg bennem folyamatosan. 
Szeretem ezt az érzést. 
KG: Mikor kezdted a publikálást?
KKF: Nekem kétszer jelent meg a „100 szóban Budapest” kötetben 
versem. Ez egy dél-amerikai kezdeményezés, adott várossal kapcsolatban 
történeteket adnak ki, anonim, zsűri választ. 2014-ben kerültem bele 
először (738 történetből 100-at választottak ki). Akkor még Pesten éltünk, 
és a város tereiről, hídjairól írtam megszemélyesített formában… Nagyon 
szerettünk akkor a fővárosban, élveztük minden pillanatát. Négy év 
kihagyás után beválasztották mama 1956-os kispesti történetét, amit egy 
már meglévő versemből írtam át tárcanovellára.
Ezután jöttek a Salináriumok, ahová Hetyei Gábor hívott, hogy osszam meg 
az adonyiakkal a verseimet. 
KG: Mit gondolsz Fanni, melyik versed mutatna be téged leginkább?
KKF: Ez egy nagyon nehéz kérdés, szituációfüggő. Mert ugye az adott 
pillanat határozza meg a versválasztást. 
KG: Akkor most gyerünk, ragadjuk meg a pillanatot!
Kedves olvasók, remélem költőnk választása mindannyiunk örömére szolgál, 
fogadják őt nagy szeretettel!
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SOSINCS EGYEDÜL
 

Talpad alatt zörgött a gesztenyelevél, 
láttalak aznap reggel: egyedül mentél. 
Bizonytalanul rohantál lépteid után, 

eszed lelkedet próbálta utolérni sután. 
 

Színesre festette arcodat a rózsaablak fénye, 
majd átjárta lelkedet a megnyugvás és a béke. 

Talpad alatt zörgött a gesztenyelevél, 
láttalak aznap este: de már nem egyedül mentél. 

*** 
S azóta sincs soha egyedül.  

Vasárnap fél 10 van. Az utolsó padban ül.

(Adony, Kovács-Kerekes Fanni)
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Hogyan ünnepeltünk anno?
Elsőáldozás, bérmálkozás és az egyházi ünnepek

A katolikus egyház 3. legnagyobb ünnepe pünkösd, az egyház születésnapja, 
ami a húsvétot követő 7. vasárnapon és hétfőjén tartunk. A Szentlélek ezen 
a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a nappal új 
tartalommal töltötte meg a keresztény egyházat. 
Az egyik legfontosabb magyar Mária-kegyhely Csíksomlyón található. A 
Csíksomlyói búcsút is pünkösdkor tartják, ami a magyarság egyetemes 
találkozóhelyévé nőtte ki magát. A lenyűgöző eseményre a világ számos 
helyéről jönnek a zarándokok, hogy megerősítsék a magyarságba és az 
egyházba vetett hitüket. Az elsőáldozásra is többnyire ezen az ünnepen 
kerül sor.
Elsőáldozók azok lehetnek, akik már legalább 3. osztályba járnak, meg 
vannak keresztelve, és hitoktatásban részesültek. Egyre több alkalommal 
látok felnőtt embereket is elsőáldozókként. Természetesen nekik is 
részesülniük kell az oktatásban.
A szentségeken keresztül juthatunk közelebb Krisztushoz.
Elsőáldozáskor az Oltáriszentség magunkhoz vétele történik meg, az 
életünkben először. A kislányok fehér ruhában és kis koszorúval a fejükön 
vonulnak fel ezen a szép napon. A fiúk fehér ministráns ruhát öltenek. Az 
elsőáldozás után egy kis agapéban részesülnek a gyermekek.
Az adonyi elsőáldozás
Régen az ünnepi vendéglátást Zichy Lívia grófnő rendezte. A kastély 
folyosóján hosszú asztalsor volt felterítve. A látvány gyönyörű volt a 
kastélykertre, a gesztenyefák virágba borultak - a sok-sok gyertyaszerű 
virág – a természet is velük ünnepelt. Ez az élmény még felemelőbbé 
tette ezt a napot az 50 - 60 elsőáldozónak. Tejeskávé és kalács készült a 
gyermekek részére. Ezt talán 1945-ig tudták a Zichy grófék önzetlenül 
adományozni.
Az ezt követő években a plébánián Flóra és Gizella nővér látta vendégül 
az elsőáldozókat, majd később Pajer Ferencné (Rézike) sütött egy pár 
asszonnyal a gyermekeknek. Ez a feladat, vagy inkább hagyomány a 
lányára, Pajer Márikára testálódott: szintén 1-2 segítőjével sütötte a 
finomabbnál finomabb süteményeket a sok gyermeknek. A ’70-es években 
Köller Ferencnét (Terike nénit) kérte meg Márika néni segítségképpen. 
Később Klein Lajosné (Manyi néni) a családban a 3. generáció, aki szintén 
erre a szép ünnepre készített aprósüteményeket. Ezek közül a gyermekek 
kedvence a szív alakú mézeskalács volt. 
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Kremmerné Erzsike és a Csoknyai lányok is csatlakoztak a régi 
hagyományhoz. Szép gesztus volt mindegyiküktől, hogy önzetlenül évről-
évre elkészítették a sok finomságot. Az asztalok szépen fel voltak díszítve, 
és minden ülőhelynél kis tálcán elhelyezték a finomságokat.
Egy személyes élményt szeretnék megosztani. A faluban voltak olyan 
betegek, akik nem lehettek elsőáldozók, az én nővérem, Mária is ebben a 
helyzetben volt. Viszont minden elsőáldozás után egy kis tálcán süteményt 
kapott sorstársaival együtt hatvan éven keresztül.
Az úrnapi körmenetben (pünkösd vasárnap után 2 héttel) az elsőáldozós 
kislányok feladata: kis fehér kosárkából a rózsaszirmok hintése (úrnapi 
hintés). A fiúk feladata a nagy ruháskosár vitele, ami tele volt virágszirommal. 
Ilyenkor a pap az Oltáriszentséget végigviszi a körmenet alatt, a 4 stációnál 
áldást ad, és szentelt vízzel végigszórja a sátrakat. A hívek énekelve és 
imádkozva követik az atyát. Immár 6 éve a Bandy-Band is csatlakozott a 
fúvószenekarával e felemelő keresztény ünnep megtartásához.
Szombat estére rengeteg szirmot gyűjtött össze Adony lakosainak apraja-
nagyja. Vasárnap hajnalban indult a sátorkészítő csapat. Előre egyeztették, 
ki-mit hoz, és a szépséges sátrak elkészültek közös ötlettel, de legfőképpen 
nagy-nagy szeretettel, izgalommal, törekedve arra, hogy csodaszép legyen. 
Középen egy kis oltár, hófehér terítő borította, rajta szentkép, mellette két 
gyertyatartó és két váza fehér virágokkal. A sátor elejét, kapuját kiemelt 
virágcsokrokkal díszítették.
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Egy újabb személyes élményem. 
Minden sátornak van egy-egy 
főszervezője. Akik már régebb 
óta részt vesznek a díszítésben 
- Kozmérné Zsuzsi, Juhász 
Ilus – mesélték, hogy ők kiktől 
vették át ezt a szép szokást. 
Hajnalban a közös előkészülettel 
megalapozták az ünnepi nap 
hangulatát. A körmenet után 
a különböző állomásokon 

lévő virágokból vittek haza, vagy éppen a temetőbe, szeretteik sírjára. A 
megszentelt virágot elhelyezték a lakás különböző pontjain, a padláson 
és az istállókban is. Ez védett a különböző elemi csapások, villámlás ellen. 
Védelem, oltalom reményében cselekedtek így.

Bérmálkozás Adonyban
A bérmálkozást a lelki érettség állomásaként ismerjük. Általában a fiatalok  
13-14. életévük betöltése után tudják felvenni ezt a szentséget. Ez egy 
olyan szertartás, melynek során kézrátétel vagy jelkenés útján közvetíti 
a püspök a Szentlélek ajándékait a bérmálkozók számára. A megkenés 
krizmával (olaj és balzsam megszentelt keveréke) történik ekkor. 
Régebben a püspököt a falu szélén egy virágokból készült diadalívvel 
fogadták. A templom elé vörös szőnyeg került, és a templom ajtaját is 
virággal díszítették. Nagy harangzúgás közepette érkezett a fő egyházi 
ember. Szentmiséken a püspök atya volt a főcelebráns, és a szomszéd 
falvak papjai is részt vettek ezen a kiemelt eseményen.
Először Irén atya, majd később Lajos atya által vezetett énekkarral tették 
még meghittebbé ezt a jeles alkalmat a szép énekeikkel a hívek. A mise 
után a püspököt és a többi papot vendégül látta az adonyi plébánián 
több fogásos finom ebéddel Márika néni és Terike néni. A bérmaszülők 
otthonaikban, a bérma-gyerekeiket megvendégelték szintén egy ebéddel. 
Ilyenkor szokás volt megajándékozni is őket: egy óra, arany nyaklánc, 
fülbevaló, még emlékezetesebbé tette az ünnepet.
A régi időkben nagyon sok ember vett részt ezeken az egyházi ünnepeken. 
Sok keresztény család gyakorolta a vallását, és őrizte hagyományait. A 
családi példákon keresztül a gyermek tovább viheti a jó, építő jellegű 
dolgokat. Három generáción keresztül adták át a stafétát nemes jó 
cselekedeteikkel Rézike, Márika, Manyi néni is.
Kevés szülő gondolja azt, hogy át kell adnia a hitet gyermekeinek.
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 „Majd saját maga eldönti” - ennek a felfogásnak óriási kárait tapasztalhatjuk. 
A család a legkisebb egység, de már ebben a bensőséges körben mindent 
megtanítunk a gyermekeinknek. Anyukának, apukának, nagyszülőknek 
nagyon jó „pásztoroknak” kellene lennie. Beírathatjuk gyermekeinket 
különböző sportok edzéseire, zenére. Ezek a testi, szellemi fejlődésüket 
segítik. A lelki fejlődésükről sem szabad megfeledkezni. Vagy tán ez már 
nem fér bele az időbe, mert a gyerek nagyon le van terhelve? Ép testben, ép 
lélek. Az egészséges lélek a gyermeket egy egész életén át vezetheti.
Az egyháznak, a papoknak, a hitoktatóknak nagyon nagy feladatuk van, 
karöltve kell a pásztori tevékenységüket, Istenhez vezető utat megmutatni 
minél több felnőtt és gyermek számára.
Szülők, nagyszülők! Ezt nélkületek nem lehet elvégezni, szükséges a 
szándék, és közösen rátérhetünk erre az útra.
Bízom benne, hogy ezek a szép dolgok, mint elsőáldozás, bérmálkozás, 
több gyermeket fognak majd a jövőben érinteni és érdekelni. 
Ezen gondolatok reményében ajánlom mindenkinek ezt az írást, Berkes 
Györgyné, Köller Ferencné, Klein Lajosné segítségeim nevében is.

Ignácz Ildikó

Boldog Istvánné Marika küldi ezt az idézetet:

Pillinszky János:
„A vallást szüleinktől örököljük,

de a vallás még nem hit.
A hit személyes dráma gyümölcse.”

Képek: Ignácz Ildikó archívuma
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Kincsek a plébánián - Számadási Könyv

A plébániák évszázados írásos kincsei mindig nagy lehetőséget adnak arra, 
hogy megismerjük egyházközségünk működését, eseményeit, elődeink 
vallásos életének múltját. Magam is nagy kíváncsisággal álltam neki annak 
a kutató munkának, amelyet Bozai Márton plébános úr engedélyével 
kezdhettem templomunk plébánia épületének irattárában. A kutatást nem 
csak itt végeztem, hanem a székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani 
Levéltárban is, mivel nagyon sok régi adonyi iratot ott őriznek. 
Azért, hogy olvasóinkkal megosszam a kutatási eredményeket, kezdésként 
visszamegyünk az időben, az 1850-es évekhez. Fellapozzuk azt a kis 
könyvet, amely a következő címet viseli: Az Adonyi római kat. egyház 
Bevételeiről és Kiadásairól szóló Számadási Könyv. 1849 évtől. November 
elsejétől a következő év november elsejéig tartó időszak kiadását és 
bevételét rögzítették a könyvben: bal oldalon a bevétel, jobb oldalon a 
kiadás van felsorolva. Látható, hogy a plébánosnak oda kellett figyelni, 
hogy mennyi pénzből gazdálkodhatott egy adott évben. Azokra a 
költségekre kell gondolnunk, amelyek a templom fenntartására kellettek, 
valamint amit az egyházi élet megkövetelt. Rendelkezésére álltak a kegyúri 
támogatás mellett a magánszemélyek által alapítványi szentmisékre tett 
összegek, magánszemélyeknek adott kölcsönök kamatai, a perselypénz, 
a harangozásból befolyt forintok, hogy csak néhány bevételi forrást 
említsek. A kiadások is sokfélék voltak: a templomi őr fizetésétől kezdve a 
harangkötél vásárlásáig bezárólag olvashatjuk a sorokban. 
Pakróczy N. János esperes 1849. augusztus 10-én meghalt, és a mellette 
addig adminisztrátorként szolgáló Koller Jánost december 26-án nevezték 
ki plébánosnak. Koller János azonnal egy új bevételi – kiadási könyv 
vezetését kezdte el. November 1-én került be az első bejegyzés, hogy a 
plébánia pénztárában 227 forint és 31 krajcár készpénz található. Az 
1850 október utolsó napjáig befolyt pénzek között olyan büntetési díjak 
is olvashatók, amelyeket a temetőben elfogott lovak után kellett fizetni 
a gazdáknak (6 forint). Büntetést fizetett a mészáros legény is, mert 
„hiányosan mértékezett”. A visszafizetett tőkék, kamatok, perselypénz, 
harangozásért befolyt összeg, a templom ajtaja melletti vaskasszába tett 
adományokkal az 1850. október 31-én történt 1311 forint és 34 krajcár 
volt a bevétel.
Nézzük meg a kiadási oldalt az adott évben. 1849. november 1-én Wágner 
Ferenc postamester úrnak 6%-os kamatra 150 forintot adott át Koller 
János. Michelis Antal kötélgyártónak pedig hasonló kamattal 300 forintot. 
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Még mindig maradva a 6%-os kamatnál, a legnagyobb összeget gróf Zichy 
János kapta: 512 forint 30 krajcárt. A kiadások között olvasható, hogy 
tömjénért és olajért 10 forint és 20 krajcárt fizettek Pável boltosnak. Az új 
harangkötélért 20 forint 30 krajcárt. A templom őr éves juttatása 5 forint 
volt. Koller János két újságra fizetett elő: a Katolikus Néplapra és a Religió 
katolikus, politikai, egyházi és irodalmi lapra. Ostyasütésért, a mosásért és 
a miseborért egyenként 20-20 forintot. Az összes kiadás 1197 forint és 23 
krajcár volt, amelyet a bevételből levonva 114 forint és 11 krajcár maradt 
készpénzben, a plébánia kasszájában. 
Érdemes megnéznünk a hitelesítők, ellenőrök aláírásait. Egyik Kovács 
János tiszttartóé, aki több évtizedet szolgált Adonyban, vezette a Zichy 
uradalom adonyi gazdaságát. 1852-ben halt meg, és az adonyi temetőben, 
az Uhlarik- kripta melletti kriptában nyugszik. A másik aláíró Trautmann 
János bíró. 
A következő, 1850-es éveket átnézve látható, hogy biztos bevételi források 
voltak a kamatra kiadott pénzek éves kamatjai és az újabb alapítványi 
pénzek. Érdekesek az egyházi büntetés alá eső esetekből befolyt összegek 
okai is. Néhányat felsorolok: lopás, vasárnapi hajórakodás, boltosok 
hiányos mérése, útmesteri küszködők büntetése (?),   
A kiadások között találhatóak a következő tételek is: kehely aranyoztatása, 
orgona javíttatása, réz szentelő vásárlása, a főoltár előtti lámpa ezüstözése, 
a templom padjainak javíttatása, harang láncok vásárlása, fehér mise 
mondó ruha Mária képével (20 forint volt), feszület a festőtől, templomi 
képek javítása (18 forint). Még hosszan sorolhatnánk a kiadásokat.  
1898. április 30-án Koller Jánostól Csöngedi Gyula plébános vette át a 
plébánia vezetését, és vette át a pénztárkönyvet is. Ezután már ő vezette 
a bevételek és kiadások feljegyzését. Az utolsó bejegyzés 1907. december 
31-én történt. 
A könyvben évtizedeken át rögzített pénzforgalmat tanulmányozva 
érdemes megemlíteni, hogy igen sok személyt ismerhetünk meg. Egykori 
adonyi lakosokat, boltosokat, mesterembereket, tanítókat – és még 
sorolhatnám. Érdekes a számadatok hitelesítőinek személye is. Egykori 
tiszttartók, bírók, templomgondnokok személye változott az évtizedek 
során.    

Rózsafi János



32



33



Adonyban született - Elég nyomasztó…

Füsi Bori: Királynő

A távolban egy kígyó tekereg a tiszta égbolton.
Egyet pislogtam, pislogtam és már el is tűnt.

Fülemben egy kérdés szól:
Van-e aki örökké akar élni?

A vonat a három lámpájával ködben
kísértetként közeledik felém,

felszállok rá. Ilyenkor nem félek 
a horror történektől.

Van-e aki örökké akar élni?
Ment a fejemben, majd megkínáltak sajtos pék sütivel.

Nem fogadtam el, fel akartam készülni az éhezésre, ha a vonaton 
ragadunk.

Most már süt a nap és azt hallom:
Mi vagyunk a győztesek!

A környezetvédőkre gondolok.
Mit hallanak? Már feladták?

Még küzdenek?

A shownak folytatódni kell!
De vajon van-e, aki örökké akar élni?

Mégis nekünk kell győznünk
Ha te tudnád, amit én…

Oedipus jól szólsz nekünk,
modern embereknek:

És jót tenni, ha módod van
és erőd rá, legszebb áldozat.

Viszont, aki gyilkost kutattál, te voltál,
és ezzel saját magadnak ástad sírodat.

Már felkelt a nap, hamarosan
leszállok a kísértet vonatról.

A vonat így már nappali fényben
nem is olyan ijesztő…

Én már csak lemegyek a mozgólépcsőn, majd veszek egy újságot.
r 14.

2019. november
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Füsi Bori: Elég nyomasztó…

Elég nyomasztó helyen jártam.
Olyan volt, mint általában.

Mégis azt éreztem, semminek sincs szabáyszerűsége.

Mentem az utcán és a lábam egy idő után nem emelkedett.
Mintha le akart volna tapadni a földre.

Végül mégis felemeltem.
Az is lehet, hogy pont időben.

Lehet, ha nem erőlködök eléggé, ott ragadok örökre.
Haza siettem.

Gondoltam, könnyebb lesz ott leragadni és meghalni.
De nem ragadtam le, inkább mintha megkönnyebbültem volna.

2019. november 25.

Füsi Bori: Ott ahol a Boldogságos sírja van

Láttam az Őszt, 
Láttam a Telet,

Láttam a Tavaszt,
Láttam a Nyarat.

De őket így együtt, összefogva majd megláttak és elfutottak.
Én utánuk mentem, és elvezettek a Boldogságos sírjához.

2019. szeptember 25.
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A méhész és a méhek 12 hónapja

Aki az őszi Mézes nap látogatója az adonyi Bálint Ágnes Művelődési Házban, 
gyakran találkozhat Kis Lászlóval, a méhésszel: rendre a főbejárattal 
szembeni standot foglalja el, és széles palettáját kínálja a saját termelésű 
mézeinek és egyéb, a fullánkos rovarcsodák által előállított alapanyagokból 
készült termékeknek. Őt kértük meg, hogy avasson be minket a „titokba”: 
mit is csinálnak a méhek, méhészek egész éven át.
Kis László útja Tatabányáról, a vértesi Szárligeten keresztül vezetett 
Adonyba. 22 éves korában kezdett méhészkedni 2 db méhcsaláddal. Voltak 
példaképei: édesapja és osztályfőnöke is méhészkedett. Ők mentorálták 
ebben. A tapasztalt szakemberek segítsége mellett sokat olvasott a 
méhészkedés témájában, könyvekből, folyóiratokból tanulmányozta e 
szép szakmát. 2004-ben, harmincévesen költözött Adonyba: felesége 
idecsábította. Jól tette. 2010-ben elvégezte a méhész iskolát, így már 2014 
óta méhegészségügyi felelős a Fejér megyei Kormányhivatal megbízásából. 
Működési területe: Adony, Iváncsa, Besnyő, Beloiannisz.  25 évig pékségben 
dolgozott, csak másodállásban volt méhész. 2017 óta főállású méhész lett. 
Jelenleg 170 méhcsaláddal termel. De itt nem áll meg: szeretné tovább 
bővíteni az állományt addig, amíg a kapacitása bírja. Sokszínű a kínálata 
mézekből és egyéb mézes termékekből.
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Az ő segítségével lépegetünk hónapról hónapra azon az ösvényen, mely 
bemutatja nekünk, hogy a méhész munkája nem mindig „tejjel-mézzel 
folyó Kánaán”.
Január
A méhész „munkahelye” nagyrészt kint a természetben van. Azt szokták 
mondani, hogy maga ura a méhész, de ez nem teljesen van így. A méhész 
a méhek főnöke, a méhek meg a méhészé. Egymást irányítják, egymásnak 
adják a munkát. A méhész legfontosabb feladata, hogy tudnia kell mit, mikor 
és miért csinál a kaptárok körül. Ehhez kell egy kis méhbiológiai ismeret, 
nagyon lényeges a növényfajták ismerete, de ezek semmit sem érnek, ha 
nem vagyunk tisztában az időjárással. Ez utóbbi nagyban befolyásolja a 
méhész tevékenységét.
A méhek télen nem dolgoznak, de a méhésznek télen is van mit tennie a 
méhcsaládok körül.
A téli fagyban az eszközök karbantartása a legszokványosabb munka. 
Munkát ad mindig a méhkaptárok, méhészeti eszközök javítása, újak 
készítése. Ilyenkor folyik a keretkészítés, ahova majd a méhek a tavasszal 
kezdődő hordás idején el tudják majd raktározni az értékes nedűt, a 
mézet. A kereteket össze kell szegelni, fúrni, drótozni. A karbantartásnak 
ki kell terjednie a lép kivágására, a viasz olvasztására a selejtezésre kerülő 
keretekből.
Azt szokták mondani, hogy a jól betelelt családokra kitavaszodásig nincs 
gondja a méhésznek. De ez azért nem így van. Mindig lehet számítani 
időjárás, a rosszakarók vagy természeti környezet (például a harkályok 
okozta) problémákra. A tél folyamán néhány alkalommal szükséges rájuk 
néznünk – arról nem is beszélve, hogy a hideg téli hónapok szobafogságából 
jólesik kiszabadulni a téli szikrázó hidegbe, egy kis mozgás, tájékozódás a 
méhesben mindig jóleső érzés. Ilyenkor meghallgatjuk egy cső segítségével 
a méhek hangját: a cső egyik végét a kaptár kijárójához tesszük, a másik 
végét a fülünkhöz, ha egyenletes halk zsongó hangot hallunk, a család 
rendben van.
Ha viszont a kaptárból tartósan zúgó hang hallatszik, akkor a család 
nyugtalanul telel. Az ilyen családba bele kell nézni. Ugyan a téli nyugalom 
fontos, de a problémás vagy annak tűnő család nyugalmának megzavarása 
kisebb baj, mint a probléma meghagyása.
Ha család nem ad hangot, az sajnos elpusztult.
De mi miatt nem nyugodt egy betelelt méhcsalád? Követhetünk el kezelési 
hibát beteleléskor, illetve más problémák is előfordulhatnak. Lehet, hogy 
kevés az élelem, vagy a méhkirálynő anya pusztult el.
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Január a számvetés ideje is. Ilyenkor átgondoljuk az előző év sikereit, 
kudarcait, elkövetett hibáinkat. Úgy tervezzük meg az újévi teendőinket, 
hogy a hibákból tanulva sikeresebb legyen a jövendő.
Minden hónapban szeretnék bemutatni egy-egy kedves terméket, melyet 
a méhészetemből nyerek. Első ilyen legyen egy kicsit kivétel: a két 
legfontosabb alapanyagról ejtenék néhány szót.
Virágpor vagy más néven pollen
A pollenek tartalmazzák a virágok hím ivarsejtei mikrospóráinak millióit. A 
rovarok által megporzott növények háromnegyedének megtermékenyítése 
a méhek (és egyéb repülő rovarok) közvetítésével történik. A méhek 
főként a nagy fehérjetartalma miatt gyűjtik a virágport, mellyel elsősorban 
a fiasítást etetik. Humán fogyasztás szempontjából minden életkorban 
értékes tápláléknak tekinthető. Diéta során kiválóan alkalmazható. Jól 
illeszkedik az olyan étrendbe is, amely kevés állati eredetű fehérjét 
tartalmaz. Segíti a növekedést, erősíti a szervezetet. Csökkentheti a 
vérszegénység, valamint a prosztata megnagyobbodás kialakulásának 
kockázatát. Anorexiás tünetek enyhítésére is alkalmazzák. Pollen allergia 
esetén való fogyasztása nem javasolt!
Nektár (a latin nactar – felséges ital – szóból ered)
A nektáriumok a zárvatermő növények olyan mirigyei, melyek édes, 
szőlőcukor, illetve gyümölcscukor tartalmú nedvet választanak ki annak 
érdekében, hogy a megporzó rovarokat magukhoz csalogassák. Ez a nedv a 
nektár, mely vagy a virágban vagy a levélnyélen keletkezik. A nektárt gyűjtik 
a méhek annak érdekében, hogy a nyálukkal összekeverve mézet, mint 
értékes energiaforrást állítsanak elő belőle. Ha virágból származik, akkor 
virágméznek, ha a levélről, akkor harmatméznek nevezzük a végterméket.

Kis László, méhész
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Kis kincses 
Alsóházi Boglárka: Varázsdallam

Hol volt, hol nem volt, az Üveghegyen is túl, élt egyszer egy szegény 
legény, aki többre vágyott annál, hogy egy kis kunyhóban tengesse életét a 
falucskájában. Így aztán, amikor Miksa, merthogy így hívták, meghallotta, 
hogy a király annak adja lányát és vele fele királyságát, aki teljesít három 
próbát, el is határozta, élete, halála, de szerencsét próbál. Vállára vette 
batyuját, nyomott egy búcsúcsókot édesanyja homlokára, majd vissza 
se nézett, céltudatosan ment a királyi palotába. Már jó ideje bandukolt, 
mikor fütyörészésre lett figyelmes. Nézelődött, kereste, honnan jöhet 
ez az idegesítő – és hát ismerjük el, eléggé hamiskás dallam. Már épp 
megkérdezte volna, ám ekkor egy nagy puffanásra kapta fel a fejét.
- Upssz…. Na, megint szépen mutatkoztam be. Gyetli vagyok, a kistündér - 
rebegte a lepottyant új vendég.
- Szia, én Miksa vagyok, mi járatban vagy erre?- érdeklődött Miksa.
- Menekülök a falumból, ott ugyanis a többiek mindig piszkálnak, mert nem 
tudok rendes varázsigét mondani, nem tudok rendesen repülni, és még 
énekelni se tudok. Egyszóval semmihez se értek, amihez egy valamire való 
tündérnek értenie kellene. Nagyon ügyetlen vagyok. Látod, ezt a dallamot, 
amit énekeltem, bódító dallamnak hívják. De semmi hatással sem volt rád! 
– és keserves sírásba kezdett. - Úgyhogy úgy döntöttem, bujdosok hátralévő 
életemben - bömbölte Gyetli.
- Kár, pedig nekem szükségem lenne egy hűséges társa, aki segít nekem – 
szólt hamiskásan a legény. – Most megyek a palotába szerencsét próbálni, 
és azt hiszen, minden lovagnak van egy segítője, fegyverhordozója - 
célozgatott Miki.
Persze a tündér nem habozott sokat, Miksával tartott. Az úton a fiú tanítgatta 
Gyetlit énekelni, táncolni. Közben Miksa is sokat tanult a tündérségről, a 
varázsdallamokról, a táncról. Az út végén Gyetli már egész jól dalolt, és 
rímekbe szedve válaszolt, a fiú pedig remekül és fáradhatatlanul táncolt 
Gyetli varázsfurulyájának zenéjére. Ahogy meglátták a kastélyt, elakadt a 
lélegzetük, abbahagyták a táncolást, és komoly léptekkel haladtak a bejárat 
felé. A kastély ajtajában két szigorú tekintetű őr állt.
- Kik maguk és mit akarnak itt? - kérdezte az egyik őr.
- Miksa vagyok, ő pedig a segítőm, Gyetli. Azért jöttünk, hogy kiálljam a 
próbákat.
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A páncélos úriemberen látszott, hogy nem nagyon szeretné, ha bemennének, 
de hát be kell engedni, aki lánykérés miatt jön. Ez királyi parancs, így hát 
kitárta a kaput, és egy lakáj a trónterem ajtajához vezette őket. Ahogy 
kitárták előttük az ajtót, rögtön a királyt pillantották meg, aki egy magas, 
smaragdkővel kirakott trónszéken pöffeszkedett, és megvetően nézett a 
betoppant idegenekre. A király széke mellett ott ült a gyönyörű, hosszú, 
barnahajú, tengerkék szemű királylány is. Érezhető volt, hogy a királylány 
a háta közepére se kívánja ezt az egészet, de meg kell tennie, hiszen a 
királyság szigorú törvénye, hogyha az idén nem megy férjhez a királylány, a 
király a kormányzóra hagyja a birodalmat. És a törvény, az törvény…
- Nem szeretném húzni az időt, kiadom az első próbát: Lopd el nekem 
a sárkány barlangjából az ezüstkardot! - vetette oda szavait a király 
hősünknek.
Miksa elfogadta a feladatot, és útnak indult társával a barlang felé. Nem 
gondolkodott túl sokat, rögvest be is ment volna a barlangba, mikor Gyetli 
felkiáltott:
- Várj! Én tündér vagyok, vagyis tudok varázsolni! Elvileg... .
- Hát akkor mire vársz? Altasd el a sárkányt, hogy be tudjak menni! Tudsz 
jó varázsigét, csak gondolkozz, gyakoroltuk! - kérlelte Miksa.
- Rendben, egy pillanat... Ákom-bákom, látom, látod... Ákom. Aludjon már, 
hol... Ákom-bákom szép kabátom, a sárkányra jöjjön álom! - nyögte ki nagy 
nehezen a kis segítő.
Csodák csodájára a sárkány valóban mély álomba zuhant, így Miksa csak 
besétált, és kivette a kardot.
- Nem hiszem el, hogy sikerült, te jó ég, annyira okos vagyok! Na, ki az 
ügyetlen, hát nem én? - hajtogatta Gyetli.
Az uralkodó teljesen megdöbbent a kard láttán. Második küldetésül azt 
adta, hogy a mérges kígyók közül szerezze meg a legényke az aranykardot.
- Ide is csak egy kis varázslat kellene, de én nem tudok többet, és a kígyók 
nem alszanak el ettől a varázsigétől. Mi lesz így velünk? Mindketten 
mehetünk vissza szégyenszemre a falunkba – pánikolt Gyetli.
Amíg Gyetli rimánkodott, Miksa ügyet sem vetett rá, és folyamatosan 
azt a dallamot fütyülte, amit tőle hallott találkozásukkor. És a kígyók 
mindahányan voltak, elkábultak.
- Hát persze, a bódító dallam. Amíg ezt hallják, azt teszik, amit szeretnénk. 
Teljesen a dallam hatása alá kerülnek - ismerte fel a helyzetet Gyetli.
Miksának se kellett több, dúdolta a dallamot rendületlen, és benyúlt a 
kígyók közé, kivette az aranykardot. Rohantak vissza ám a palotába, hogy 
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Illusztráció: Győri Jázmin
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minél előbb letehesse a felség lába elé. A király, látva, hogy a második próbát 
is tudta teljesíteni, valami nagyon nehéz feladaton törte a fejét. Idáig még 
egyik kérő sem jutott el…
- Rendben, már tudom, hogy elég bátor vagy, és csalafinta, de vajon táncolni 
is tudsz? Az a harmadik feladatod, hogy tovább tudj táncolni a lányomnál.
- Állok elébe! Királykisasszony, szabad egy táncra? - kérdezte Miksa, akiről 
köztudott, hogy a legjobb táncos volt a falujában. A királylány nagyon 
megörült ennek a feladatnak, és egyből táncra perdült és táncoltak, csak 
táncoltak egész nap és egész éjjel. Gyetli furulyájával bekapcsolódott a 
zenekar játékába, és irányította. Hol lassú, hol gyors számokat vezényelt. 
A furulya fáradhatatlanná tette Miksát, úgy, ahogy az elvárható volt egy 
varázsfurulyától. Eltelt három nap, de a pár még mindig szakadatlan táncolt. 
Közben persze sorra jöttek a kérők, de az első próbán mind elbuktak. Már 
majdnem két hete táncoltak, sokat beszélgettek, és talán egymásba is 
szerettek. A királylánynak ennél több nem is kellett, úgyhogy úgy tett, mint 
aki nem bírja tovább, és engedte győzni a kérőt. A király értetlenkedve állt 
a helyzet előtt, hiszen úgy gondolta, a lányánál tovább senki nem bírja a 
táncot, de mivel Miksának sikerült, így az ígéretét tartotta: neki adta lányát:
- Most már látom, hogy megérdemled a lányom és fele királyságom, 
ahogy ígértem, meg is kapod - jelentette ki a király. Miksa örömében azt 
se tudta, mihez kezdjen, így kérte a kedvenc zenéjét, és táncra perdült. 
De a királykisasszonynak sem kellett több, csatlakozott hozzá, és azóta 
is boldogan, szerelemben, szeretetben táncolnak együtt. Gyetliről pedig 
hamar elterjedt, hogy nem is olyan ügyetlen, és a palota főkarmesterévé 
léptették elő.
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Február 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
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 Programok Adonyban

2021.02.06. Óvodabál
Helyszín: Művelődsi ház  Szervező: Hóvirág Óvoda

2021..02.13. Cserkészbál
Helyszín: Művelődési ház  Szervező: Cserkész csapat

2021.02.20. Borrendi közgyűlés és Gazdanap
Helyszín: Művelődési ház  Szervező: Borrend
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Kincsek a kredencen
A Nagymama és a Nagypapa hagyatéka

A két Zsolnay bögre a Nagymamától maradt meg. Ezek az 1920-as, 30-as 
évekből valók. Az egyik 34-es a másik 43-as számozású. Ezeknek a szépsége 
engem különösen vonzott. Jó volt nézegetni a mitológiai jeleneteket. 
Kiválaszthattuk a legszebb bögrét, amiből a reggeli teát ittuk. Egy-egy 
darab még akad néhány családnál ezekből a gyönyörűségekből.

Nagypapa boroskancsója volt ez zöld, egyszerű ki cserép kancsó. Felirata: 
„Dícsérjük az Úr nevét, igyuk meg a szöllő levét.” Nem otthon, hanem a 
présházban volt a kiemelt helye a polcon.

A szép kis virágos edényke eredetileg Makádról származik. 1961-ben került 
a Nagymama tulajdonába a második házassággal. 1964-ben költözött 
vissza Adonyba, és hozta magával. Most már féltve őrzöm én tovább.

Boldog Istvánné Bagóczki Mária
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Az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat bemutatkozik

1993-tól a jelszó: „Légy résen!”
1991-92-ben Dr. Szász Károly kezdeményezésére és Lendvay Zoltán atya 
lelkes támogatásával útnak indul egy kis hólabda, mely, ha lavinát nem 
is, de kisebb görgeteget hozott Adony életébe. A cserkészcsapat életre 
hívásához meg kellett találni a megfelelő személyeket, akik meg tudták 
valósítani az ötletet, élettel tudták feltölteni a több évtized óta álmát alvó 
szervezetet településünkön. 
1992 januárjában hat fiatal hölgyet kerestek meg az ötletadók: Nebucz 
Bernadettet, Györe Andreát, Zaka-Csikos Csillát, Marczi Évát, Gévai Gyöngyit 
és Mincsák Anikót – tudtuk meg Dr. Györe Andreától és Zaka-Csikos 
Csillától, akik nagy örömmel, lelkesedéssel meséltek a megalakulásról. 
Segítségükkel és az archívumukban fellelhető képekkel tudjuk felidézni a 
„hősi múltat”, az adonyi cserkészcsapat első éveit.

Az első közös tábor még civilben 1992.08.01-15. Dunaszentbenedek
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Ők hatan lettek kiválasztva arra, hogy augusztus 1-15 között 
megtapasztalhassák Dunaszentbenedeken, hogy   milyen  is egy cserkésztábor 
Toci bácsi (Ormay József) és felesége (Vera néni) szervezésében: szeretettel 
és örömmel fogadták őket a 1100 sz. Kanizsai Dorottya cserkészcsapat nyári 
táborában. A táborból visszatérve kettőjüket – Andit és Csillát – delegálták 
a szervezők az 1992 őszén induló, egy tanévre szóló cserkész segédtiszti 
képzésre. A képzés változatos, több helyszínen, a cserkészélet minden 
szegmensére kiterjedő tudást biztosított a jelöltek számára. Talán feltűnt 
többeknek, hogy ez a csapat csupa lányból állt. Ennek oka egyrészt, hogy a 
lányokat könnyebb volt az újdonságra szervezni, és hát az első tábor így nem 
okozott koedukációs problémát. Aztán viszonylag hamar megjelentek a fiúk 
is a csapatban (Fogas Gábor, Barabás Péter és mások).
A 18-19 éves lányoknak annyira jól ment a tudás elsajátítása, hogy 
Szász doktor, a plébános úr, és a saját maguk által beszervezett leendő 
csapattagokat már 1993 tavaszán önállóan oktatták: amit egyik héten 
megtanultak, azt tanították a másik héten Adonyban.
1993 tavaszán a képzett csapat Székesfehérváron, a Szent István téren 
aztán fogadalmat tett. A nyárra a két vezetőképzőben lévő is végzett, és 
tisztté nevezték ki őket. Minden akadály elhárult tehát, megalakulhatott 
az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat!

Fogadalomtétel Székesfehérváron 1993 tavasza

Lendvay atya biztosította a helyszínt a plébánián a heti csapatgyűlésekhez. 
Még ez év augusztus 13-19. között sor került az első cserkésztáborra 
Gyenesdiáson, ahova az ifjú – alig húsz éves – parancsnok, Györe Andrea 
és helyettese, a nálánál egy évvel fiatalabb, Zaka-Csikos Csilla vitte el az 
adonyi ifjú cserkészeket. 
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Első tábor Gyenesdiáson 1993.08.13-19. A résztvevők, az alapítók: Felső sor: Mincsák Anikó, 
S Tóth Éva, Barabás Annamária, Barabás Péter, Tischner Zoltán, Györe Andrea, Gallai Ferenc, 
Gyulaházi Szilvia, Zaka-Csikos Csilla
Középső sor: Lencsés Katalin, Neichl Renáta, Sörös Katalin, Újvári Anikó, Olszewski Anna, 
Bartos Ildikó

Alsó sor: Lencsés Balázs, Fogas Gábor, Szász Attila, Gallai István, Ébl György.
Szintén a gyenesdiási tábor. Akik még nem lehettek – koruknál fogva – cserkészek, itt még 
civilben, de azért az alapítás szépségét ők is átélték.
Középső sorban: Olszewski Zsuzsanna, 
Alsó sorban: Gajdó Csongor, Újvári Balázs, Gajdó Zoltán, Sörös József

Két őrs alakult. Az egyik volt a Napraforgó, őket Csilla, a másik volt a 
Vadrózsa, akiket pedig Andi vezetett. Ők vitték az őrsöket mindaddig, míg 
1994 nyarára az őrsvezetők kiképzést nem kaptak. Az első őrsvezetők 
Olszewski Anna és Barabás Péter lettek.
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Az alapító vezetők közül 1995-ben először Csilla lépett ki – elkerült 
Székesfehérvárra, iskolába, így megoldhatatlan volt számára az itthoni 
csapat irányítása. Ekkor került a helyettesi posztra Olszewski Waldemard. 
Ő már gépjárművel rendelkező felnőttként, hatalmas szerepet kapott a 

nomád körülmények között, több kilométerre a 
civilizációtól felépült cserkésztáborok ellátásában. 
Pár évre rá – 2000-ben – aztán a közismert Waldi 
vette át Györe Andreától a parancsnoki rangot, 
akinek a jegyzői munkája gyakran ellehetetlenítette 
a megfelelést a csapatnál. Ezt a váltást az Országos 
Cserkészszövetség is megerősítette. Ez időre 
egy nagyon erős, rutinos és elhivatott csapattá 
kovácsolódtak össze: az alapítók – akiket Andi és 
Csilla neveltek igazi cserkészekké – váltak oszlopos 
tagokká és adták át tudásukat az újabb generációnak.

Bár 20-25 év eltelt már, hogy a cserkészköszöntést gyakorolták volna, most a Salinárium 
olvasói kedvéért, a két alapító vezető újra megmutatta, hogyan is tisztelegnek a cserkészek! 
A három nyitott ujj: „Isten! Haza! Embertárs!”, a két hajlított: „A nagyobb segítse a kisebbet!”. 
Ezek a jelek a cserkészek hitvallását szimbolizálják.

És most hallgassuk meg a két alapítót, hogy miért léptek be egy teljesen 
ismeretlen szervezetbe, és mi az a plusz, amit az egyéniségükhöz tett a 
cserkészet!
Zaka-Csikos Csilla: „Nem tudtam, hogy ez micsoda. Nagyon fiatal voltam 
és megtiszteltetésnek vettem. Bennem mindig volt egy pedagógusi véna. 
Imádtam a gyerekekkel foglalkozni. Általános iskolásként is őrsvezető 
voltam az úttörőcsapatban. Amikor Szász doktor elmondta, hogy mi ez, 
akkor úgy gondoltam, hogy ezt meg szeretném próbálni. Ennek pozitív 
hozadéka lehet a gyerekekre nézve, nem kallódnak a kastélyparkban… 
Szeretetben vannak itt egymással, és az, hogy a vallásra épül, ez nagyon 
vonzott.”
„Én ott tanultam meg a túrajelzéseket. Azóta rengeteg túrát vezettem 
felnőtt fejjel. A családomat én vittem bele a túrázás szeretetébe. Sok 
gyakorlati tudásra is szert tettünk. Bennem rengeteg csipetnyi élmény van 
erről az időszakról. Mindegyik pozitív volt, és szeretetteljes. Az emberi 
kapcsolatok a legfontosabbak. Máig ezekből a kapcsolatokból élek. Amikor 
az első csapatba lévő gyerekekkel találkozom – akik azóta már  anyukák, 
családjuk van -, összeszorul a szívem, és arra gondolok, hogy esetleg 
olyanokra tanítottuk, amikre a mai napig emlékeznek és fontos számukra.”
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Györe Andrea: „Nekem hiányzott a közösséghez tartozás. Bennem élénken 
élt, hogy voltam kisdobos, majd úttörő, és mi ebben nem a politikát láttuk. 
Voltak programok, volt szellemisége, mely összetartott bennünket. Aztán 
amikor lehettem volna KISZ-es, akkor az megszűnt, és ez nekem nagyon 
rossz volt. A KISZ-ben is a jövőt láttam, a szellemi kapcsot, mely a közösséget 
építette. Mit érdekelt engem, hogy ez miből táplálkozik. Nekem a közösség 
építse volt a fontos. Ekkor már Adonyban nem volt ilyen közösség. Sem 
úttörő, sem KISZ. Hiányzott. A templomban a Lendvay atya személyisége 
nagyon ott tartott bennünket. Imádtuk őt. Arra is emlékszem, hogy 
iskolából a tanítás után – rossz volt a kerítés – átbújtam a plébániához, és 
bementem a Lendvay atyához és a Lajos atyához. És ott jó volt, ott béke 
volt. Nem volt feszültség, ott nagyon jól éreztem magam. Otthon éreztem 
magam. Mikor Szász doktor azt kérdezte, hogy szeretnék-e cserkész lenni, 
akkor gondolkodás nélkül igent mondtam neki. Aztán később a hittel együtt 
az ember megismerte önmagát, megismerte azt, hogy mire képes. És mit 
jelent az, hogy másokért önzetlenül tud dolgozni, másoknak segíteni.”
„Mit kaptam a cserkészettől? A mai napig érzem a harmatot a fűben, 
a bokrokban, annak az illatát, amikor a sátorból kijöttünk hajnalban. 
Csurom vizes volt minden, de mégis úgy keltem fel, hogy egy szép, új 
napra virradtunk. Rengeteg feladattal, rengeteg munkával, de mégis 
kitörölhetetlen élményt hagyott bennem, mert köze volt a természethez. 
Az a 8-10 év, amit ott töltöttünk, és nyaranta táboroztunk az erdőben, 
portyáztunk, vagy amikor szeretetben ültünk egymás mellett, örök emlék. 
Nem azt néztük, hogy kinek mije van, vagy hova tart, vagy hogy kinek a 
gyereke: ott mindenki egyformán fontos volt. Ennyi év távlatából, amikor 
sétálunk az erdőben, nekem ez mind-mind előjön. És hát a régi társainkkal 
ma is egyfajta szövetségben vagyunk. Ha találkozunk, akkor beszélünk, 
nem csevegünk, mert fontosak vagyunk egymásnak ma is.”
Álljon most itt azon vezetők neve, akik eddig csapatparancsnokok voltak:

1993-2000 Györe Andrea
2000-2014 Olszewski Waldemard
2014-2017 Fogas Gábor
2017-2019 Elek Sándor
2019- Pavolek Réka

Hetyei Gábor
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Gasztronómia - Szabadtűzön készülhet

Tárcsán sült sörös-fűszeres sertéstarja

Hozzávalók: 6 szelet csontos sertéstarja, 1 teáskanál mustár, só (ízlés 
szerint),  1 teáskanál ételízesítő, őrölt fekete bors (ízlés szerint), 1 kávéskanál 
majoránna, 1 kávéskanál kakukkfű, 1 teáskanál Soja- szósz, 1 teáskanál 
Worcester szósz, 2-3 gerezd fokhagyma, 1,5 dl étolaj, 2 dl barna sör

Elkészítése: A hússzeleteket ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd hagyjuk 
legalább egy órát állni, hogy az ízek átjárják.
Az olajhoz adjuk hozzá a mustárt, a Soja- és a Worcester szószt, az 
ételízesítőt, a morzsolt majoránnát és kakukkfüvet, a préselt fokhagymát, 
és keverjük alaposan össze.
Ezután a pácba alaposan forgassuk bele a hússzeleteket, majd fedjük le a 
tálat, és tegyük be pár órára (vagy egész éjszakára) a hűtőbe.
Sütés előtt a tárcsát kenjük meg 2-3 evőkanál olajjal, helyezzük rá a bepácolt 
hússzeleteket, majd öntsük fel a sörrel.
Ezután fedjük le a tárcsát, pároljuk puhára a hússzeleteket, majd vegyük le 
a fedőt, és többször átfordítva süssük a hús mindkét oldalát szép pirosra. 
Tipp: tárcsa hiányában a sütőben is elkészíthetjük a hússzeleteket. Ekkor 

helyezzük egy tepsibe egymás mellé, 
öntsük fel a sörrel, majd alufóliával 
lefedve kb. egy óra alatt pároljuk 
puhára. Amikor a hús puhára 
párolódott, vegyük le az alufóliát, ha 
sok lenne alatta a lé, akkor öntsünk le 
belőle, majd pótoljuk étolajjal, tegyük 
vissza a sütőbe, és süssük szép pirosra 
a hússzeleteket. Ameddig a hús sül, 
készítsünk hozzá ízlés szerint köretet, 
vagy salátát.
Tálaláskor helyezzük tányérra a 
hússzeletet és a köretet vagy a salátát, 
és úgy kínáljuk.

Kard Éva
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Fűszersa(o)rok

Kakukkfű: Már az egyiptomiak és a görögök 
is kedvelték, most újra nagyon népszerű 
fűszer. A francia konyhában nélkülözhetetlen, 
de nálunk is megterem akár vadon, akár 
kertekben. Morzsolva vagy apróra vágva 
fűszerezhetünk vele. Illata kicsit kámforos, 
íze nagyon aromás, ezért óvatosan kell bánni 
az adagolással. Általában majoránnával, 
rozmaringgal, zsályával és babérlevéllel 
együtt használják. Nehezebben emészthető és 
pikáns ételekhez ajánlják. 
Görcsoldó, köhögéscsillapító, étvágygerjesztő 
hatását a gyógyászatban alkalmazzák, de 
illatos és frissítő fürdővizek készítésénél is 
javallják.

Takács Béláné

Környezeti értékeink – halfauna Adonyban
A szálkás dévérkeszeg

A dévérkeszeg már februárban, a hideg ellenére is, esetenként jól fogható 
az élő Dunával összeköttetésben álló vizeinken. Korai foghatósága és 
a víz télvégi hőfoka miatt Adonyban jeges dévérnek, jégdévérnek és 
jeges keszegnek is hívják. Egyik legnagyobb méretűre megnövekedő 
keszegfélénk, országos rekordja még 2014-ben lett feljegyezve: 6,02 kg, az 
Adonyi Horgász Egyesületben fogott rekord dévérkeszeg 3,55 kg (Bodzán 
Gyula, 2019).
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Az Adony és Környéke HE vizein az iváncsai, illetve a gát alatti szakaszon 
egész évben fogható, jelenlévő halfaj, a középső, vöröskereszti részen 
inkább csak az áradások alkalmával jelenik meg, előfordulása akkor 
jellemzőbb. Már januártól megfigyelhető a hímivarú halakon a nászkiütések, 
úgynevezett dorozsmák megjelenése. Ezek a hal fején és testén található 
apró, kemény, pattanásszerű kinövések az ívásig a halakon maradnak. Ez 
a horgászoknak is jó szolgálatot tesz, mert megfogva a halat, az szépen 
megtartható kézzel, a dorozsmák miatt nem csúszik.
A dévérkeszeg 3-4 évesen válik ivaréretté. Áprilistól június elejéig ívik, 
vízhőfoktól függően. Ívását nézni, a természetben követni, látni, igazi 
élmény! Amikor betódul az áradástól a víz a parti szakaszokra, reggelente 
és esténként az elöntött fák, bokrok közötti növényzetben, hatalmas 
hullámokkal, csapkodással, mozgással, szemmel jól láthatóan szaporodnak 
ezek a szép halak. Ikráik kelése 3-6 napot vesz igénybe. Fontos, hogy a 
kelési idő alatt a vízszint szinte állandó legyen, mert a hirtelen apadással 
szárazra kerülnek a növényi részekre lerakott ikrák, így nem kelnek ki és 
nem lesz szaporulat.
Horogra csalni ilyenkor nehezebb őket, de a késő tavaszi szaporodási 
idő után jól foghatók. Csapathalként rajokban járnak. Gilisztával, 
csontkukaccal, szúnyoglárvával, kukoricával, különböző pelletekkel jól és 
eredményesen lehet horgászni rájuk. Húsa szálkás, de ízletes. Régebben, 
a Nagy-Dunába tisztítatlanul került be a szennyvíz, illetve míg nagyobb 
mértékű volt az ipari szennyeződés, húsának íze jellegzetesen fenolos, fenol 
ízű volt. Élővizeink tisztulásával, a szennyvíz és ipari víz egyre nagyobb 
hatékonyságú tisztításával ez már a múlté. 
Amíg a Dunán halászati tevékenység volt folytatható, a halászok legnagyobb 
arányú zsákmányának számított a halfajok között. A horgászatban fajlagos 
tilalmi ideje nincs, tehát egész évben szabadon fogható, méretkorlátozás 
alá nem esik.
A horgászegyesületek, így az adonyi is elítéli az úgynevezett húshorgászatot, 
és előnyben részesíti a sporthorgászatot. Azonban a halak heti étrendünkbe 
való beiktatása nemcsak változatosságot hoz a menünkbe, de nagyon 
finom és egészséges alapanyag is. Ezért mindenkit arra biztatok, hogy 
egyen minél több halat – és ez a tógazdaságokból származó, kimondottan 
élelmezési céllal nevelt állományból kerüljön ki (bár dévért tógazdaságban 
ritkán nevelnek, de a halboltokban kapható ponty nagy valószínűséggel 
onnan származik). 
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A hazai tavaink nagyon jó minőségben produkálják ezt a fehérjében 
gazdag, változatos és ízletes élelmiszer-alapanyagot. Egyre többet lehet 
hallani a mikroműanyag-szennyeződésről. A szennyeződés azonban sokkal 
inkább az óceánokat és tengereket érinti. A Dunában a mikroműanyag-
koncentráció jóval alacsonyabb, mint az óceánokban, és a halastavaink 
pedig gyakorlatilag mentesek ettől a szennyeződéstől. Ha lehet, tavi 
hallal, dunai hallal örvendeztesse meg saját magát és családját, szemben 
a tengeri halakkal. A dunai hal talán még finomabb is a tavinál, így ha 
egy horgászegyesületi tag azzal örvendeztetné meg, hogy ajándékba ad 
Önnek frissen fogott dunai pontyot, ne utasítsa vissza (a rapsictól és a 
pénzért halat áruló horgásztól óvakodjon). Pláne kerülje a bizonytalan 
eredetű (távol-keleti) tömegtermékeket, melyekben nemcsak a műanyag- 
szennyeződés nagy, de a túlzsúfolt tartási körülmények miatt jelentős a 
húsban lévő antibiotikumok mennyisége is.

Bodó István
Köller László fogás után

Köller László terítéke

Köller László a zsákmánnyal otthon
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Kérdezhetlek? Felelsz? 
Kommunikáció a jövőben

Hogyan látják a mai tizenévesek: 30 év múlva miként fogunk kommunikálni? 
A beszélgetésen részt vettek: Ármai Borbála, Ágoston Melinda, Ecsődi 
László, Füsi Borbála, Molnár Daniella, Tokai Laura, Virág Viktória. 
Témavezetők: Alsóházi Réka, Kozmér Amanda és Hetyei Gábor.
A kommunikációs eszközeink technikai, technológiai forradalmon estek 
át az utóbbi évtizedben, oly mértékben felgyorsult a fejlődésük, hogy az 
ezek használatát készségszinten űző fiatal generáció is csak kapkodja a 
fejét: a megújítás, a fejlődés iránya nehezen feltérképezhető számukra. 
Volt olyan sarkos vélemény, mely szerint nincs további fejlődési lehetőség 
a kommunikációs kütyük terén. Ezzel azonban a többség nem tudott 
azonosulni. 
Egyöntetű volt a vélemény a tekintetben, hogy a tévének, rádiónak 
befellegzett. A jövőben senki sem fogja nézni az adásokat, hallgatni a 
kereskedelmi csatornákat. Minden az internetre terelődik. Nem leszünk 
időhöz kötve: a streamek megfelelő rugalmasságot és gyorsaságot 
tudnak biztosítani a hírek, események lekérése terén. A tévé hírközlési 
funkciója megszűnik, átveszi helyét teljesen a monitor funkció, ahol 
a letöltött tartalmak, játékok megjelenítése történik. A hagyományos 
tévéadások megszűnnek. A hírek, információk abszolút specializáltan, 
személyre szabottan jelennek meg. Úgy tűnik: a jövőben bezáródik 
a „véleménybuborék” – csak azt a hírt kapom meg, mely számomra 
kedves, fontos, az enyémtől eltérő véleményt nem enged hozzám. És ezt 
a mostani tizenévesek helyesnek és követendőnek tartják, nem tartják 
lényegesnek azokkal a tartalmakkal szembesülni, melyek nem egyeznek 
az ő véleményükkel. A Facebook-generáció elvárása úgy tűnik, azonosul a 
tartalomszolgáltatók céljával és módszerével.
Nem volt összhang abban, hogy 30 év múlva már nem lesz nyomtatott 
sajtó és könyvek sem. „Manapság is már nagyon kevés az olyan ember, 
aki könyveket olvas.” – fogalmazódott meg valakitől a vélemény. „Már ma 
is az e-book kiváltotta a nyomtatást.” „De olyan jó illata van a könyvnek!” 
„Nekem meg megfájdul a fejem, ha telefonon olvasok.” „Az újságnak is 
megvan a varázsa!”
Térjünk át az eszközökre! A telefon továbbra is a jövő fő személyes 
kommunikációs eszköze marad. (Jobb lenne talán ezt az eszközt 
„telekommunikátor”-nak hívni: funkcióit tekintve a telefonálási funkció 
abszolút a háttérbe szorult a netezés, mailezés, csetelés, fészbukozás stb. 
mögött.) 
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Sokak számára elfogadható jövőkép az alkarba, a bőr alá beültetett 
telekommunikátor chip, mely a közlendőit a kar sima bőrfelületére jelzi ki, 
ott látjuk meg, hogy ki keres minket, illetve itt olvasható az általa küldött 
üzenetek is. Ez a chip könnyen rákapcsolódik azokra a képernyőkre, 
melyek körülvesznek minket a mindennapi életünk során: nem kell tehát 
az energiafaló, színes telefonkijelző ahhoz, hogy meg tudjunk nézni egy 
letöltött tartalmat. A bőr alá ültetett chip letölti, és a például a vasúti 
fülkében lévő monitoron vezeték nélküli kontakttal már tudjuk is nézni a 
kívánt honlapot, filmet. Mindezt az alkarunkról vezérelve. „Milyen menő 
lenne!”
Úgy tűnik, hétköznapivá fog válni a „holografikus telefonhívás”. Nem csak 
képernyőn tudjuk látni a hívott felet, hanem a készülékünk háromdimenziós 
valóságként vetíti majd elénk azt, akivel beszélünk. Sőt, az egyes tárgyak 
küldése is megvalósíthatóvá válik ezzel a módszerrel. Ennek megvalósítása 
nem is tűnik ma már elképzelhetetlennek, hiszen a 3D-s szkennelés 
és a 3D-s nyomtatás részben már ma is biztosítja az egyszerűbb anyag- 
összetételű tárgyaink „transzportálását”.
Szintén fontosnak tűnik a jövőben a személyes kontaktus szerepe. A 
kommunikálás egyik módja lehet az érintés átvitele: ha itt megérintem a 
telekommunikátoromat, azt tudja majd közvetíteni a vevő félnél is. Innen 
már csak egy rövid ugrás, hogy nem csak érintést tudunk majd közvetíteni 
egymás felé, de akár csókot is lehet majd váltani. Ez – érdekes? – a 
tizenéveseknek jutott eszébe…
Fontos változás fog bekövetkezni a telekommunikátoros vezérlés terén. 
Nem kell már nyomkodni, lapozni, gépelni, hiszen nincs is igazi klaviatúra 
felülete az eszköznek. Annyira fejlődik az emberbe való integrálás, hogy 
magát a készüléket a tudatunkkal tudjuk vezérelni. Elég lesz bizonyos 
funkciókra gondolni, és azt a berendezésünk végre fogja hajtani.
Egy másik fontos eszköz lesz a jövőben a többfunkciós „információs 
szemüveg”. Ez is tud az agyunkkal kommunikálni; akaratunkkal, 
tudatunkkal vezérelhető. A legegyszerűbb feladatoktól (például filmet 
tudunk nézni rajta), a bonyolultabb feladatokon át (GPS vezérlés), az 
egészen „embert próbáló” funkciókig (pl. tárgyak összetételének elemzése, 
3D-s szkennelés) társunk lesz a jövőben.
A jövő kihívása lesz, hogy nemcsak a Földet hálózzuk be internettel, 
de kialakítjuk a galaktikus netezést is, melyhez azonban bizonyos 
előfeltételeket kell megteremteni. Nem elhanyagolható például, hogy 
kivel tudunk majd a galaktikus világhálón csetelni. Ehhez vagy el kell 
„foglalnunk” az űr bizonyos szegmenseit (pl. a Marsot, a Holdat), vagy 
össze kell találkoznunk azokkal az „idegenekkel”, akik akarnak és tudnak is 
velünk kommunikálni. 
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Az nem okozott gondot, hogy jelenleg nem tudunk olyan megoldásról, mely 
a fénynél gyorsabban tudja a jelet továbbítani, és a hozzánk legközelebbi 
naprendszer, az Alfa Centauri 4,22 fényévre van. Mégha a galaktikus internet 
fénysebességgel menne, akkor is 8,44 évet kéne várni egy visszahívásra… 
Ennél a múlt század közepén dívó kézi kapcsolási telefonközpont is 
gyorsabb volt!

Hetyei Gábor

Tokai Laura most és majd
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Adony kultikus helyei
1- 2 - 3 - 4- 5.  fősor: 
A Perkáta felé menő úttól jobbra elhelyezkedő szőlőhegyi elnevezések 
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Dr. Bálint Tibor, mint Potrohi kettő és Bundaláb

Adonyt nevezi szülőfalujának, annak 
ellenére, hogy Budapesten, a Baross 
utcai klinikán született Laci ikeröccsével 
együtt, 1945. július 18-án. Édesanyja, 
Dimiczky Mária háztartásbeli. Édesapja 
Dr. Bálint Levente, adonyi születésű, 
fiatal bíró.
Életüket a Budapest II. kerületi Baka 
utcában kezdték. 1949 februárjában 
költöztek vissza Adonyba. Édesapja a 
járásbíróságon lett bíró, majd 1957-ig 

annak elnöke. Először a nagyszüleinél laktak a Takarékpénztár szolgálati 
lakásában (ma kínai áruház). Néhány hónappal később megkapták a Zichy 
kastély konyháját, oda költöztek. 1953-ban született Miklós öccse. Általános 
iskola Adonyban. A nyolcadikat már Óbudán járta, utána az óbudai Árpád Vezér 
Gimnáziumban érettségizett. Fizikai munkát vállalt a Herz Szalámigyárban, 
majd az Óbudai Sportszergyárban. A munka és a labdarúgó edzések mellett 
azért 1970-re elvégezte az Állatorvostudományi Egyetemet. Szakmai útja igen 
kacskaringós: Uraiújfalui ÁG, majd Szolnokon szakállatorvos. Karancslapujtő 
jött: körzeti állatorvosként szerzett tapasztalatot szakiskolai tankönyvének 
megírásához. Újra Szolnok következett, majd 1978-ban került Budapestre, 
a marhavágóhídra, állatvásártéri hatósági orvosi feladatokat ellátni. Még 
ez évben a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Állategészségügyi 
Főosztályán találta magát. Nevéhez fűződik ezen időszakból a hortobágyi 
magyar szürke állomány gümőkór-mentesítése. Első jogi munkája volt 
a brucellózis-mentesítés jogi szabályozásának előkészítése. 1981-ben a 
teljes állategészségügyi joganyag megújításában oszlopos szerepet vállalt. 
1988-ban minisztériumi osztályvezető lett, majd 1996-ban országos 
főállatorvosnak nevezték ki (1996-2000, 2003-2005). 2005-ben nyugdíjba 
helyezték. Részt vett az Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény 
(GATT) megújításában, a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) magyar 
képviselője volt 7 éven keresztül. Az ENSZ egyik szervezetének, a FAO-nak 
a Ragadós száj- és körömfájás Elleni Védekezési Bizottsága végrehajtó 
bizottságának tagságát vitte 1996-tól 2005-ig. 1993-tól részt vett az ENAR1 
kialakításában és hazai bevezetésében, 1994-től az EU-s csatlakozásunkig 
az állategészségügyi fejezet magyar főtárgyalójaként járult hozzá az EU-s 

1  ENAR: A szarvasmarhák egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer
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tagságunkhoz. Nyugdíjasként sem pihent: Ciprus, Montenegró, Észak - 
Macedónia, Grúzia – egyes állomásai, ahol szakmai tapasztalataival segítette 
az ottani állategészségügyi munkát. 6 tankönyv társszerzője.
Több szakmai szervezeti tagsága mellett büszkén mondja: „és az Adonyi 
Baráti Kör alapító tagja vagyok.” 
1970-ben ismerte meg feleségét, mely házasságból Ádám és Balázs fiaik 
születtek. 4 unokájukkal, fiaikkal gyakori vendégek az adonyi Duna-parton. 
„Jól ment a vízhez szoktatásuk!” - mondja.
Hetyei Gábor: Főorvos Úr! Vannak-e még adonyi szálak, melyek ide kötik?
Bálint Tibor dr.: Apai nagyanyám Müller Sarolta (Müller Jenő uradalmi 
erdész lánya), nagyapám Bálint Lajos, a Takarékpénztár vezetője (Müller 
Ferenc, Pálfai Mihály, Hetyei János és felesége, valamint még többek 
szigorú, ám tisztelt főnöke és tanítómestere). Nagynéném, Bálint Ágnes 
és Anna lánya ugyanabban a házban és ágyban, a Takarékban született. 
Müller és Bernsdorfer őseim sírjai a temető bejáratához közel vannak. Sára 
nagyanyám, Lajos nagyapám, édesapám és Éva nővérem együtt nyugszik a 
temető református részén lévő sírban. Szomszédunkban élt Králl Józsi bácsi 
(hentes) Etus nénivel, lányával, Marikával és fiával, Dodóval. Csikó, pulyka, 
kutya mindig volt náluk. A Takarék udvarán dobtam fejbe ikeröcsémet, 
Lacit egy pörgetett ostorról elszabadult vasdarabbal. Elbújás, kukoricán 
térdelés stb. lett a következménye. Anyánk rohant Tóth Kálmán doktor 
bácsihoz a vérző fiacskájával.
HG: Bálint Ágnesről tud az egész ország: remek mesélő volt. De a Salinárium 
olvasói megtapasztalhatták, hogy az ön Sára nagymamája, Ágnes édesanyja 
legalább annyira mestere volt a meseszövésnek, ugye?
BT: Sára nagyanyám csodálatos meséket mondott nekünk fejből. Kapásból, 
szabatos magyarsággal fordította németről a gótbetűs Grimm meséket, és 
franciáról Tarasconi Tartarin humoros kalandjait. Nagyanyám latin tudását 
később feleségem élvezhette az egyetemi történelmi tanulmányai keretében 
kapott középkori latin szövegek oly találó, szótár nélküli lefordításával, 
hogy a tanszéki munkatársak sorra kérték segítségét a nehezebb szövegek 
megfejtéséhez. Nagyszüleink lakása tele volt könyvvel. Csodáltuk a Révai 
nagy lexikonját, később ronggyá olvastuk a Jókai összest. Nagyi elkezdett 
minket németre tanítani, de én az akkori iskolai oktatásból kapottak miatt 
nem lelkesedtem a németekért. Ezt a hiányt a mai napig sem pótoltam, 
szerencsémre, sok némettel tudok angolul beszélni.
HG: Milyen volt az élet gyermekszemmel a háború utáni Adonyban?
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BT: Megkaptuk a Zichy-kastély konyháját és a hozzá tartozó két 
hatalmas szobát, kamrát, árnyékszéket. Villany nem volt, gyertyával 
és petróleumlámpával világítottunk. A kastély konyhájának hatalmas 
tűzhelye adott meleget, az egyik szobában volt egy vaskályhánk. A kisebbik 
szobában nem volt fűtés, mert a cserépkályha már alkalmatlan volt, a 
vödörbe éjszaka belefagyott a víz. 
Melegített téglát vagy forróvizes palackot tett anyánk a takarónk alá lefekvés 
előtt, a szalmazsákra. A víztorony állt, de a háború után már nem működött 
a vízvezeték. Öcsémmel két oldalról fogva cipeltük a félig telt vizesvödröt az 
ártézi kútról (annak a víznek a vasas, jódos ízét kerestem később Óbudán 
és Kelenföldön is, de a csapvíz számomra ma is nehezen iható). Rettegtünk 
a bírósági fogdából vödrökkel jövő, csíkos ruhás raboktól, akik később már 
lajtos kocsival érkeztek. Miattuk rengeteget kellett várni a sorunkra. 
A háború után a kastélyban eleinte még állt a kastély elegáns részét és a 
parkot a cselédek udvarától elválasztó kerítés egy kiskapuval, amelyen át 
a Magyar utca felől érkezők eljuthattak a templomhoz. Előbb a kerítést, 
később a cselédsort is elbontották, nekünk fáskamrának, tyúkólnak és 
disznóólnak még megmaradt a víztorony melletti üres épületek egyike. A 
másikban - amelyből később egy időre faluház lett - egy idősebb házaspár 
élt, ők minden hétvégén tyúkot vagy kakast ettek, pedig nem is tartottak 
állatot. Mindig voltak macskáink, azok közül is sok tűnt el nyomtalanul.
A kastély padlásán sokat játszhattunk, egy nyíláson át tudtunk mászni 
a grófi szárnyra is. Az egyik szellőzőn kikiabáltunk a szovjet hősi 
emlékműnél Sztálin halálát gyászoló előkelőségeknek. Állíthatom-e, hogy 
már nyolcévesen ellenálló voltam a barátaimmal együtt? Bár mindenki 
tudhatta, hogy mi voltunk azok az ostobák, ennek semmi következménye 
nem lett sem ránk, sem szüleinkre nézve.
Tejért eleinte a Kossuth (Koller) utcába jártunk, később Benke Pali 
bácsiékhoz a Magyar utcába. Katica néni fejte a tehenet, Pali bácsitól 
mézet kaptunk. A nálunk idősebb Benke fiúk (Pali, Imre és Pista) szívesen 

játszottak velünk, hintalovukon órákig 
ringatózhattunk. Pali bácsi méhész, szobafestő 
és sakkozó volt. Rendszeresen sakkozott 
édesapámmal, és a Zarándok nevű hófehér 
kajakunkat is ő festette újra, a nevet gyönyörű 
folyóírással rajzolva rá. 
Édesapám a Zarándokkal. Nekünk, gyerekeknek ez volt az 
első vízi jármű.
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HG: Az általános iskolát Adonyban végezte. Legendás tanárok taníthatták?
BT: Iskolába a templom melletti, ma is álló épületbe kezdtünk járni. 
Táskánk nem volt, a füzeteket és a könyveket linóleumba tekerve vittük. 
Néhány évvel később kaptuk meg édesapánk bőrből készült aktatáskáját, 
abba mindkettőnk összes taneszköze belefért.
Ezt a táskát a Cirkos Jenő bácsitól vett fanyelű bicskámmal szépen ki is 
hasítottam, azután Horváth Marika szíjgyártó édesapja varrta meg a sérült 
részt.
Első tanítónk Turcsi Lajos bácsi volt. Az első tornaünnepélyeket még Lajos 
bácsi szervezte, és tanította be nekünk a „Gerle búg a bokorban” című 
mondókára komponált gyakorlatokat. Ebből az időből emlékezetesek a 
március 15-i ünnepségek, valamint Lajos bácsi és Székely Sándor tanár úr 
megfontolt sétái a szünetekből.
Második és harmadik osztályban a zárdába jártunk, ahol akkor még állt a 
kis kápolna. Napközibe is jó volt oda járni, Treszka néni karfiollevese már 
akkor is fogalom volt. Azóta már a Prímász-házzal és a patikával együtt 
eltűnt az egész létesítmény. Negyedik osztályba „sokat” (legalább 25 
métert) kellett gyalogolnom az ajtónktól a mai könyvtárnak a kastély két 
szárnyát elválasztó terméig. Ekkor Pintér Imre volt a tanítónk, akit nagyon 
szerettünk közvetlensége és a korosztályunknak megfelelő módszerei miatt. 
Életemben ő volt az első felnőtt, aki az udvaron kiállt ellenem gumilabdával 
fejelni. Ebben az évben érkezett hozzánk a 19 éves testnevelő, Gáborfi Lajos. 
Tőle rengeteget kaptunk a sport (nem kizárólag a labdarúgás) szeretetéből 
és sporttörténelemből. Mivel nem volt tornatermünk, jó időben a parkban 
vagy a focipályán mozogtunk. Esőben és télen az osztályteremben, a 
padokon gyakorlatoztunk. Gáborfi tanító bácsi (TANÁR ÚR) vette át a 
tornaünnepélyek szervezését és lebonyolítását, amihez a felejthetetlen 
tűzoltózenekar játéka adta a ritmust és emelte a hangulatot. 
Az ötödik és a hatodik osztályt a templom melletti épületben végeztük 
el. Az oroszt Kádár Miklós bácsi kezdte el tanítani. Őt váltotta fel Bokor 
Gyula (aki katonaruhában érkezett, és vele együtt jött későbbi felsége, a 
földrajzos Divinyi Anna). Bokor tanár úr „szovjet” levelezőtársakat szerzett, 
én sokáig leveleztem egy, a „közeli” Vlagyivosztokban élő pionyírral. 
Ugyancsak megkaptuk új tanárként Marczinka Lászlót, aki a matematikára 
igyekezett minket rászoktatni. Torma István énekórái és zenetörténeti 
előadásai érdekesek és élvezetesek voltak. Nem hagyható ki az aranyos 
(Tormáné) Aranka néni, a védőnő sem. Ő szervezte az előírt felméréseket 
és oltásokat, valamint a Pusztaszabolcsra irányított tüdőszűréseket. 
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Kedvence Králl Ádám volt, mindig harsány „Ádány” üdvözléssel lépett be 
az osztályterembe. 
A hetedik és nyolcadik osztályban a Szabolcsi út kanyarulatában volt felső 
iskolába jártunk. Ott tanított kémiát Cserti Jenő, és akkor érkezett az Olasz 
Papp házaspár. Cserti tanár úr szigorú volt, sokat követelt, de adott is. 
Rajzot és fizikát Székely Sándor tanított. Minden rajzóra előtt felsorakoztunk 
az udvaron a teljes felszereléssel (rajztáblával, rajzlappal, ceruzával, 
radírral, próbapapírral, festékkel, ecsettel, ecsettállal, törlőruhával). A 
fizika órákat a kis gőzgép tette élvezetessé. 
A nyolcadik osztályt november közepétől már Óbudán folytattuk, de az 
adonyi alapok miatt ez csak annyiban okozott törést, hogy ott kezdetben 
„vidékről jöttnek” tartottak minket. Tanulmányi eredményeink alapján 
mégis azonnal bekerültünk az ország egyik legkellemesebb középiskolájába, 
az óbudai Árpád Gimnáziumba.
HG: Azért a gyerekkor – még az „átkos”, beszolgáltatási kötelezettséggel 
terhelt időben is – többnyire játékkal telhetett. Hol, mivel játszottak 
akkoriban Adonyban?
BT: A játszótársakat nem nagyon kellett keresnünk. Az idősebb fiúk (Végh 
Zoli, Pölöskei Pista, Králl Dodó, Herczeg Feri, Morva Imre, Paulusz Öcsi és 
a többiek) mindig törődtek velünk. Első gombfoci csapatainkat is tőlük 
kaptuk. Holfeld Gyuszival vérre menő gombfocicsatákat vívtunk. Háder 
Misa, Neichl Gyuri, Csébits Lőrinc és Somogyi Bandi mindig kéznél volt. 
Snúroztunk, földbe vájt kis lyukakba üveggolyókat gurítottunk, fociztunk, 
fejeltünk. A kastélyparkban még megvan az a két platán, amelyek csemete 
korukban a fejelésnél kapufaként szolgáltak. Egyik idősebb fiú megtanított 
a fejelés különböző módozataira, aminek későbbi labdarúgó pályám során 
különösen nagy hasznát vettem. Említettem, hogy öcsémet még a Takarék 
udvarán fejen találtam. A kastély udvarán a háború maradványaként még 
voltak különböző roncsok. Egy ilyenen találtam egy hosszabb drótot, 
belekapaszkodtam és húztam, amíg egyszerre csak hanyatt estem vele. Az 
én felszakadt fejbőrömet is Tóth Kálmán bácsi kapcsolta össze.
A kastélyparkban a legkülönbözőbb mozgásformákra és sportokra 
kiváló lehetőségeket kaptunk. A kis tóban horgászhattunk, télen a jegén 
korcsolyáztunk, botból vágott ütővel és „koronggal” hokiztunk. A filagória 
dombjáról élvezet volt szánkóval lecsúszni. A bátrabbak minden fát 
megmásztak. A víztorony még a teljesen ép tetőszerkezetével és külső 
csigalépcsőjével állt, akkor már Bartos Mihályék kertjébe kerítve. Bartos 
Kati felügyelete alatt a toronyra többször is felmentünk. A parkban platán-, 
vadgesztenye-(bokréta) törökmogyoró-, madármeggy- és gyönyörű tölgyfák 
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voltak. Ősszel rengeteg mogyorót és madármeggyet ettünk. A mogyorót 
a fogunkkal törtük fel. Az egyik őrlőfogam hosszában kettéhasadt egy 
mogyoró feltörése közben, de csak jó évtized múltán kellett vele fogorvoshoz 
fordulnom. A parkban többször voltak atlétikai- és lovasversenyek, még 
ökölvívó bemutatók is. Ha cirkusz érkezett, a nagy sátort is ott állították 
fel. A búcsúra érkező mutatványosok, mi csak cirkuszosoknak hívtuk őket, 
a szemünk előtt állították össze a berendezéseiket. A körhintákat velünk 
próbálták ki, de másnap már fizetnünk kellett. A motor nélküli körhintát 
boldogan hajtottuk a társainkkal együtt, és örültünk, hogy sorban egymás 
után egy-egy körre beülhettünk. Akkor fel sem tűnt, hogy tulajdonképpen 
ingyen dolgoztunk a mutatványos hasznáért.
Amikor a falut elkerülő, gátként is szolgáló hatos utat építették, a 
kordélyos vállalat és az építők telephelye az udvarunkon volt. Naponta 
megcsodálhattuk a traktorok és a teherautók indítását, a kilyukadt 
belső gumik sallerozását, és minden más kapcsolódó tevékenységet. A 
munkálatok befejezése után édesanyánk egy otthagyott futballkülsőt 
talált. Nagy titkolózás mellett adta át nekünk húsvéti ajándékként. Belső 
ballon hiányában a külsőt homokkal töltöttem meg, és nekiszaladtam, hogy 
öcsémnek gólt rúgjak. Hatalmas orrabukás lett a vége. Belsőt jóval később 
tudtunk venni Csengedi Ignác bácsi boltjában. 
HG: Édesapja bíró volt, ön pedig állatorvos lett. Mi vitte a választott hivatása 
felé?
BT: Miért jelentkeztem állatorvosnak? A példát Rozsinszky Bélától és 
Tuboly Sándortól vettem. Béla bácsit mindig is csodáltam, sokszor járt 
nálunk is, amikor volt disznónk. Kis kocsiját mindig ugyanaz a közepes 
termetű ló húzta. Később tudtam meg minisztériumi kollégámtól, az 
állatorvosi pályáját szintén Adonyban kezdő Szovátay Györgytől, hogy a 
ló nem volt örökéletű, de mindig ugyanarról a helyről érkezett a pótlás. 
Béla bácsival sokat beszélgettem az adonyi strandon is, elmondta az 
állatorvoslás szépségeit és nehézségeit. Tuboly Sándor 1955-ben szerzett 
diplomájával érkezett Adonyba egy kerékpárral és sárga svájcisapkával. 
Szüleimmel korán baráti kapcsolatba került. Állatorvosként szépen 
haladt előre szakmailag és anyagilag is. Néhány évi adonyi szolgálat után 
az Országos Állategészségügyi Intézetbe került, komoly immunológiai 
kutatásokat végzett. Szolgált Kubában, tanított Spanyolországban, az 
állatorvos-tudományok akadémiai doktora és egyetemi tanár lett. Az 
egyetemi hallgatók többször választották meg a legjobb előadónak. Ennek 
a két állatorvosnak a hatására határoztam el, hogy nem édesapám példáját 
követő jogásznak, hanem állatorvosnak szeretnék tanulni. Nagyszüleimmel 
kiváló kapcsolatban állott Schwanner Jenő, járási főállatorvos, később 
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egyetemi tanár, akinek László fia Ágnes nénémnek volt osztálytársa a helyi 
iskolában. Nem véletlen, hogy a professzor úr egyetemi és más könyveiben 
az iratminták többségének adonyi fejléce van. 
Luczay István évfolyamtársa volt sógoromnak, Benedek Árpádnak. Pistát 
sokáig csak az adonyi futballcsapat vérmes szurkolójaként és a Fradi 
utánpótlásának szemmel követőjeként ismertem. 
A későbbiekben kerültünk közelebbi szakmai és baráti kapcsolatba. 
Harsány, kemény stílusát egyesek nehezen fogadták el, nekem viszont az 
volt a benyomásom, hogy a szakmai minimumból nem hajlandó engedni. 
Nyugdíjba vonulását együtt ünnepeltük a Szalma csárdában. Hirtelen 
haláláról és temetéséről késve értesültem.
HG: Budapestre költözött a család, amikor Ön nyolcadikos volt. Maradt 
azért hely, ahova „hazajöhettek”?
BT: Nagyapánk 1941-ben vette meg a Dunaparti dombot is magába foglaló 
telket, ahol saját kezével építette meg az első, paticsfalú házikóját. Pici 
korunktól fogva vittek oda minket is. A jelenleg is álló nagyobb házat az 
ötvenes évek elején építtették, öntött beton alapon, döngölt agyag falakkal. 
Az akkori időkben általános volt, hogy a nagyobb lakásokba, házakba más 
családokat költöztettek be - ezt nevezték kiigénylésnek. Emiatt lett a ház 
mindössze egyszobás-konyhás, egy kisméretű kamrával. Ma az öreg házat 
mi tartjuk fenn. Fiaim és unokáim is 
a Dunán nőttek fel, kajakjainkat és 
kenuinkat mindenki szorgalmasan 
használja. Valahányszor megérkezünk 
feleségemmel Adonyba, első utunk a 
Dunához vezet, körülnézünk a mólóról, 
utána megyünk a házhoz. A telket 
megosztottuk két unokanővéremmel, 
az ő házaik is ott állnak, az árvizek 
elleni védelem érdekében ugyanarra a 
szintre emelve.

Sára nagyanyám rózsái

Édesapámat 1957-ben áthelyezték Budapestre az Igazságügyi 
Minisztériumba, mi 1958 novemberében követtük őt Óbudára. 
Fájdalmas volt Adonytól elköszönni, ezért rendszeresen visszajártunk 
a nagyszüleinkhez. Tanév közben szinte minden hétvégén jöttünk. A 
vasúthoz vezető úton minden kint  ülő helybélinek köszöntünk, néhány 
szót váltottunk. A nyári szüneteket Adonyban töltöttük. Nagyanyánk 
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csodálatosan főzött, ezt még a paksi Erzsébet szállóban sajátította el 
apai dédnagyanyánktól. A fejtettbableves és a szilvás gombóc volt a 
kedvencem, de minden más étele is maga volt a csoda. Mi szinte egész 
nap a vízen voltunk, míg Nagyika az ellátmányunkat sütötte-főzte az 
irtózatos melegben. Nagyapánk 66 évesen meghalt, attól kezdve Nagyinak 
egyedül kellett helytállnia. A vasárnaponként közlekedő „vikkendhajón” 
összebarátkoztunk egy fiatalokból álló kulcsi társasággal. 
Az volt a szabály, hogy amint bekerültél, magad is hozhatsz új tagokat, 
és ez így folytatódhatott korlátlanul. Reggeli után leeveztünk Kulcsra, 
átmentünk a nagy kőgát mögött keletkezett homokzátonyra, majd este 
hétkor visszaeveztünk Adonyba. 
Ágnes nénénk a Magyar Televízió Ifjúsági Osztályának sokak által ma is 

jól ismert tagjait is elhozta Nagyihoz. 
Gulyást főztünk, strandoltunk, 
eveztünk. Este együtt utaztunk vissza 
hajóval, az utat végigénekeltük. 

A kép közepén Bálint Ágnes háttal áll, 
kék fürdőruhában, én leghátul állok piros 
fürdőnadrágban, csípőre tett kézzel.

Nagyanyánk az ősztől tavaszig tartó időszakban meséket és rádiójátékokat 
írt, azzal egészítette ki a havi 380 forintot kitevő özvegyi nyugdíját. Ágnes 
nénénk sokszor látogatta meg Nagyit, ám akkor is dolgozott, ötleteket 
gyártott vagy írt. Szerencsés vagyok, hogy a Kukori és Kotkoda szövegére 
készített rajzfilm ötperces részleteinek kimérésében segédje lehettem. 
Már a képek nélkül is halálra nevettem magamat a különböző kalandokon. 
Amikor Szolnokon dolgoztam, a kollégáim gyerekeinek minden szereplőről 
el kellett mondanom, hogy melyik családtagról mintázta a szerző. Büszkén 
állítom, hogy az erdei futballjelenet mániákus szereplőit rólam. A két 
gólszerző Potrohi kettő és Bundaláb.
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Hogyan ünnepeltünk anno? - „Holtomiglan-holtodiglan”

Két ember találkozásának és összetartozásának az első és legszebb ünnepe: 
az esküvő

Mindenki története más és más, számtalan a történet arról, ki hogyan 
találta meg élete párját, hogyan kerültek egymás mellé. Köztudottan az élet 
a legjobb forgatókönyvíró. Egyesek egész későn találnak társukra, s vannak, 
akik már iskolás koruk óta egymás környezetében élik mindennapjaikat. Ez 
utóbbira az egyik legszebb példa Paizs Renáta és Barocsai Csaba házassága. 
Renikét faggatom kapcsolatuk történetéről.
Kezdjük a legelején: mióta is vagytok ti egy pár?
Kisiskolás korunk óta ismerjük egymást, sok időt töltöttünk egy 
társaságban. Az adonyi plébánia volt a törzshelyünk, mert mindketten 
hittanosok voltunk. Egy párt hetedikes korom, vagyis 1986 óta alkotunk, 
Csaba 8. osztályos volt ekkor. Ettől az időtől szinte elválaszthatatlanok 
voltunk. Igencsak hosszú együttjárásnak számított a miénk. Nem mondható, 
hogy nem ismertük meg egymás jó és rossz tulajdonságát. Szerencsénk 
volt, mert a környezetünkben nem voltak ellendrukkerek és szüleink is 
támogatták a kapcsolatunkat. A mi szép szerelmünk egyenes úton vezetett 
7 év együttjárás után az esküvőig.
Milyen napot képzeltetek el magatoknak? Mi volt az esküvőtök 
koncepciója? 
Egy közepes nagyságú lakodalomban gondolkodtunk, már csak édesapám 
betegsége miatt is. Ezért béreltük ki a szövetkezet megfelelő méretű 
ebédlőjét. Az ételek elkészítésében Steiger Jutka és csapata mellett Köller 
Teri néni és Feri bácsi aktív közreműködése is nagyon sokat jelentett. A 
sütemények, torták megsütését ifjú cukrász menyasszonyként én vettem 
a vállamra a család hathatós közreműködésével. Igazi falusi lakodalmat 
terveztünk, mert Csabával mindketten ragaszkodtunk a hagyományokhoz.
Milyen emlékeid vannak a nagy napról?
Azon az 1994-es nyár eleji szombat délelőtt esett az eső, de mire Csabáék 
jöttek értem a lánykikérésre, meleg idő lett, és ragyogó napsütésben sétáltunk 
át a templomba. A csodaszép templomi szertartást követően nagyon sok 
gratuláló gyűlt össze a templom előtt, és mi boldogan fogadtuk a rengeteg 
jókívánságot. Ezt követően megindultunk gyalogosan végig Adony utcáin a 
szövetkezet fogadótermébe. Különösen jó érzés volt, mikor visszafordultunk, 
s láttuk, milyen hosszú sor jön utánunk: több mint 200 fős volt a násznép. 
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Kint a szövetkezetben hangos lakodalmi zenével várt már bennünket a 
felkért pusztaszabolcsi zenekar, akik a többfogásos vacsora alatt és utána 
is fáradhatatlanul húzták a talpalávalót.
Mik voltak a legemlékezetesebb pillanatok?
Éjfélkor le kellett vennem a menyasszonyi ruhámat, azt a ruhát, amit 
drága szüleim vásároltak Jugoszláviából. Szeretett édesapám, nyugodjék 
békében, választása volt ez a ruha, AZÉRT IS VOLT ANNYIRA KÜLÖNLEGES 
A SZÁMOMRA. Éjfélkor mindketten átöltöztünk a menyasszonytánchoz. Az 
esküvőnk legemlékezetesebb pillanatának mindketten azt tartjuk, mikor 

új asszonyként és új emberként 
gyertyát tartva a kezünkben 
keringőztünk. Ekkor odajöttek 
drága szüleink. Még ma is igen-
igen meghatódom, amikor ezekre 
a pillanatokra emlékezem. A 
vőfély, Burány Laci egy percig 
sem hagyta a hangulatot 
„leülni”, mindig újabb és újabb 
szórakoztatásáról gondoskodott 
a násznépnek.
A másik emlékezetes pillanatunk 

az volt, amikor Csaba focista barátai székkel együtt felemeltek bennünket 
és úgy tartottak hosszú-hosszú ideig. Ezalatt Csaba italt, én pedig pörkölt 
cukortorta darabkákat kínáltam a vendégeinknek. Életünk legszebb 
napja jócskán két napra sikeredett, hiszen olyan jó hangulatban voltak a 
vendégek, hogy még reggel hét órakor sem akarták a zenészeket elengedni. 
Természetesen a legkitartóbbak szeretett édesapám barátai voltak. Fornai 
Józsi bácsi, Kremmer Imre bácsi, néhai Müller Lajos bácsi, Müller Jancsi 
bácsi: nekik és családjuknak, anyósomnak, Márti néninek és testvéreinek 
sokat köszönhettünk.
Ha 5 szóval kellene jellemezned milyen volt a lakodalmatok, mi lenne 
az az 5 szó?
Boldog, bensőséges, vidám, felhőtlen, varázslatos. Fantasztikus volt 
és örökre meghatározó, felejthetetlen az esküvő előtti készülődés és a 
fergeteges lakodalom. Köszönünk mindent családunknak, akik azóta is 
hálistennek szeretettel vannak irántunk.

Siba Klára

Barocsai Csaba és felesége archívuma
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Kincsek a plébánián 
Kórházi parancskönyv

Igazi ritka kincs az a Kórházi parancskönyv, amely megviselt állapotban 
maradt fent a plébánia irattárában.  A Magyar Szent Korona Országai Vörös-
Kereszt Egyletének Adonyi fiókja nyitotta a könyvet 1916. szeptember 
11-én. Sajnos, a könyv nem folyamatos, mert hiányoznak belőle az 1917. 
májustól 1918. október 25-ig terjedő időszak parancsai. 
Mielőtt belemélyednénk a Parancskönyv lapjaiba, néhány szó az adonyi 
Vöröskereszt fiókegyletről. Első megalakulása 1879-ben történt, és vezetője 
Szegheő Mária volt, Faragó Antal postamester felesége. A fiókegylet 1902-
ig működött, amikor egy időre megszűnt, majd a Nagy Háború kitörése 
után újra megalakult, Csöngedi Gyula esperes-plébános elnökletével.  
1914 őszén gróf Zichy Aladár utasítására fiókkórház nyílt meg Adonyban, 
abban az épületben, amelyet a lakosok „Kiskastélynak” neveztek (ma az 
óvodának ad otthont). Kórtermek kerültek kialakításra, és saját konyhát 
is működtettek. Októberben már 45 sebesültet ápoltak. Azok a sebesült 
vagy beteg katonák kerültek ebbe az adonyi kisegítő kórházba, akik inkább 
gondos ápolásra vagy utókezelésre szorultak. Több adonyi katonának is 
sikerült hazakerülnie a településre, ők könnyebb és (mint látjuk majd) 
nehezebb helyzetben is voltak. 
Az ápolásban önkéntes betegápolónők vettek részt, de előfordult, hogy gróf 
Zichy Lívia is segítette munkájukat. Az ápolók közül bemutatnám Stéfely 
Jozefát, aki önkéntes betegápolónői tanfolyamot végezve 1914. szeptember 
30-án tette le vizsgáit. Lelkiismeretes munkájáért a Monarchia Vörös-kereszt 
Egyletének elnöksége 1917. július 20-án a hadiékítményes Vörös kereszt 
bronz díszérmet adományozta a számára. (Megjegyzem, hogy amikor egykori 
iskolaigazgatónk, Stéfely Misi bácsi II. világháborús visszaemlékezését 
rögzítettem, akkor a beszélgetés során volt szerencsém látni az éremhez 
tartozó díszes oklevelet. Ferenc Salvator császári herceg, a Monarchia Vörös 
Kereszt Egyleteinek védnök helyettesének eredeti aláírásával.)
A kórház a székesfehérvári császári és királyi kiegészítő kerületi 
parancsnokság utasításai szerint működött. A szobákban ki volt 
függesztve a „Kórházi Rend”, minden szobában volt szobaparancsnoka. 
Tiszthelyettesek voltak kinevezve a kórházi rend betartására, a legénység 
felügyeletére. Ébresztő hajnali 6 órakor volt, 7 órakor a reggeli, 12 órakor 
az ebéd, és este 7 órakor a vacsora. Aki a pontos időben nem volt jelen, az 
utólag nem étkezhetett. Az orvosi vizitre a délelőtti órákban került sor.
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A naplót átolvasva az tapasztalható, hogy bizony voltak gondok, mégpedig 
a katonák viselkedésével. A Csöngedi plébános által kiadott „Kórházi 
parancsok” néha igen dörgedelmesek voltak, igyekezett rendet tartani. A 
sorokból is kitűnik, hogy a háború harmadik évében a frontkatona már 
nehezen fegyelmezhető, különösen így, a civil világban, távol a harctértől, 
minden szörnyűségtől. Kövessük a plébános úr bejegyzéseit a naplóban, és 
látni fogjuk, nem volt könnyű helyzetben:
1916. szeptember 11.: „A kórház vezetősége azt tapasztalta, hogy a kórházban 
ápolt beteg katonák állandóan kocsmáznak. Annál szégyenletesebb ez a 
dolog, mivel a rendet fenntartani és betartatni hivatott altisztek (tizedesek) 
teszik meg, ők viszik a legénységet a kocsmába. Megtörtént tegnap délután 
is ez, amidőn a Stanczel féle vendéglőben több volt a sebesült katona, mint 
a civil. Figyelmeztetjük a legerélyesebben a kórházban ápoltakat, hogyha a 
jövőben bármelyikük kocsmába próbál menni, kérlelhetetlenül őt másnap 
Székesfehérvárra bekísértetjük, s megtesszük ellene a feljelentést a katonai 
Parancsnokságon. Nyomatékosan figyelmeztetjük az adonyi sebesülteket 
és betegeket, hogy hazajárni aludni, így a kórházból éjjelre távol lenni 
szigorúan tilos.” Mint látjuk, az adonyi sebesültek sem éjszakázhattak 
otthon, családjuknál!
1916. október 3.: „A Székesfehérvári cs. és kir. ker. kieg. Parancsnokság 
szigorú utasítást adott ki, hogy az ápoltak a ruházatukat naponta 
kitisztítják, rendben és tisztán tartsák, végül az általános rend és tisztaság 
minden egyes ápoltra kötelező. Mindazon ápoltak, akik ezen kötelességük 
alól bármi okból kivonják magukat, azok a Székesfehérvári cs. és kir. kieg. 
ker. Parancsnoksághoz bevonulásra utasítatnak. 
Őfelségének október 4-iki névnapja alkalmából f. hó 4-én de. 9 órakor 
Szentmise lesz, melyen az összes fent járó ápoltak Csefkó György szakaszvezető 
vezetése alatt megjelenni tartoznak.”
1916. október 10.: „Ringbauer László cs. és kir. 86. gy. e. gyalogost, ki az adonyi 
kórházból engedély nélkül eltávozott, 5 napi szobafogsággal lett büntetve. Kis 
Kornél m. kir. 1. h. gy. e. őrvezető f. hó 7-én este óta nem jelentkezett, az Adonyi 
csendőrség, mint szökevényt nyomozza, és mint szökevényt a Székesfehérvári 
cs. és kir. kieg. ker. Parancsnoksághoz bekísérteti megbüntetés céljából.” 
1916. október 30.: „A kimenők alkalmával nem katonához illő magatartás 
az, hogy a Piactéren, üzletek és kocsmák előtt csoportosan álldogálnak, tehát 
ilyen ácsorgásról szokjanak le.
Az ágyban ruhástól feküdni újból kihirdetem, hogy szigorúan tilos, a kórházi 
rend fenntartásáért minden egyes ápolt felelős.
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A Kloset illemhely gyalázatos állapotban van, bizonyára van néhány olyan 
piszkos ember köztünk, akik úgyszólván erővel rendetlenséget teremtenek 
az illemhelyen, bárki ilyesmit észrevesz, az irodába jelentse, hogy ellene 
eljárhassak.” 
1916. november 17.: „Tóth János cs. és kir. 48. gy. e. gyalogost a kórház 
vezetősége a Székesfehérvári cs. és kir. kieg. ker. Parancsnoksághoz 
feljelentés kíséretében f. hó 18-án bevonulásra utasította, azért mert a neki 
megparancsolt könnyebb munkálatok végzését megtagadta.” 
1917. február 22.: „Tudomásomra jutott, hogy a kórházban ápoltak közül 
többen jártak S…. K…. nevű adonyi lakos nőhöz és azzal kártyát vetetnek, 
valamint vele erkölcstelenséget folytatnak. Figyelmeztetem ezúttal a 
kórházban ápoltakat, hogy ha a jövőben bármelyik hozzá megkísérli a 
bemenetelt, avagy vele az utcán szóba is áll, az illetőt azonnal bevonultatom 
Székesfehérvárra.” 
1917. március 27.: „Figyelmeztetjük a kórházban ápolt legénységet, hogy 
a kórház konyhájában megjelenni és ott a cselédséggel hanczúrozni, mint 
vasárnap is ezt tették, a legszigorúbban tilos.
Tapasztaltatott több ízben, hogy a kórházi ápoltak nem tartják be a 
kórházvezetőség iránt tanúsítandó tiszteletet, az utcán jönnek - mennek 
köszönés nélkül a kórház vezetősége tagjai mellett. A köteles tiszteletadásra 
felhívjuk tehát a figyelmet.”
A hiányos napló utolsó bejegyzését Fehér hadapród kórház parancsnok 
tette. Ügyeletes és napos felügyelték szigorúan a rendet és tisztaságot. 
Fehér hadapród 1918. október 25-én kiadott parancsában a következő 
is olvasható: „A spanyoljárvány erős fellépése folytán ismételten szigorúan 
megparancsolom, hogy a kórházat további intézkedésig senkinek elhagyni 
nem szabad! Kivételt csak azok képeznek, akik a kórház szükségletét szerzik 
be, vagy akiknek engedélyük van. Szabadság kéréssel ne jöjjön senki, mert 
úgy sem kapja, amennyiben a járvány miatt általános szabadság zárlat van. 
Úgyszintén a tisztaságra is: a kórteremben valamint a folyosókon és lépcsőn 
köpködni szigorúan tilos.” 
A kórház 1918 novemberében megszűnt működni. 

Rózsafi János
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Adonyban született
Bálint Ágnes: A téli Duna

Zuhogó gyönyörű hely volt. A folyamszabályozáskor nagy terméskövekből 
gátfélét emeltek a két part között, hogy lassítsák a holtágba beáradó víz 
folyását. Alacsony vízállásnál a kövek szinte szárazak voltak, át lehetett 
rajtuk lépkedni a szigetre. És innen már kiláttunk a Nagy Dunára, hiszen 
nem volt messze a sziget csúcsa. A Zuhogó partján olyan vastag fűzfák 
álltak, hogy lakni lehetett volna bennük. Alatta nagyon mély volt a víz. Hét-
nyolc éves koromban egyszer télen, mikor gyönyörű, üvegzöld jég volt a 
holtágban, felkorcsolyáztam majdnem a Zuhogóig, oda, ahol zátonyok 
aludtak a fehér hótakaróban. Akkor fordultam vissza, mikor előttem 
hangos pendüléssel fehér vonalban megrepedt a jég. Sarkon fordultam és 
iszkoltam hazafelé.
A tél gyönyörű volt a holtágban. Korcsolyával el lehetett kalandozni a 
zátonyok közötti keskeny csatornákon, a sziget fái mindig fehérek voltak a 
zúzmarától, és sokszor lent maradtunk a jégen egészen addig, míg a sziget 
mögül föl nem emelkedett a nagy, vörös, téli hold. Nagy, havas teleken gond 
volt a korcsolyázás. Vesszőseprővel, hólapáttal fölfegyverkezve vonultunk 
le a holtághoz, és órákig söpörtük a havat. Az elsepert jégen aztán annyian 
és annyian korcsolyáztunk, hogy a jég minden milliméterje össze volt már 
vagdosva. 
Telente a Nagy-Dunáról bevontatták a vízimalmokat a Kis Dunára, ott, 
ahol mos a móló mögötti feltöltött rész van. Télen, ha beállt a Nagy Duna, 
szalmát szórtak az összetorlódó jégtáblákra, vizet öntöttek rá, és így 
meghizlalt jégúton közlekedett a nép Adony és Lórév között. Nagyanyám 
szerint egyszer egy egész lakodalmi menet, több szán veszett a vízbe, mert 
már olvadt a jég, mikor áthajtottak rajta.
Telente a ródlinkat a lovas szánok után kötöttük, és kilométereken át 
röpültünk a szánokkal. Aztán gyalogolhattunk haza. Emlékszem, farsang 
táján apám és barátai embereket fogadtak, aki vasárnap délután előálltak a 
lovasszánokkal, és az urak, hölgyek, gyerekek a szánok után kötött hosszú 
ródlisorokon kirándultak nagy kacarászások és sikongatások közepette 
néha egészen Cikoláig és vissza.
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A méhész és a méhek 12 hónapja
Február

Január a karbantartási munkák ideje, mely februárban is folyatódik. De ez 
a hónap már a műhelymunkák befejezésére szolgáló utolsó hónap. Hónap 
végére be kell fejezni, mert utána nem lesz idő rá. Kaptárnak, kereteknek 
hadra foghatónak kell lenniük addigra, mire szükség lesz rá.
Az elmúlt években a februári időjárás mindig meglepett bennünket 10 - 
15 fok meleggel pár napig. Ez épp elég ahhoz, hogy a méhek igényeljék 
a gondoskodásunkat. Ilyenkor ki kell menni hozzájuk, hogy az itatókat 
kihelyezzük némi vízzel, hogy a nap könnyebben felmelegítse. Erre nagy 
szükség van, mert a méhanyák elkezdik a peterakást kis mértékben, és 
a víz elengedhetetlen számukra. Ebben a melegben kijönnek a méhek, 
tisztuló repülést végeznek, hiszen – biztos sokan nem tudják - a kaptárban 
nem ürítkeznek, csak kint. Ha valamelyik kaptárból nem jönnek ki méhek 
a kezdeti melegre, felnyitjuk és megnézzük őket. Vagy elpusztultak, vagy 

nem érezték szükségét, hogy kijöjjenek. 
Az elpusztult családok kaptárjait lezárjuk, 
nehogy a többi család megtalálja és 
kihordja a mézet: könnyen kitörhet a 
rablás. A rablásra rákapó erős méhcsalád, 
előfordul, hogy a gyengébb, kevesebb 
méhvel rendelkező családot is megtámadja. 
A rablást megelőzni meg lehet, megállítani 
már nem.
Ha több napig tart a meleg idő, egy 
gyors szemlét tartunk a kaptárokban. Ez 
5-10 másodpercig tart csupán. Ezalatt 
megállapítjuk, milyen erősek a családok. A 
betelelt családok körülbelül 20.000 méhvel 
rendelkeznek. Ez egy normális, jó család. Az 
élelem mennyiségét figyeljük, ha szükséges, 
mézes kerettel, vagy cukorlepénnyel 
pótoljuk. A lepény porcukor és szirup 
keverékéből készült gyurma jellegű anyag. 
Ebből hozzávetőlegesen 1 kilogrammot 
adunk egy családnak. 
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Azért is kell igyekeznünk a karbantartás befejezésével, mert februárban 
kezdődik a korai virágok nyílása. Ebben a hónapban a mogyoró és a hóvirág 
is kinyílik, amelyről a méhek virágport gyűjtenek. Ez az első hordási 
lehetőség. Nektárt nem, de a virágport gyűjtve ösztönző hatással van az 
anyákra, hogy egyre több petét rakjanak. 
A kaptárok belsejébe, a keretek tetejére teszünk takarást, amely vagy 
gyékény párna vagy újságpapír. Ez utóbbiból több rétegben helyezünk be. 
E hónap végén van a kötelező bejelentési idő az önkormányzat felé a 
méhtartóknak. Be kell jelenteni a nevet, a tartási helyet és a méhcsaládok 
számát. 

Gesztenyeméz

A szelídgesztenye fáról gyűjtött méz magas ásványi anyag tartalmával 
tűnik ki. (A vadgesztenye nem ad mézet.) Színe a borostyán sárgától a 
sötétbarna színig terjed. Gesztenyevirág illatú, íze jellegzetesen enyhén 
kesernyés utóízű. A gesztenyeméz fogyasztása jó hatású a vérszegénység 
ellen, kimerültség, legyengült állapot és étvágytalanság esetén egyaránt.  
A gesztenyeméz rendszeres fogyasztása akadályozza a trombózisok 
kialakulását, de visszértágulat mérséklésére is alkalmas. Visszértágulatnál, 
érgyulladásnál külsőleg is alkalmazható. Afrodiziákum. Napi 2-3 kávéskanál 
fogyasztása megteszi hatását, mely így télvíz idején ránk is fér…

Kis László, méhész
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Kis kincses 
Mersics-Morva Dóra: Frici, a nagyot ugró szöcske

Egyszer volt, hol nem volt, de hogy volt, azt nem tudom, de hogy volt azt 
tudom…na, tehát, kezdjük csak! Akkor történt ez, mikor az állatok még 
iskolába jártak. Külön iskolája volt a mókusoknak, külön az őzikéknek, 
katicabogaraknak, egyszóval mindenkinek. A történet, amit mesélek 
nektek, a Szöcskeiskolában történt.
Akkoriban tíz szöcske járt az iskolába, köztük Frici. Frici már egészen 
kiskorában kitűnt a többiek közül, mert ő tudta a legnagyobbat ugrani. A 
távolugrásokban mindig ő győzedelmeskedett, és igen nagyra volt magával. 
A tanítója számtalanszor mondta neki:
- Frici, Frici! Nem csak a nagy ugrások a fontosak, a kicsiket is meg kell 
tanulni!
- Nekem ugyan nem, nekem azok nem valók, én egy kivételes szöcske 
vagyok! – válaszolta mindig.
Frici nemcsak büszke és rátarti volt a képessége miatt, de következetes is. 
Így aztán a kis ugrásokat nem tanulta meg, csak nagyokat tudott ugrani, és 
előszeretettel kigúnyolta a kisebbeket ugró osztálytársait. 
Egyszer egy napon jókedvűen ugrándozott a mezőn egyik virágról 
a másikra, aztán fűszálról fűszálra, amikor találkozott Oszkárral, a 
százlábúval. Megkérdezte tőle:
- Nem unalmas százlábúnak lenni? Csak mászol a földön, lassan haladsz, 
s mivel sok lábad van, több mindenbe beleakad, jobban kell figyelned 
mindenre.
- Nem, dehogy! – válaszolta Oszkár – Százlábúnak lenni nagyon jó és 
izgalmas. És azért, mert sok lábam van, több mindent ki tudok tapogatni, 
meggondolom hova lépek, és egyáltalán nem is vagyok lassú. Jó, olyan 
gyors sosem leszek, mint te, hiszen te pár ugrással nagyon messzire el 
tudsz jutni, de nekem ez tökéletesen megfelel.
- Hát jó, megértelek! Szia! – köszönt el Frici és tovább ugrándozott.
- Sziaa! – kiáltott utána Oszkár.
Közeledett az ebédidő, s Frici is kezdett éhes lenni. Gondolta, hogy már 
ideje lesz hazamenni, biztos várják már, s elkezdett hazafelé ugrálni. Már 
majdnem otthon volt, de sehogy sem tudott célba érni!!! A szöcskelyuk 
közelében az utolsó ugráshoz érve, egy egészen picit kellett volna csak 
ugornia, úgy 15 centiméterest. 
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Azonban ez nem ment neki, egyszerűen nem tudott beugrani a házukba, 
de még az udvarukba sem, ugyanis folyton túlugrott rajta, hiszen ő csak 
a nagy ugrásokat tanulta meg. Számtalanszor megpróbálta: túlugrott 
egyszer, túlugrott kétszer, jobbra ugrott, balra ugrott. Ugrott laposat, ugrott 
hegyeset, ugrott bukfencezve, ugrott homorítva, de sehogy sem sikerült 
kicsire az ugrása. Már éppen kezdte elveszíteni a türelmét, amikor odaért 
hozzá Oszkár, a százlábú, aki szintén arrafelé lakott, nem messze Fricitől. 
Megkérdezte az ugribugri szöcskétől:
- Frici! Mondd, mit csinálsz? Miért nem ugrasz be a lakásodba?
- Hát, képzeld! Nem tudok olyan kicsit ugorni, hogy bejussak a lakásba! 
Pedig már biztos nagyon várnak a finom ebéddel. És hát én is rettentően 
éhes vagyok már… - válaszolta amaz. 
Oszkár elmosolyodott, és mivel egy nagyon jószívű százlábú volt, felajánlotta 
Fricinek, hogy hazaviszi. Megörült a kis szöcske, rögtön felpattant Oszkár 
hátára, aki hazamászott vele. Mikor elbúcsúztak egymástól, Frici így szólt:
- Most már belátom, hogy nemcsak a nagy ugrások a fontosak az életben, 
hiszen ha most tudtam volna picit is ugrani, gond nélkül hazajutottam 
volna.
- Így van – válaszolta a kis százlábú –, nemcsak a nagy ugrások számítanak, 
a kicsiknek is nagy jelentőségük van, hiszen sok kicsi, sokra megy!
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Március
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Március
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
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Tilda

Sándor
Ede
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Kristóf
Nemzeti ünnep

Irén
Írisz
Irina

Kornélia
Nelli

Kázmér
Zorán

Adorján Leonóra
Inez

Tamás
Tomaj

Henrietta
Vidor

Benedek
Napsugár

Emőke

Árpád
Benő

Gertrúd
Patrik

Emánuel
Larissza
Manuéla

József
Bánk
Józsa

GergelyFranciska
Fanni

Ildikó
Melissza

Szilárd
Boriska

Gábor
Karina
Miléna

Hajnalka
Alpár

Zalán
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 Programok Adonyban

2021. 03. 06. Boszi - bál
Helyszín: Művelődési ház 

2021. 03. 15. Városi ünnep
Helyszín: Művelődési ház. Szervező: Művelődési ház

2021. 03. 27. Civil szervezetek napja
Helyszín: Művelődési ház. Szervező: Civil közösségek

Tavaszi Tárlat
Helyszín: Művelődési ház. Szervező: Művelődési ház
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Kincsek a kredencen
Öt bögre a budafoki sváboktól

A most bemutatandó öt bögre gazdája Csaba Ottóné, Zsuzsa asszony, aki 
tipikus budafoki sváb családból származik. A bögrék eredetileg édesanyja 
tulajdonában voltak a múlt század elején, aztán jó helyre kerültek Adonyba, 
ahol most nagy becsben állnak.  

Közülük három feliratos. A lilacsíkos, 
aranyszegélyes, felfelé öblösödő 
bögrén jól látszik az „Emlék” felirat, a 
totyakos, virágmintás társán már elmosódott, mint ahogy az az információ 
is, hogy ki adta és kinek emlékbe. A harmadikon német felirat olvasható, 
melynek fordításában Szabó-Pajer Loretta volt segítségemre. A versike így 
szól:

Bajor: 

A Busserl vom Diandl
Das schmedt halt so fein.
A Busserl vom Diandl,
Und guat muß i sein.

Irodalmi német megfelelője:

Ein Busserl vom Dirndl
Das schmeckt halt so fein.
Ein Busserl vom Dirndl
Und gut muss ich sein. 

Magyar:

Egy puszika a kislánytól,
hát az nagyon finom.
Egy puszika a kislánytól,
és jónak kell lennem.
(Ford. Szabó- Pajer Loretta)

Takács Béláné
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Az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat bemutatkozik

Az alapokkal kezdődött

Gyerekkoromban már voltam cserkész 
Lengyelországban, mert ott nem 
szüntették meg a mozgalmat úgy mint 
Magyarországon. A cserkészek jelszava: 
„Isten, Haza, Embertárs”. Ez nem nagyon 
fért bele a szocialista elképzelésbe, főleg az 
első szó. Ezért 1948-ban ez elég indok volt 
arra, hogy megszüntessék a cserkészetet. 
Csak 1989-ben alakult újra a Magyar 
Cserkész Szövetség.
Nagyon szép emlékeim voltak a 
cserkészettel kapcsolatban, a természet, 
a kirándulások, portyák, táborok, ezért 
gondoltam, szeretnék átadni ebből a 
fiatal generációnak. Újra tettem 1993-
ban cserkész fogadalmat, és elvégeztem 

a segédtiszti képzést. Szeretném megemlíteni, hogy akkori plébánosunk, 
Lendvay Zoltán szintén cserkész volt gyerekkorában. Ő a 2. számú 
cserkészcsapat tagja volt, és még emlékezett, hogy részt vett Adonyban, a 
szigeten megrendezett cserkésztáborban. Támogatott minket mindenben, 
megkaptunk a plébánia pincéjében egy helyiséget, amelyet sok munkával 
és anyagi támogatással átalakítottunk cserkész szobának.
Az éves cserkészmunkának a csúcspontja, ahol kipróbálhatjuk az egész 
évben tanultakat, a nyári tábor. Ehhez viszont sok berendezés kell, mert 
általában olyan helyen táborozunk, ahol nincs épület, villany, víz, ezeket 
nekünk kell megoldani. Nagy segítségünk volt, hogy olcsón, kerületi 
segítséggel megvettünk németországi sportboltban leselejtezett sátrakat. 
Újak voltak, csak itt-ott kisebb hibák miatt nem lehetett már értékesíteni 
a boltban: hiányzott egy alkatrész, a tartózsákja el volt szakadva. Nagyon 
szerencsés vételnek bizonyult, 15 éven keresztül szolgáltak minket. 
Gyerekekkel együtt csináltunk konyhába való berendezéseket, zsámolyt, 
gázégőt és a konyhasátort tartó rudazatot. Minden évben gazdagodott 
a felszerelésünk, főleg az önkormányzati pályázati pénzből sikerült 
fejleszteni. Első táborunk, amelyben én részt vettem, Dunaszentbenedeken 
volt. Nagyon kevés tapasztalattal rendelkeztünk még a sátrak felállításában, 
komoly problémát jelentett. Emlékszem, este nagyon fáradt voltam, és arra 
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gondoltam, mikor lesz az, hogy csak leülök és nézem, hogy épül a tábor. 
Évek múlva az is megadatott.
Nagyon büszke vagyok a gyerekekre, soha vagy csak nagyon ritkán 
kellett csalódnom. Mindig valahogy tudtunk közös nyelvet találni, még 
az úgynevezett problémás gyerekekkel is, mert a táborban nem csak 
cserkészek voltak. A közösségi szellem nagyon fontos volt, valahogy mindig 
a jobbak felfele húzták a rosszabbakat, és nem fordítva. Emlékszem, egyik 
táborba jött velünk egy gyerek, aki csúnyán beszélt, napról napra lehetett 
tapasztalni, mennyivel kevesebb csúnya szót használt. 
Az a gondolat, hogy cserkész család vagyunk, a táborban a mi kis falunkat 
építjük, együtt főzünk, és éjszakai őrségben vigyázunk a többiekre, 
összehozott minket. Minden emberben van vágy a szépre, barátságra, 
közösségre, csak ezt fel kell ébreszteni és ápolni.
Adonyi gyerekekkel én hússzor voltam táborban, és szinte egész 
Magyarországot bejártuk. Két alkalommal táboroztunk Lengyelországban, 
és két alkalommal lengyel cserkészek táboroztak nálunk. Remélem, aki ez 
idő alatt táborozott a csapatunkkal, szép emlékeket őriz.
Most van szép cserkész otthonunk, vannak új sátraink, megfelelő 
felszereléseink, csak a gyerek kevés. Nehéz versenyezni a különórákkal, 
a sportegyesületekkel, a számítógéppel, az okostelefonnal. A szülő is 
azt gondolja, hogy a jövő szempontjából fontosabb az angol óra, mint 
a cserkészet. Talán megértem, de tudom, amikor az „öregcserkészek” 
összetalálkoznak, órákig tudnak beszélgetni a táborokról, közös 
élményekről, kirándulásokról. Érdekes, hogy a nehézségek mindig jobban 
megmaradnak az emlékezetben: amikor eltévedtünk, vagy három napig 
esett az eső, és alaposan megáztunk, vagy az, hogy odakozmált a kaja. 
Valahogy mindig előkerülnek az emlékek felidézése során…
Reméltem, hogy sikerül felnevelni azt a fiatal generációt, amelyik átveszi 
a vezető szerepet, mert egy gyerek könnyebben tud kapcsolatot teremteni 
korban közelebb állóval, mint egy idősebb emberrel. Érdekes, akikre 
számítottam, elvitte a világ, a karrier, akikre kevésbé, itt maradtak és 
teszik a dolgukat. De jó lenne, ha megint sok gyerek szaladgálna a plébánia 
kertben. Sok szerencsét kívánok nekik! 
És mire vagyok nagyon büszke? Büszke vagyok, hogy minden tábor 5000 
Ft/főbe került. Soha nem változott. Cserkészbál bevételével, pályázatok, 
támogatások segítségével tudtuk tartani ezt az árat, még akkor is, amikor 
Lengyelországba mentünk. Azt hiszem, a cserkészet az egyetlen, ahol 
tábordíjat mindenki fizet, még a táborvezető is. 
A végén szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, segítségét, és 
remélem, még sokáig lesz cserkészcsapat Adonyban.

Olszewski Waldemard



87

Gasztronómia -  Szabadtűzön készülhet   
Kakaspörkölt

Kukurikúúúúú!!!! - Már nem szól a kakas. 
Elvágtam a nyakát. Senki nem mert már 
a családból bemenni a tyúkólba etetni a 
kendermagosokat, mert a kakas mindenkinek 
nekiugrott, terrorizálta a családot. Feltettem 
a vizet forralni az üstbe, beöltöztem, ittam 
egy pálinkát, hogy bátorságot szerezzek, 
kesztyűt húztam, és elkaptam a nyakát. 
Ekkor belilult a taraja, és elájult, a kezemben 
jött rá, hogy nem ő a világ ura, és ez akkora 
sokkot okozott nála, amit nem volt képes feldolgozni. Kieresztettük a vérét, 
és a lányok megpucolták. A belsőséget külön rakva feldaraboltuk.

A szőlőben sok a tavaszi munka, össze kell fogni a családnak, ilyenkor 
bográcsban készül az étel, a szerepeket felcseréljük: Andikám a 
kukta és én vagyok a séf. A kockára összevágott vöröshagymát zsíron 
megpirítom, figyelek arra, hogy a dinsztelt vöröshagyma mennyisége a 
hús mennyiségének egyharmada-, fele között legyen. Egy jól megtermett 
kakas kb. öt kiló húst ad, így kb. két kiló hagymát kell hozzá dinsztelni, 
hogy ízletes és sűrű szaftja legyen.  A dinsztelést követően jön a fűszerezés: 
ez piros paprikából, borsból és majoránnából áll. Összekeverem a lassú 
tűzön a dinsztelt hagymával, és hozzáteszem a húst. Ezt a fűszerekkel 
együtt nagy lángon megpirítom, hogy a külső rétege kérgesedjen. A pirítást 
követően felöntöm vízzel, teszek hozzá két összevágott paradicsomot 
és sárga paprikát, és lassú tűzön minimum 3 órán keresztül főzöm. Én a 
bográcsot le szoktam takarni, hogy az ízek minél jobban bent maradjanak. 
Néha megkeverem, ha kell vizet öntök hozzá, hogy a húst mindig ellepje. 
Amikor a hús puhulni kezd, akkor adom hozzá a sót. Borbás Marcsi 
műsorából tanultam, hogy ha sóval főzöm a húst, nehezebben puhul, és 
bevált ez a módszer. A kész pörkölthöz a magyarnak nokedli dukál, én ezzel 
a körettel javaslom fogyasztani. Kiegészítőként kovászos uborkát, illetve 
házi savanyúságot javaslok feltálalni.

Az étel elfogyasztása után a könnyebb emésztés érdekében egy jó pohár 
savas adonyi vörösbor elfogyasztásával tegyük teljessé a kulináris élményt!

Fónad József
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Fűszersa(o)rok

Majoránna: Az egyik legkedveltebb és legrégibb magyar fűszer. Eredeti 
hazája a Földközi-tenger környéke, de hazánkban is termesztik házi 
kertekben és nagyobb területeken is. Szárított, morzsolt levelét és virágát 
használjuk fel. Erőse aromás illatú, kissé kesernyés ízű fűszer. Savanykás 
levesek, főzelékek, húsok és májas ételek fűszere.

Takács Béláné

Környezeti értékeink – halfauna Adonyban
Kárász, a halak kakukkja
Hazánkban kétféle kárászt ismerünk. A hétköznapibb, mindenki által 
kárászként ismert hal az ezüstkárász, ami Ázsiából betelepült invazív 
halfaj, betelepülése után kiszorította őshonos halfajunkat, az aranykárászt. 
Magyarországon az aranykárász visszatelepítésére és állományának 
megőrzésére nagy erőfeszítéseket tesznek, de amíg invazív rokonfajának 
állománya ilyen jelentős, csak zárt tavakban, zárt vízrendszerekben van 
lehetőség a faj felszaporítására.
Adonyban csak ezüstkárászt tudunk horogra keríteni. Ez a faj szereti az 
iszapos, sekélyebb, lassú folyású folyóvizeket, illetve holtágakat. Főként 
a növényzettel sűrűn benőtt vizekben érzi jól magát. Adonyban minden 
vízterületünkön jelen van, de talán a sekélyebb vöröskereszti részen érzi a 
legjobban magát, ott nem ritkák a kifogott kiló feletti példányok sem.
Szaporodása rendkívül érdekes, a kárászból csak nőivarú egyedek 
léteznek, így ikrái megtermékenyítéséhez más pontyfélékkel ívik össze. 
Szokatlan szaporodása miatt ívási ideje márciustól akár nyár elejéig is 
eltarthat. Érdekessége, hogy bármilyen fajjal ívik is össze, az ivadékok 
minden esetben ezüstkárászok lesznek, így tudta az őshonos aranykárászt 
is kiszorítani hazánkból, hiszen, ha a két faj összeívott is, ezüstkárász lett 
a végeredménye. Ivadékként, illetve kisebb méretben, kiváló takarmányhal 
a ragadozók, süllők, csukák, harcsák szívesen fogyasztják. Októberben, 
novemberben, ha az ember 2-3 centis babkárászhoz jut, a fenéken finoman 
húzva, tapogatva, a kősüllőzés egyik legjobb csalihala lehet. Nyáron 
holtágaink elöntött területein a sekély vízben gázló vízimadaraink egyik 
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fő tápláléka. Tógazdaságokban nem 
kedvelik, mert táplálék-konkurense 
a pontynak. Horgászata bármilyen 
(úszós, fenekezős) módszerrel 
sikeres lehet, mindenevőként akár 
gilisztával, csontkukaccal, akár 
növényi eredetű csalikkal is jól 
fogható. A horgon jól védekezik, egy-
egy nagyobb példány megfogása 
jó horgászélmény. Méret- és 
darabszám korlátozás alá nem esik, 
napi 10 kg fogható belőle.
Az országos rekord kárász súlya 4,29 kg, Adonyban még senki nem 
regisztrált kárásszal a rekordlistára. Húsa szálkás, de ízletes, a halászlé 
alaplevének egyik nélkülözhetetlen alapanyaga.
Ahhoz azonban, hogy a halászlébe kerülhessen, szükséges megpucolni. A 
pikkelyek eltávolításához erős pengéjű kést kell használni. Választhatjuk 
a pikkelyek lekaparását, vagy azok 
levágását.
A kárász a kisebb halak közé 
tartozik, ezeknél a kaparás tűnik 
praktikusnak. A kést körülbelül 
hatvan fokos szögben tartva 
száliránnyal, azaz a pikkelyek 
növekedésével ellentétes irányban 
kezdjük el mozgatni, mintegy 
vakarva a halat. A pucoláshoz 
választott helyet – készüljünk fel 
rá – alaposan ki kell takarítani, 
hiszen a művelet során repülni fog 
mindenfelé a pikkely. És azokat 
a konyha járólapjáról nem lesz 
egyszerű felszedni. A hal síkos: 
ezért ajánlatos alátenni papírtörlőt, 
vagy olyan ruhát, aminek kimosása 
nem fog majd nehézséget okozni. 
Ha lehet, ne legyen szöszösödő. 
A halat alaposan lekapargatjuk 
mindkét oldalán, az úszók tövénél is, egyszóval tökéletesen pikkelymentes 
legyen, majd lemossuk, és újra átvakarjuk (ne legyen kétségünk, biztos 
maradt még rajta pikkely).      
Fotók: Polyák Mátyás
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A tiszta hal fejét a mellúszók mellett eltávolítjuk, és óvatosan felvágjuk a 
hasát a végbélnyílásig, azt kivágva. Vigyázzunk! A belsőségeket ne sértsük 
meg, pláne az epét, mert akkor megkeseredik a hús. (A vágás során 
további pikkelyek fognak még lepattanni az úszók közötti területről – erre 
készüljünk fel.) A vágást követően benyúlunk, és egy óvatos mozdulattal 
kiemeljük egyben a belső részeket. A kárász, keszeg esetében a belső 
részekből nem sok minden használható már fel – a haltej, az ikra (ha van 
is benne), kicsi és kevés ahhoz, hogy megtartsuk (bár több kis hal tejét, 
ikráját már érdemes megtartani), mehet a fejjel együtt a kukába. Csak 
nyáron nehogy bebüdösödjön... A nagyobb halaknál azonban érdemes a 
haltejet, ikrát, májat óvatosan, hogy ne szakadjanak ki, lefejteni a belekről. 
Ezek még a halászlevünk becses alkotói lehetnek.
Ezek után kinek milyen a gusztusa: a kizsigerelt halat van, aki kimossa és 
vannak, akik nem. Ezt mindenki döntse el. Kész is van a halunk a további 
feldolgozásra.

Bodó István

Kérdezhetlek? Felelsz?
Egészségügy 30 év múlva

„Mit gondolsz, 30 év múlva hogyan fog működni hazánkban az egészségügy? 
Mi lesz a járványokkal? Hogyan védekezünk a pandémiával szemben?”
Aktuális kérdés ez is, így 2020-ban. Remélem, 10 év múlva arra fogunk 
emlékezni, hogy valamikor volt egy járvány, amely nagyon megijesztette az 
országot, világot, de hála istennek a felkészült egészségügynek, nagyobb 
megpróbáltatás nélkül túléltük. Remélem. Szóval innen indítottuk – a 
foszladozó karantén előírásokat azért szem előtt tartva – a beszélgetést a 
szabadban, az adonyi Duna-parton. A COVID-19 járvány első hullámának 
lecsengése felé 2020 májusában. A beszélgetésen részt vettek: Ármai 
Borbála, Ágoston Melinda, Ecsődi László, Molnár Daniella, Tokai Laura, 
Virág Viktória. A beszélgetést moderálta: Alsóházi Réka és Hetyei Gábor.
Milyen irányban fog változni a járványhelyzet a következő 30 évben? 
Lesznek új járványok? Sűrűsödnek? Ritkulnak? Tudunk védekezni ellene?
Igen, lesznek vírusok, időről időre fellángolnak, leküzdjük őket, majd 
újabb vírus, újra támad. Az orvostudomány mindig lemaradásban lesz, 
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hiszen csak reagálni tud, nem tud előre felkészülni arra, ami eljön, hiszen 
olyan számtalan és változatos a vírusok világa, hogy nem jósolható meg 
jó előre, hogy mikor melyik fog támadni. Talán gyorsulni fog a vakcina 
és az egyéb gyógymódok feltalálása és gyártása, de mindenképpen a 
gyógyítás lépéshátrányban lesz a fertőzéssel szemben. Amennyiben csak a 
hagyományos mód van meg a védekezésre. De akkor hogyan? – kérdezem. 
És már jön is a szuper ötlet! Figyelem, kutatók! Érdemes komolyan venni.
A megoldás kézenfekvőnek tűnik. Az embereknél egyre elterjedtebb 
lesz az „egészségkontroll chip” beültetése, mely folyamatos ellenőrzés 
alatt tartja a szervezet működését, és folyamatosan információt küld egy 
értékelő mechanizmusnak. Ez a chip jelzi a server felé, hogy vírustámadás 
érte a szervezetet – akár a számítógépet. Aztán a server kiértékeli, hogy 
ez a fellelt vírus mennyire jelent komoly támadást. Ha a szervezetnek van 
immunválasza a támadásra, akkor is érdekes az információ, hiszen jelzi 
az egészségügy számára, hogy van vírus a közegben, mely az érintettnél 
valószínűleg nem okoz gondot, de másoknál lehet fertőző is. Ezek a jelzések 
megalapozzák a karantén intézkedés meghozását az egyes emberek 
tekintetében, illetve nyomon követhetővé teszik a vírus útját, ezzel a 
fertőző pontok izolálását.
De ez a chip alkalmas arra is, hogy az alapvető életfunkciókat folyamatosan 
detektálja: testhőmérséklet, vérnyomás, cukorszint, toxicitás stb. További 
funkciókkal is ellátható: például a rendszeres gyógyszerek programozott 
adagolását is képes elvégezni, hiszen a gyógyszerhatóanyagok olyan 
minimális mennyiségben szükségesek (mikrogrammok kellenek csupán), 
hogy azt egy évente feltöltött tárolóban szintén lehet a bőr alatt őrizni. Az 
egészségkontroll életet is menthet, hiszen az életjelek lényeges változása 
miatt a mentőket értesítheti a romló helyzetről.
Ez a módszer át fogja alakítani a beteg – orvos kapcsolatot a vélemények 
szerint. Jóval kevesebb lesz a beteglátogatás az orvosi rendelőkben, hiszen 
a technológia folyamatosan ellenőrzés alatt tartja a páciens egészségét, és 
amennyiben ez a figyelőrendszer indokoltnak tartja – és csak akkor – veszi 
fel a kapcsolatot a háziorvossal.
De az orvosokat nem lehet kihagyni a rendszerből. Bár volt olyan vélekedés, 
hogy sok műtétet már robotok fognak végezni, azonban a robotok egyrészt 
az egyszerűbb műveletek végrehajtásában kaphatnak szerepet, de ott is 
szigorúan orvosi felügyelet alatt. Az orvosok kreativitását és a technika 
pontosságát kell tudni ötvözni a jövőben a sebészet területén.
Felvetődött a klónozás kérdése. A technológia – valószínűleg – alkalmas 
már ma is a bonyolultabb élőlények, akár az ember klónozására. 
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De emberi szöveteket, szerveket minden további nélkül lehetne már 
klónozni. A csapat úgy látja, hogy elsősorban etikai okok miatt ez nem 
fog legalizálódni. Azonban fontos fejlődést látnak abban, hogy az egyes 
szervek, végtagok mesterséges pótlása tovább fejlődik. Már ma is mozgásra, 
funkcionalitásra alkalmas protézisek érhetők el. Ennek fejlődése egyrészt 
esztétikai irányba is fog változni – azaz élethű pótlások lesznek, másrészt 
pedig a protézis és a gazdaszervezet között tökéletessé válik az interakció. 
Egyrészt az ember úgy (vagy jobban) tudja irányítani például a műkezet, 
mint az élőt, másrészt a művégtag azokat az érzéseket tudja küldeni az 
agynak, amit normál esetben is tapasztal. Ha hideg van, akkor a protézis is 
jelzi a hideget, de a fájdalmat, a tapintást is.
Nagyon fontos és praktikus felvetés is kerekedett a beszélgetés során: 
nemcsak új dolgok lesznek, hanem a kevésbé újak sokkal inkább elérhetőbbé 
válnak a nagy tömegek számára, azáltal, hogy a tudomány fejlődése, a 
technológia tömegszerűvé válása lényegesen csökkenti a beavatkozások 
elérhetőségét mindenki számára. Például a most még nagyon drága lézeres 
szemműtét, vagy egy DNS - profil felállítása a legtöbb ember számára 
komoly anyagi megterhelést jelent, amely 2050-re gyakorlatilag mindenki 
számára „TB” rendszerben közfinanszírozott ellátás lesz. A próféta szóljon 
belőlük…

Hetyei Gábor

Ármai Borbála, Ágoston Melinda, Ecsődi László, Molnár Daniella, Tokai Laura, Virág Viktória, 
Alsóházi Réka (fotó: Hetyei Gábor)
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Adony kultikus helyei
1. fősor: Ahol a Széchenyi utca és a Rákóczi utca találkozik
2. fősor: Az 1. fősorban lévő kereszteződésben lévő vízvételi mű
3. fősor: Ma polgármesteri hivatal, de korábban így hívták
4. fősor: Duna-parti épület
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Hogyan ünnepeltünk anno?
1989: szabad és forradalmi hangulatban

Nagyon érdekes ünnepünk március 15. abból a szempontból, hogy az egyes 
politikai rendszerek hogyan viszonyultak az 1848-49. évi forradalom- és 
szabadságharc kirobbanásának és nem mellesleg a modern parlamentáris 
Magyarország megszületésének a napjához.
Nézzünk csak néhány évfordulót! 1850. március 15-én adták ki „a’ császári 
hadsereg magyarországi főparancsnokától” származó 17. számú Rendeletet 
„melly szerint megyei és egyéb hatósági tisztviselők, községi tanítók és 
helységi jegyzők a’ haditörvényszék előtti igazolás alá nem vonandók”. A 
rendeletet Haynau jegyezte. „... az afféle kívánságokat, hogy nem csak a’ 
megyei és városi tisztviselők, de még a’ községi tanítók és helységi jegyzők 
is haditörvényszékileg igazoltassanak, egyszerűen meg kell tagadni.”1 
Frappáns ünnepi ajándék.
„Szép” ünneppé vált az 1867. március 15-e! „A mai nap a magyar nemzet 
történetében a kevés örömnapok sorában foglaland helyet. Ma lett az ige 
testté. Délelőtt féltizenkét órakor tették le a magyar felelős ministerek ős 
Buda vára Mátyás palotájának kis tróntermében Apostoli Királyunk Ö 
Felsége kezeibe az esküt.” Bartakovics Béla egri érsek, a küldöttség szónoka 
meghatva az alábbiakat mondta: „Felséges Császár és Apostoli Király! 
Legkegyelmesebb Urunk! Nincs nyelv, nincs szó, mely méltán kifejezze hódoló 
örömünket, melylyel Felséged elé járulunk. Egy nemzet öröme ez, melynek 
Felséged kegyelmes elhatározásával forró óhajtását, alkotmányos önállását 
megadni méltóztatott. Felséges Urunk! Sötét felhők borították hazánk egét; 
bizonytalan, aggályos jövővel küzdöttünk, és íme, földerült a nap, fölvirult a 
béke olajága és Felséged fejedelmi bölcsessége, igazságszeretete a nemzetet, 
a trón és a haza elválaszthatatlan érdekében, Királya bizalmának és 
önmagának visszaadta. Élni fog Felséged e hű népnek hálás emlékezetében, 
és igazságos tettében élni fog, mint él az igazságos Hollós Mátyás.”2 Ez a 
szabadságharcunkat leverő király előtti behódolás méltatatlan volt a 48-as 
hősökhöz.
1867. A kiegyezés után a dualista állam nehezen, de elfogadta a magyarok 
jogát az 1848-49-es szabadságharc emlékének megünnepléséhez. 

1  Magyarországot illető országos törvény-és kormánylap IV. Darab. Kiadatott és elküldetett 
1850. Márczius 15-én.
2  Budapesti Közlöny, 1867. márczius 15.
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Az ötvenedik évforduló alkalmával, 1898-ban nemzeti ünneppé 
nyilvánították április 11-ét!!! Igen, igen: az áprilisi törvények 
megjelenésének napját. A hivatalos ünnepen a szabadelvű kormánypártiak 
ezen a napon ünnepeltek, míg az ellenzéki függetlenségiek március 15-én 
tartották a megemlékezéseket. Már akkor is a politika szétszakította az 
ünnepet!!!
1919-ben történt meg, hogy együtt, a Habsburgoktól való elszakadást is 
ünnepelve, szabad ünnepnappá vált március idusa.
1927-ben került a hivatalos állami ünnepek sorába ez a nap: bár inkább a 
veszteségek (Világos és Trianon párhuzama) és a gyász napja volt, mintsem 
a szabadságé!
A szocializmus idején hivatalosan 1951-ben mondatott ki, hogy ünnep ide, 
ünnep oda, de ez a nap is ugyanolyan munkanap, mint a többi. 1969-ben 
mert csak újra hivatalos ünnepet rendezni a hatalom: Forradalmi Ifjúsági 
Napok („három tavasz ünnepe”: március 15. március 21. április 4. – ha túl 
fiatal vagy, kedves Olvasó, kérlek, nézz utána a napoknak). A rendszerváltás 
előszeleként 1987. december 15-én az MSZMP Politikai Bizottságának 
határozata újra nemzeti ünneppé nyilvánította március 15-ét. 1989. 
március 15-én már munkaszüneti nap is a nemzeti ünnepünk. Ekkor 
Budapesten százezres tömeg gyűlt össze, Cserhalmi György színművész 
pedig a “lefoglalt” televízió székház előtt olvasta fel az 1848-as és 1956-os 
követelésekből aktualizált pontokat.
Az adonyi 1989-es ünnep is szabad és forradalmi hangulatban telt. Az ünnep 
forgatókönyve: a több mint ezer főre tehető tömeg a művelődési ház előtt 
gyülekezett. Fiatalok, öregek, csendes civilek, hangos ellenzéki politikusok… 
Majd zászlókkal, fáklyákkal a kézben indultak a községházához (ma orvosi 
ügyelet). Ott a hősökre emlékezvén helyezték el koszorúikat, virágaikat. A 
résztvevők létszámára jellemző, hogy már folyt a megemlékezés a Bajcsy-
Zsilinszky utcában, amikor a felvonulók egy része még a kiinduló ponton 
várta, hogy be tudjanak sorolni a menetbe. A fáklyás felvonulás tovább ment 
Perkáta felé, majd a Magyar utca, Hunyadi utca következett. A glóbusznál, a 
mostani teniszpályák helyén hatalmas tábortűz mellett verseket mondtak, 
dalokat énekeltek a tűztől és hevülettől kipirult arcú ünneplők. A hangulat 
eufórikus volt, és mint később kiderült: megismételhetetlen. A résztvevők 
többsége úgy hitte, remélte, hogy egy új, szabad, demokratikus, független 
ország fog felépülni az előző rendszer romjain. Aztán jöttek a kiábrándulás 
évtizedei…

Hetyei Gábor
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Kincsek a plébánián
Hitközség Jegyzőkönyve

Újabb egyházközségi emléket mutatok be olvasóinknak, amely egyben 
helytörténeti szempontból is hatalmas érték számunkra. A könyv a 
következő címet viseli: Duna-Adony Rom. Kath. Hitközség Jegyzőkönyve. Az 
első bejegyzés 1901. június 30-án, az utolsó 1919. szeptember 21-én került 
a lapokra. A bejegyzések közül kiemelem az 1919. május 4-én rögzített 
jegyzőkönyv egyik sorát, amely a következő: „…a mai napig 860 család 
jelentette be a megalakítandó hitközségbe leendő belépését, s kötelezte 
magát a reájukra kivetendő hitközségi terhek viselésére.”
Máris felvetődik a kérdés: mi váltotta ki, hogy hitközséget kellett alakítani? 
A válaszhoz olvassuk el Csöngedi Gyula esperes-plébános előzetes 
bejegyzését: „Az 1914. év július 26-án kezdődő háborúnak a szerbekkel 
– ki hitte volna, hogy kezdete lesz egyúttal annak a 4 és fél évig tartó 
világháborúnak is – amely milliók és milliók életébe került, és mérhetetlen 
sok szenvedést és nyomort okozott! Nem lehet célom és föladatom ezen a 
világot vérbe fullasztó gyilkos háborúval tüzetesebben foglalkozni – ezt 
majd elvégzi az elfogulatlan történelem – itt csak annyiban kellett mégis 
a világháborúval foglalkoznom, amennyiben az általa teremtett szellem a 
hitélet terén is óriási változásokat okozott. 
Az 1918. nov. 1-i köztársasággá kikiáltott kormány élére gróf Károlyi Mihály 
került. Ebben a kormányban a miniszteri tárczák részben a polgári pártok, 
részben pedig a szociáldemokrata párt között oszoltak meg. 1919 év tavaszán 
az első köztársasági kormány lemondott, s helyébe a kommunistákkal együtt 
szociáldemokraták vették át a kormányt. Ezen kormány kimondotta, az 
Egyház és az Állam teljes szétválasztását – s ezzel a hitoktatásnak az összes 
iskolából való kitiltását is. 
Nehogy azonban ezen eljárásra a Kormánynak vallásüldözésnek látszassék 
– Kunfi Zsigmond Közoktatás ügyi népbiztos 1919. ápr. 17-én 5. pontból álló 
rendeletet adott ki a vallás szabad gyakorlása tárgyában – és elrendelte 
annak húsvét vasárnapi napján az összes templomokban leendő kihirdetését. 
Ami a hívek nagy örömére és megnyugvására meg is történt. Egyidőben ezen 
eseménnyel megjelent a megyés püspök úr körlevele is – amelyben elrendeli 
a hitközségek megszervezését, mint melyek a saját kebelükből választandó 
egyháztanács útján hivatva lesznek az egyházközség érdekeit képviselni 
– a lelkészek – kántor – egyházfi díjazásáról – a templomok – kápolnák 
és plébánia épületek fenntartásáról, a hitoktatások és istentiszteletek 
költségeinek fedezéséről gondoskodni. 
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Adonyban e célból 10 aláírási ívet, illetve 10 belépési nyilatkozatot 
bocsájtottam ki, amelyeket az iparos és földműves híveim hordoztak körül 
utcáról – utcára és házról – házra. Örömmel jelenthetem, hogy egy-kettő 
kivétellel az összes kath. hívek beléptek a hitközségbe, és f. évi május hó 4-én 
megalakulván a hitközség titkos szavazással. 3 évre megválasztották a 16 
tagból álló egyháztanácsot és 4 tagból álló Felügyelő Bizottságot, melyeknek 
tagjai a következők lettek: 
Egyháztanács tagjai: 1.) Zichy Nándor gr. 2.) id. Tischner József (lakatos) 3.) 
R. Gévai Ferenc 4.) Ertl József 5.) Lenk János 6.) Bagócki József 7.) Kukucska 
József 8.) Krausz István 9.) Gévai József (szabó) 10.) Szücs József 11.) 
Dobrohócki József 12.) Steiger József 13.) V. Takács József 14.) Cs. Schmidt 
Ferenc 15.) Scherer Kamill és 16.) Török János
Felügyelő Bizottság tagjai: 1.) Gévai János 2.) Csefkó István 3.) Rabóczki Illés 
4.) Kremmer József „
A következő lapokon a hitközségbe jelentkezett családok utca szerinti 
névsora olvasható. Beírták a családtagok számát is. Ezért megtudható az is, 
hogy 1919-ben már Adonyban lakó őseink családja hány főből állt. Fontos 
családtörténeti, helytörténeti adatok!
A következő utcákat járták végig a belépési ívekkel a megbízott személyek: 
Koller tér, Koller utca, Duna sor, Erzsébet utca, Templom utca, Fő utca, 
Tégla ház (A Bebessi István téglagyári telepe), Rév, Városház utca, Zrínyi 
utca, Lívia puszta, Magyar utca, Rózsa utca, Szérűskert, Szent László utca, 
Kinizsi utca, Szent György utca, Dajapuszta, Szent István utca, Alsó utca, 
Szent Mihály puszta, Erzsébet utca.
A felsorolásban Szabolcspuszta is bekerült, mert akkor még egyházilag 
Adonyhoz tartozott. Szabolcsi vasúti állomás, György-major, Nándor-
major, Csongrád-major, Tivadar-major, Alsócikola, Sánc-major, Aladár-
major, Felsőcikola, Ludovika-major, 
1919. május 8-án a plébánián tartották meg a hitközségi egyháztanács 
alakuló ülését, amelyen Csöngedi Gyula esperes-plébános elnökölt. Volt 
ellenőrzés is: „Az adonyi falusi tanács 1208/1919. sz. értesítése szerint az 
ülés megtartásának engedélyezése a helybeli Vörös Őrség parancsnokára 
tartozván, az engedélyt megadó parancsnok rendelkezéséből részt vett az 
ülésen az általa kiküldött vörös őr.” 

Rózsafi János
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Adonyban született
Bálint Sára: ADONYI MESÉK - Költözködik a boszorkány 1. rész

- Sárika! Hozz le légy szíves a padlásról egy mosószappant!
Nem mozdultam, csak kitartóan néztem a konyha piros téglapadlóját.
- Sárika! Kinek beszélek? – édesanyám hangja ingerültebbé vált.
- Anyukám, én nem merek felmenni a padlásra… hátha találkozom a 
boszorkánnyal!
- Boszorkány?! A padláson? Kitől hallottál ilyen ostobaságot?
- Mindenki tudja, hogy ott tanyázik! Sokráncú, zöld bársonyruhát hord, és 
fekete, hegyes kalapot a fején.
Édesanyám mérgesen odébb penderített.
- Rendben, akkor Lacika, te menj fel, te fiú vagy, nem olyan félős, mint a 
lányok!
- De én is félek a boszorkánytól… - nyögte ki Laci fülig elvörösödve.
Tibor öcsém már meg sem várta a felszólítást, csöndben eloldalgott.
- Csak tudnám, hogy ki tömte tele a fejeteket ezzel a boszorkányhistóriával? 
– dohogott szegény édesanyánk. Végül ő maga ment fel a mosószappanért, 
amit akkoriban faluhelyen még maguk főztek az asszonyok maradék 
zsiradékból. (Egy tepsiben kiszárították, majd feldarabolták. Nem volt 
olyan illatos, mint a mai szappanok, de kitűnően lehetett mosni vele.)
Így került napvilágra a titok, hogy miért hanyagoltuk el annyira a háznak 
ezt a részét.
Pedig micsoda titokzatos világ volt az erdészház piros cseréptetője alatt! 
Három részre volt felosztva, és sűrű lécek választották el egymástól a 
padlástereket. Minden volt itt: vidrafogó vasak, hálók, evezőlapátok, 
madárkalitkák, tölténytáskák, madáretetők és madárodúk, szánhoz való 
lószerszámok…
Itt meg kell állnom, ennél a lószerszámnál. A fekete bőrszerszám alatt 
kicsipkézett piros posztó alátét díszelgett, és véges-végig apró csengettyűk 
voltak rávarrva! Milyen vidáman csilingeltek ezek a csengőcskék, mikor 
fagyos teleken befogták a lovat a szán elé, és repültünk a mesebelien havas 
tájban! Felséges mulatság volt!
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Igen ám, de nekünk nagyon fájt a fogunk ezekre a csengőkre! Sárgarézből 
voltak, csillogtak-villogtak, és gyönyörűen csilingeltek. Máig is az a gyanúm, 
hogy Imre bácsi, a vörös bajszú kocsisunk találhatta kis a boszorkány-
mesét, hogy ezeket a csengőket valahogy megmentse tőlünk, az öt erdész-
csemetétől.
Ezek a csengők ott muzsikáltak az álmainkban, de hát ott volt a boszorkány. 
Úgy belenőtt a képzeletünkbe, mint fűszál a téglajárda köveibe - nem 
lehetett kiirtani, újra meg újra kisarjadt…
A szomszéd gyerekek hitték is, meg nem is. Hanem a padlásra ők sem 
merészkedtek. Csak az asztalos fia, Hidas Géza sóhajtotta vágyakozóan:
- Akkora darázsfészkek lógnak ott a padlásablak peremén, mint egy tányér! 
Jó hecc lenne lepiszkálni őket!
Ez meglódította képzeletünket, és gondolkozni kezdtünk, hogyan is 
tudnánk megszabadulni a boszorkánytól.
- Valahogy le kellene kenyerezni – vélte Irénke, a legidősebb nővérünk. 
- De mivel? - aggályoskodott Laci, aki semmilyen kincsétől nem volt 
hajlandó megválni egy boszorkány kedvéért. 
Nekem is mozdult egyet a fantáziám kereke.
- Tudjátok mit? Csináljunk homoksüteményeket, és rakjuk oda a 
padláslépcső aljára!
Mindenki nevetett.
- Hogy képzeled, te mafla, hogy a boszorkány homoksüteményt eszik? 
Hiszen ropogna a foga alatt!
- Hát mire való a varázspálcája?! Suhint egyet, hókusz-pókusz, és a homok 
kuglóf egyszeriben mazsolás kaláccsá meg mogyorós sütivé változik!
Ez valamennyi testvér és szomszéd gyerek előtt elfogadhatónak látszott.
Másnap a padláslépcső legalsó fokát elborította a legkülönbözőbb formájú 
rengeteg homoksütemény. Még legkisebb testvérünk, a négy éves Nórika is 
buzgón hordta a homok csillagokat és félholdakat.
Közben egyre nyitogattuk a padlást, hogy elfogadta-e a boszorkány az 
áldozati adományokat, és mehetünk-e már a darazsakat lepiszkálni.
- Nem is törődik a süteményünkkel a boszorkány! – mondta mély 
megvetéssel Laci.
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- Mert még nincs itthon! A Gellérthegyen van. Ott szoktak kávé mellett 
fecsegni egymással – magyarázta Irénke, aki már többet tudott a világ 
dolgairól.
- Hát, amíg nincs itthon, elbánhatunk a darazsakkal – volt az általános 
vélemény, s a fiúk már rohantak is a jégveremhez, hosszú nádszálakat 
huzigálni a nádtetőből.
No hiszen, lenne itt nemulass, ha ezt édesapa meglátná! A jégverem 
ugyanis tabu volt, vagyis tilos terület. A nádtetőt kímélni kellett, nehogy 
napsugár vagy a meleg levegő beférkőzzön valahogy. Ez a pincehelyiség 
ugyanis tele volt lőtt vaddal. Őz, fácán, fogoly, nyúl feküdt lyukacsos fedelű 
bádogládákban jég közé ágyazva. Innét kerültek aztán a grófi konyhára, a 
fehérsüvegű főszakács kése alá.
De hát a vadászszenvedély minden józanságot elfeledtetett velünk! Még mi, 
lányok is fegyvert, illetve nádszálat ragadtunk, és az unokatestvéreinkkel, 
barátainkkal megerősített csapatban megostromoltuk a padlást.
Bár a lépcsőn még tiszteletteljes sorban vonultunk, mert mit lehet tudni, 
hiszen egy ilyen boszorkány, hipp-hopp, ott terem, ahol akar…, de a 
nyílt padlástérben felbátorodtunk. A tetőablakokon csak úgy áradt be a 
drága, meleg napfény. A hangunk is megjött. Hát még, mikor megláttuk 
a darázsfészkeket a padlásablak peremén! A fiúk üvöltöztek, a lányok 
visítottak, aztán neki a náddal! 
- Csak a közepébe, hogy lássuk, van-e benne! – ordítozta Hidas Géza.
Mihamar meglátta, mert a felbolydult darazsak azonnal körülvettek 
bennünket - de addigra már be is dagadt az egyik szeme. Ő volt az 
első sebesült. Az ostromlók egy pillanat alatt ostromlottakká váltak. 
Csapkodtunk a pálcáinkkal, kapkodtuk a fejünket jobbra-balra, de 
mindenhol darázsba ütköztünk. 
Ebben a pillanatban Irénke, aki észrevétlenül lemaradt tőlünk, elkiáltotta 
magát:
- Jön a boszorkány!
(A történet folyatatását a következő hónapban olvashatját!)
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A méhész és a méhek 12 hónapja
Március

Március a kikelet hava. Az egyre hosszabb nappalok, az egyre több és 
erősebb napsütés melengeti testünket, lelkünket.
Ebben a hónapban komolyabb átvizsgálást végzünk a méhcsaládoknál, 
figyelve, hogy gyorsan történjen, ne szelőztessük ki a kaptárt. Kell a meleg 
a méheknek. A gyengébb családokat szűkítjük belülről. Annyi keretet 
hagyunk bent, amennyi keretet fednek a méhek, és oldalról,  felülről jobban 
takarjuk, így könnyebben tudják tartani a szükséges 34-35 fok meleget. Ez 
a fiasítás végett kell, nehogy a királynő megfázzon, és így elpusztuljon.
Az átvizsgálás során az anyátlan családokat egyesítjük a gyengébb anyás 
családdal. Előfordul, hogy valamely család álanyás lesz, ami azt jelenti, hogy 
az anya elpusztulása után egy dolgozó méh veszi át az anya szerepét és az 
petézik, de ez a pete terméketlen, így csak hereméhecske kell ki. Nagyon 
érdekes, hogy hogyan intézi a természet, hogy egy családban csak egy anya 
legyen. A dolgozó méhek ugyan nőneműek, de az anya feromonja1 blokkolja 
őket, hogy petét rakjanak. Az álanyás családokat kiseperjük a kaptárból 
és a kaptárt elvesszük a helyéről. Így ezek a méhek bekéredzkednek más 
családokhoz, ahol már valódi anya „igazgatja” a családot. 

1  Feromon: az állatokban, emberekben termelődő olyan vegyület, mely a legelső kommuni-
kációs formák egyike. Szokták illatanyagként is definiálni.
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Ebben a hónapban az ártér áldás a méheknek, az adonyi ártér is kiváló a 
méhcsaládok fejlődésére. Gazdag, változatos virágporhordási lehetőség 
mellett nektárt is tudnak gyűjteni (például fűzekről a harmatmézet), ha 
sok meleg nap követi egymást.
A dolgozók csodálatos módon tájékozódnak: a nektárhoz vezető utat a 
naphoz igazodva határozzák meg, és a felderítő méhek a kaptárban tánccal 
magyarázzák el, merre kell menni a gyűjtő méheknek. A tánc a szárnyak 
rezegtetésével, illetve körkörös, vagy nyolcas alakzatú mozgással kódolja 
a többiek számára a fontos információkat. Így kerül átadásra például az 
az információ, mely meghatározza nemcsak a legelő irányát, de annak a 
kaptárhoz való távolságát is. A méhek hazaérkezése centiméter pontosságú. 
Ezért felettébb fontos, hogy gyűjtés során, amikor a dolgozók kirepültek, 
ne helyezzük át a kaptárt, mert ha arrébb tesszük azt akár egy méterrel is, a 
gyűjtő méhek a régi helyükre mennek vissza. Azért van egy támpont, amely 
végül megmutatja a helyes utat haza. Ez az anya által termelt feromon 
illata, de azért ne kísértsük a sorsot, jobb, ha nem mozgatjuk a kaptárokat 
gyűjtés közben. 
Március közepe, vége fele folyamatosan figyeljük az akác rügyfakadását. 
Rügyfakadástól kezdjük számolni a heteket. Ettől számolva a 6. héten 
kezdődik az akácfák virágzása. A hónap végén, a meleg nappalokon a 
kaptár alját belülről kitakarítjuk, igaz, a méhek is megteszik, de segítjük 
munkájukat.
Az egerek és cickányok ellen feltett védőrácsokat leszedjük a kijárókról.
Fontos segítsége a méhésznek a műlép. Műlépet a méhész viaszból 
készíti (készítteti) annak érdekében, hogy ne a méheknek kelljen a méz 
felhasználásából elkészíteni azt a fiasításhoz. Sok energiát és mézet lehet a 
használatával megtakarítani. A műlép sejtjei a dolgozósejtekkel megegyező 
méretűek. Használata gyorsítja a lépek építését, hogy aztán minél előbb és 
minél több méz kerülhessen bele.
Medvehagyma méz
Fűszeresen édes, nagyon kellemes aromájú, pikáns ízharmóniájú, zöldes 
árnyalatú csemege mézfajta. Különlegesség. A vöröshagymával való 
rokonsága és mézének hasonlósága alapján joggal mondható, hogy 
gyógyító hatással van légzőszervi megbetegedésekre. Kiváló erősítőszer, 
szívvédő hatású. Gátolja az érelmeszesedést és tisztítja a vért. Kedvezően 
hat a gyomorra és bélrendszerre. A medvehagyma méz idült köhögés 
esetén kiváló. 

Kis László, méhész
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Kis kincses
Mersics-Morva Dóra: Mese a hazug leányról

Élt egyszer réges-régen egy asszony két felnőtt leányával. Az egyiket 
Márinak hívták, a másikat meg Sárinak. Habár testvérek voltak, nagyon 
különböztek egymástól mind külsőre, mind pedig természetben. Márinak 
rövid, szőkés haja volt, az arca vékony és hosszúkás, a természete…hát, 
hogy is mondjam nektek?! Nem volt éppen a legkedvesebb lány a faluban, 
az orrát pedig úgy fennhordta, hogy csodálkozom, hogy nem esett hasra…. 
Ezzel szemben Sárinak hosszú, hullámos barna haja volt, az arca kerek és 
rózsaszín. Mindemellett nála kedvesebb emberrel még nem találkozott 
senki, ez biztos.
Volt még egy lényeges különbség a testvérek között, mégpedig az, hogy 
Sári sosem hazudott semmiben, ezzel szemben Mári szeretett lódítani. Már 
egész kicsi korában is sokszor füllentett, hogy mentse magát, ha rossz fát 
tett a tűzre. Ezt a rossz tulajdonságát felnőtt korára is megtartotta.
Egyik nap az anyja elküldte boltba, és sok minden egyéb mellett kenyeret 
is kellett volna hazavinnie. De teljesen elfelejtette, s mikor az anyja otthon 
rákérdezett, azonnal rávágta, hogy nem is volt a boltban kenyér.
Következő alkalommal az anyja megkérte, hogy seperje fel az udvart, amíg 
ő dolgozni van, mert telefújta a szél falevelekkel. Márinak esze ágában sem 
volt megcsinálni, Sári pedig egész nap mosott, ő nem ért rá. Mikor este az 
anyjuk hazaér, látja ám, hogy tiszta kosz az udvar.
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- Mári, gyere csak ide! – kiabálja.
- Jövök édesanyám, sietek! – hangzik a válasz.
- Édes lányom, hát nem megkértelek, hogy seperd fel az udvart?! –                
kérdezi mérgesen az anyjuk.
- Édesanyám, én felsepertem, de hát itt olyan szél volt ma, hogy 
mindent visszahordott, sőt még többet is, mint ami volt! – lódította egy 
szemrebbenés nélkül Mári.
Az anyjuk nagyot nézett, ő bizony nemigen hitt a lányának. Egyrészt már jól 
ismerte, másrészt aznap nem is volt szeles az idő. De nem akart vitatkozni, 
fogta a seprűt, és maga seperte el a leveleket.
Márit egyébként nem annyira kedvelték a faluban, éppen a természete és a 
füllentései miatt. Volt viszont egy udvarlója neki, egy kedves fiú, Péternek 
hívták. Péter nagyon szerette Márit, pedig már többen próbáltak beszélni 
a fejével, hogy ez a lány nem hozzá való, nem őszinte, de Pétert elvakította 
a szerelem. Bizony azoknak volt igazuk, akik Mári ellen beszéltek, ugyanis 
Márinak titokban egy másik fiú is tetszett a faluból, és suttyomban 
találkozgatott is vele.
Egy napon Sárit és Márit elküldte az anyjuk a közeli erdőbe egy kis vadon 
termő gyümölcsöt gyűjteni. Most másfelé mentek, mint szoktak, és ahogy 
sétálnak, találnak egy bokrot, tele piros és lila bogyókkal. Nézik, nézik, 
megszaglásszák. Arra jutottak, biztos nem mérgező - hiszen jól ismerik, 
mely növények terméséből nem lehet enni -, így jót falatoztak a finom, 
édes bogyókból. A lányoknak fogalmuk sem volt, hogy a bokron igazmondó 
gyümölcs termett. Aki abból evett, akárcsak egy szemet is, nem volt képes 
hazudni egy teljes napig. 
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Másnap megint Márira maradt az udvar takarítása, tojások beszedése 
a tyúkok alól, baromfi etetése, itatása, Sárira pedig a benti házimunka. 
Mári újfent neki sem fogott semminek, azon törte a fejét, mit találjon ki az 
anyjának, amivel kimenti magát.
Mikor az hazaért, látta ám, hogy ismét koszos az udvar, az állatok táljai 
üresek, friss vizük sincs. Kiabált is rögvest a lányának:
- Márikám, gyere csak ide!
- Jövök, édesanyám!
- Mi ez a disznóól itt?! Kosz van, az állatok éhesek, a tyúkok tojásai 
szanaszét hevernek!!! Ez a te feladatod lett volna! Mit csináltál egész nap? 
– kiabált mérgesen az anyjuk.
Mári furcsán érezte magát. Jól kigondolta, mit fog hazudni, de érezte, hogy 
nem jön ki a száján más, csak az igazság. Csak úgy kibukott belőle, nem 
tudta megállítani:
- Eszemben sem volt ezt mind megcsinálni, Édesanyám, nem volt 
hozzá kedvem. Különben is utálom ezeket az állatokat, büdösek, piszkosak. 
Pihentem egész nap a szobámban – válaszolta Mári, és gyorsan a szája elé 
kapta a kezét, alig hitte el, hogy ezt tényleg kimondta.
Nagyon meglepődött az anyjuk is, és elzavarta otthonról Márit egy időre, 
hogy ne is lássa, annyira mérges volt rá. A lány így elment Péterhez, de ez 
sem bizonyult túl jó ötletnek. Ugyanis ahogy beszélgettek, Péter így szólt:
- Ugye, te is úgy szeretsz, annyira nagyon, mint én téged? 
Mári egyből rávágta volna, hogy igen, persze, de egyszerűen nem tudta. 
Nem tudott hazudni, amíg tartott a bogyók hatása. Így ezt válaszolta:

Illusztráció: Győri Jázmin
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- Kedvellek Péter, de két utcával arrébb lakik a Kovács Pisti, ő jobban 
tetszik nekem, találkoztunk is már a múlt héten.
Péter tátott szájjal bámult rá, alig kapott levegőt, de Mári is meghökkent. 
Péter szomorúságában elküldte Márit, s kérte, hogy többet ne találkozzanak. 
A lány – mivel még hazamenni nem mert – elment Kovács Pistihez. De itt 
meg, ahogy beszélgetnek, elszólta magát, hogy a Pétertől jött, mert eddig ő 
udvarolt neki. Pisti bizony ezt nem tudta. Így ő is szélnek eresztette Márit.
Szomorúan indult hazafelé. Nem értette a dolgot, hogy miért nem tudta azt 
mondani, amit akart, miért csak az igazság jött ki a száján? De arra jutott, 
hogy nem is ez az igazán fontos. Rájött, hogy a hazugság nem kifizetődő és 
nem is a legszebb dolog. A hazugsággal megbánt másokat, s ha kiderül – s 
előbb utóbb úgyis kiderül –, akkor hitelét veszti az emberek előtt, többé 
senki nem fog bízni benne. Megfogadta, hogy mostantól soha nem fog 
hazudni még a legapróbb dolgokban sem, hiszen „ki igazán jár, nem botlik.”

Április
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Április
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Április
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek

30

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 1817

19 20 21 22

16

23 24 25

26 27 28 29

Hugó
Nagycsütörtök

Izidor
Húsvét

Zsolt Leó
Szaniszló

Glória

Gyula Ida Tibor Anasztázia
Tas

Andrea
Ilma

György
Debóra

Márk
Márkó

Márkus

Ervin Zita
Mariann

Valéria
Nimród

Péter Katalin
Kitti
Kata

Emma Tivadar
Odett

Konrád
Zsombor

Csilla
Noémi

Béla

Csongor
Joakim

Rudolf
Kiara

Vince
Húsvét

Herman DénesVilmos
Bíborka

Erhard
Dusán

Áron
Nagypéntek

Buda
Richárd

Nagyszombat
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 Programok Adonyban
2021. 04. 04. Húsvéti vásár és Locsoló bál
Helyszín: Művelődési ház 

2021. 04 09-10. Kultúrházak éjjel- nappal
Helyszín: Művelődési ház   Szervező: Művelődési ház

2021. 04. 24. Kistérségi borverseny
Szervező: Borrend
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Kincsek a kredencen
Teri néni hagyatéka

Ez a néhány csodálatos régi bögre, ami most családi 
összefogással bemutatásra kerül, az elmúlt évben 
80. születésnapját ünneplő Schmidt Ferenc, Ferke 
nagymamájáé, Schmidt Pálné szül. Köller Terézé 
volt, aki 1867-ben született, és 1951-ben halt 
meg.  Először az az ő polcát díszítettek, majd Ferke 
édesanyja kredencének felső polcát, most pedig a 
feleség, Schmidtné Papp Éva őrzi őket egyéb régi 
tárggyal együtt méltó helyen, az antik szekrény 
tetején.

Vannak köztük kisebb-nagyobb méretűek, márkások, és márkajelzés 
nélküliek is, de mindegyik külön kis csoda, ami a régiek szépség iránti 
érzékét és igényességét tükrözi. A Kalendáriumban bemutatott darabok 
közül ezek a legrégebbiek. 

Három közülük „Emlék” feliratos. Történetüket már csak ők, maguk tudnák 
elmesélni. 

A párosak komabögrék lehettek, melyekben a nagymama vagy kaphatta, 
vagy vihette a gyerekágyas ebédet, uzsonnát hajdanán.

Takács Béláné 
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Az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat bemutatkozik

A cserkész mindennapjai

Ha azt a szót halljuk, cserkész, sokaknak 
juthatnak eszébe a városi ünnepségeken 
megjelenő, egyenruhában tisztelgő cserkészek, 
a majálison főző, és a gyerekekkel íjászkodó 
cserkészek, a plébániakertben játszó cserkészek, 
a nagy hátizsákkal táborba induló cserkészek, 
a bálban szép ruhában megjelenő, táncoló, 
mulató cserkészek, a saját készítésű adventi 
koszorúkat áruló vagy az élő betlehem jelmezei 
alatt megbúvó éneklő, verselő cserkészek. Ezek 
azonban mind-mind olyan különleges alkalmak, 
ahol a cserkészek az ünnepeiket élik meg. Mégis, 
milyenek a cserkészek a szürke hétköznapokban? 
Milyenek egy cserkész mindennapjai?

Olyan – talán mondanánk –, mint bárki másé, hisz külsőre, egy cserkész 
semmiben sem különbözik egy átlagembertől. A cserkészet azonban sokkal 
több a külsőségeknél. Igazi értéket képvisel. Ez nem egy hobbi: ez egy 
életforma. Aki egyszer cserkész lett, fogadalmat tett, az örökké cserkész is 
marad. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a cserkészeket nem avatják, 
hanem ők hozzák meg az elhatározást, teszik meg az elköteleződést a 
cserkészet iránt a fogadalmukkal. És lehet, hogy valaki aktívan nincs jelen a 
csapat életében, azonban így is kötelessége a mindennapjait, mint cserkész 
megélni. Ahogy Bi-Pi, a cserkészet alapítója írta: „Ezt a fogadalmat nagyon 
nehéz megtartani, de ez egy nagyon komoly fogadalom, és mindaddig nem 
cserkész a fiú, amíg mindent meg nem tesz, hogy fogadalma szerint éljen. 
Így már láthatjátok, hogy a cserkészet nem csak szórakozás, hanem sokat 
követel is tőletek.”1

A cserkészet olyan értékrendet, szemléletmódot, eszményt ad, amit érdemes 
követni, aminek eléréséért érdemes küzdeni a mindennapokban. Ennek az 
értékrendnek az alapjait fektetik le a fogadalom és a 10 cserkésztörvény. 
De mégis mik ennek az értékrendnek az alapjai?

1  Lord Baden-Powell of Gilwell: Cserkészet fiúknak, MCsCsSz Bp., 1994. 20.p
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Az egyik a vallásosság. A cserkészet vallásos alapokon nyugszik, így az 
én „cserkész-mindennapjaimban” is jelen van Isten. Mindamellett, hogy 
meg vagyok keresztelve, bérmálkoztam, egyházi esküvőm volt, a heteim 
egyértelmű eleme a vasárnapi szentmise. Azt is egyértelműnek gondolom, 
hogy gyermekem is meg lesz keresztelve és a keresztény értékrend szerint 
fogom nevelni.
Emellett elengedhetetlen, hogy a mindennapjainkat magyarként éljük meg. 
Fontos eleme a cserkészetnek a hazafiasság, hazaszeretet. A cserkészetnek 
is köszönhetem, hogy sok szép helyet megismertem hazánkban, és 
őszintén vallom, hogy amíg nem ismertem meg hazám minden természeti 
szépségét, addig feleslegesnek tartom külföldi nyaralásokat tervezni. 
Szeretünk a családdal hétvégente kirándulgatni, és szeretném a fiammal 
is megismertetni azokat a csodás helyeket, amiket itthon láttam. Emellett, 
a cserkészet ismertetett meg velem sok népdalt, amiket a tábortűznél 
rendszeresen énekelünk a táborokban. Ezeket a mindennapjaimban is 
szívesen hallgatom, dúdolgatom.
A 3. cserkésztörvény úgy szól: „A cserkész ahol tud, segít.” Talán ez az, 
ami leginkább áthathatja mindennapjaimat. Fontosnak tartom, hogy 
lehetőségeimhez mérten segítsek annak, aki hozzám fordul, legyen ez akár 
a munkahelyen, baráti, ismerősi körben vagy a családban. A cserkészek 
között él a napi jótett szokása. Sok cserkész nyakkendőjének szárán 
látható egy csomó, ami egy napi jótett megtételére emlékezteti őket. Noha 
az egyenruhámat csak bizonyos alkalmakon hordom, mégis próbálom este 
úgy álomra hajtani a fejemet, hogy azt a bizonyos csomót képzeletben 
minden este nyugodtan oldhassam ki a nyakkendőmről.
Azt hiszem, ezek mellett a cserkészetnek is köszönhetem a 
gyakorlatiasságomat. Nem tartom magamat egy lusta embernek, 
elvesztegetett napnak érzem, amikor nem tudtam valamit tevékenykedni 
itthon a ház körül. Amit csak lehet, szeretek magamnak megoldani, 
elkészíteni, így sok miden dicséri kezem munkáját.
Főleg a munkahelyen szoktak rám furcsán nézni, amikor megtudják, hogy 
cserkész vagyok. Sokaknak furcsa, és nem értik, hogy miért önkénteskedem, 
de nagyon sokat adott nekem a cserkészet gyerekként, szeretném, ha ezt 
továbbadhatnám másoknak is. Bízom benne, hogy tényleg cserkészhez 
méltón tudom megélni mindennapjaimat.

Fogas Gábor 
cserkész segédtiszt
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Gasztronómia - Szabadtűzön készülhet 

 Mics

Valójában a román konyha jellegzetes 
étele, de manapság Erdély utcáin 
sétálva gyakran találkozhatunk vele. 
Finom, friss kenyérrel, mustárral 
kínálják ezt az egyik legízletesebb 
kolbászkát, amit grilleznek kint 
az utcán. Az eredeti recept szerint 
háromféle húsból készül: sertésből, 
marhából és birkából. Mára sokat 
egyszerűsödött a recept, mivel a 
birkahúst nem mindenki szereti, így 
azt kihagyják.

Hozzávalók: 1 kg sertéshús, 1 kg marhahús, 1 evőkanál szódabikarbóna, 1 
fej fokhagyma, 1 dl csontlé, 2 evőkanál csombor (borsikafű), só, bors ízlés 
szerint.

Elkészítése: A húst ledaráljuk legalább kétszer, hogy jó apró legyen. 
Hozzáadjuk a fűszereket, a zúzott fokhagymát, szódabikarbónát, csontlevet, 
miközben folyamatosan dagasztjuk. Hűtőbe tesszük legalább egy éjszakára, 
hogy az ízek jól összeérjenek. Mikor kivesszük a hűtőből, olajos kézzel kis 
hengereket formálunk a masszából, és grillrácson sütjük.

Az egyik legnépszerűbb erdélyi étel, amit érdemes kipróbálni!

Bacsó Csaba

Fűszersa(o)rok

Csombor vagy más néven borsika: Az erdélyi konyha egyik legismertebb 
fűszere, amit zölden és szárítva is használnak. Története hosszú múltra 



117

tekint vissza, mert már az ókori 
rómaiak is előszeretettel használták 
nemcsak fűszerként, hanem bájitalok 
készítésére, szexuális zavarok 
kezelésére is. (A szatírok kezelésének 
gyógynövénye volt, innen a latin 
neve is: Satureja.)  Antiszeptikus és 
antibakteriális tulajdonságai miatt 
alkalmas különféle betegségek 
gyógyítására. Gyomorerősítő, gátolja a felfúvódást, étvágygerjesztő és 
görcsoldó hatású.

Húsokat, kolbászokat, pácokat és mártásokat ízesítenek vele, de a savanyú 
káposztás és fejes káposztás ételeknek is kitűnő ízesítője. 

Takács Béláné

Környezeti értékeink – halfauna Adonyban
Karikakeszeg, a hősszerelmes

Talán a leggyakrabban fogható halunk az adonyi holtágban. Amikor 
tavasszal, nyár elején az öreg Dunáról betódul a víz a holtágakba, a vízzel 

együtt megérkezik a sok karikakeszeg is. 
Vicces leíró nevét testformájáról kapta, a többi 
keszegfajtól eltérően magas háttal, inkább kerek, 
mint hosszúkás formájú testtel rendelkezik.  
Hasi úszói enyhén vöröses árnyalatúak, 
de így sem lehet összetéveszteni a szintén 
őshonos magyar halfajunkkal, a vörösszárnyú 
keszeggel. A lassúbb folyású folyószakaszokat, 
holtágakat kedveli. Ívási időben a bokrokkal 
benőtt, elárasztott területeken látványos, 
hangos násztáncot figyelhet meg a horgász. 
Szinte forr a víz, ahogy a növényzetbe lerakott 
ikrákat a tejesek igyekeznek fejvesztve 
megtermékenyíteni, felverve ezzel a locspoccsal 
a csendes horgászvizeket. 

Bodó Emese
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Egy-egy nagyobb áradásnál ebben az igazán kivételes élményben lehet 
részünk, a sok szerelmes hal látványa sokszor izgalmasabb, mint maga a 
horgászat rájuk. Ilyenkor, mint a többi keszegfajnak, a karikának a testén is 
nászkiütés jelenik meg, ezzel is ösztönözve egymást a szaporodásra.
Horgászni rá minden csalival érdemes. A kukoricát inkább a nagyobb 
példányok csipegetik fel, gilisztával, csontkukaccal a kisebbek is jól 
foghatóak. Úszós készséggel érdemesebb rá horgászni, nagyon szereti, 

ha a csali a vízfenék felett-vízközt- 
lebegve sodródik, vehemens 
kapással viszi el ilyenkor a csalit, 
rántja el úszónkat. Ha megtaláltuk 
a csapatot, a megfelelő csalit és 
a vízmélységet, ahol eszik a hal, 
akkor kapás kapást fog érni, és szép 
zsákmánnyal gazdagodhatunk. 
Méret - és darabszám korlátozással 
nem védett halfaj, naponta 10 kg 
fogható és tartható meg belőle.

Bodó Luca

Érdekessége a többi fajtársával szemben, hogy nagyon lassan növekszik. 
Egy félkilós példány már ritkaságnak számít, hiszen ezen méret eléréséhez 
akár 10-15 év is kell neki. Ehhez a „hatalmas” súlyhoz mindössze úgy 
25 centiméteres testhossz párosul. Teljes hossza ritkán haladja meg a 
harmincöt cm-t. A Magyarországon kifogott legnagyobb példány 1,9 kg-
os volt. A helyi rekord 82 dkg. Belegondolva a hazai rekord nagyságába 
és a karikakeszeg növekedési ütemébe, ennek a halnak a kifogója igazi 
halmatuzsálemmel találhatta szembe magát.
Fehér húsú, erősen szálkás hal, ami ízének élvezeti értékéből mit sem 
von le. Elkészítésére talán mindenkinek saját jól bevált receptje van, 
de abban egyetérthetünk, hogy sűrűn beirdalva, bő olajban, bordáit 
ropogósra sütve az igazi. Ehhez először meg kell tisztítani a pikkelyektől, 
kiszedni a belsőségeket, eltávolítani a végbélnyílást, esetleg a fejet – 
erről előző hónapban már írtunk. Ezt követően irdaljuk be a halat éles 
késsel. Bár vita van arról, hogy irdalásnak tekinthető-e a bőr átmetszése 
kívülről (ez a név egyesek szerint fenn van tartva a nagyobb halfilék „Y” 
szálkáinak átvágására). A keszeget oldalára fektetve 1-2 mm-es sűrűséggel 
a gerincig egy éles, széles, vékony pengéjű késsel sűrűn bevagdaljuk 
úgy, hogy a szálkák roppanását halljuk. A bordát, gerinceket nem vágjuk 
el, csak a hátán lévő szálkákat: a faroknál két sor szálka van (itt a halra 
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merőlegesen tartsuk a kést), a hátánál egy sor szálka (ekkor már érdemes 
egy kicsit megdönteni a szerszámot). Ha minkét oldalán végeztünk, akkor 
sózzuk (esetleg borsozzuk), majd elkészítjük a paprikás liszt keveréket (1 
evőkanál liszthez 1 teáskanál őrölt pirospaprikát adunk), beleforgatjuk a 
halakat, majd forró, bő olajban gyorsan pirosra sütjük. Forrón (és ha jól 
sikerült az irdalás) és bátran együk meg, hiszen a kisebb szálkák apróra 
vágva, „ehetővé” sültek. A bordákat és a gerincet meg csak nem nyeljük le. 

Bodó István

Kérdezhetlek? Felelsz?
Pihenés – nyaralás – üdülés 2050-ben

A következő évtizedek alaposan felforgatják az életünk hétköznapjait – 
vagy nem. De változást hoznak-e a pihenési szokásainkban? Nyaralás, 
üdülés 30 év múlva… Hogyan látják ezt a mai tizenévesek? Erről szólt a 
beszélgetésünk 2020 júniusának egyik délutánján, melyen részt vettek: 
Alsóházi Boglárka, Ármai Borbála, Ágoston Melinda, Ecsődi László, Virág 
Viktória. A beszélgetés témavezetői: Alsóházi Réka és Hetyei Gábor.
A jövőben is munkával töltjük majd a hétköznapjainkat – egy másik 
beszélgetésünk során megállapítottuk, hogy várhatóan rövidül a 
munkahelyen töltött napi idő (heti 36 órás vagy tán még rövidebb 
munkarend), viszont nő a munkában töltött éveink száma, később érünk 
el a nyugdíjas korig. Most úgy látjuk, hogy a jelenleg érvényes szabadságos 
napjaink száma lényegesen nem fog nőni, sőt a mai értelembe vett 
szabadság napjainak száma csökkeni fog, de nem feltétlenül a munkavállaló 
érdeke ellen. Ki fog alakulni egy újfajta munkastílus, melyben a munkáltató 
és a munkavállaló viszonya változni fog a mai szigorúan vett „bemegyek 
dolgozni napi 8 órát”-hoz képest. A klasszikus szabadság napjait részben 
fel fogja váltani a készenléti szabadság. Például a mai 30 nap fizetett 
szabadság helyett marad 15 nap, amikor teljesen fel lesz mentve a dolgozó 
a munkavégzési kötelezettség alól, a másik 15 nap helyett azonban kap 30 
fizetett készenléti szabadságot, mely során a dolgozó választhatja meg, 
hogy hol szeretne tartózkodni, azonban napi néhány órában – amennyiben 
szükségesnek látja a munkáltató – távmunkában rendelkezésre kell állnia. 
Teheti ezt akár a tengerparton, koktélt szürcsölve, vagy otthon, a kiskertben 
a fák alatt hűsölve.
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A pihenéssel töltött időt a jövőben egyre inkább az aktivitás fogja 
meghatározni, sőt erősödik ez a tendencia: a kirándulás, a túrázás új 
értelmet kap. A hazai tájak felfedezése alacsony költségvetésű belföldi 
programokkal, hátizsákkal erősödni fog. De látszik annak a pihenési 
formának is a jövője, amikor a saját közegünkben, a külvilágtól elzárkózva 
éljük meg a munkamentes időszakainkat. Ez utóbbi programokat az egyre 
terjedő és ekkorra már a legtöbb háztartásban meglévő, otthoni wellness 
részleg teszi komfortossá. Amiben mindenki egyetértett – és ebből is 
látszik, hogy a mai tizenévesek mennyire vágynak arra, hogy a család együtt 
legyen –, hogy akkor teljes a pihenés, ha ezt a családi körben, a gyerekekkel 
együtt tesszük.
A belföldi turizmus fejlesztése jó irányba tart a jelenlévők véleménye 
szerint: az egészség turizmus, wellness turizmus a tehetősebb utazni 
vágyókat tudja vonzani külföldről. Hazánkat a külföldiek leginkább és 
egyre erősödő mértékben e vonalon fogják keresni. Ebben potenciát 
jelent a fiatalabb fizetőképes turisták érdeklődésének felkeltése. A buli 
turizmusnak nem lesz hosszú távú jövője.
A külföldi nyaralások a magyarok számára továbbra is megmaradnak, 
azonban a dinamikus, az extrém programok iránt a tömegigény lecsökken. 
Legalább ezt a néhány napot kevésbé vibrálva fogják tölteni az évezred 
közepén élő átlag családok. A tengerpart továbbra is fontos desztináció 
lesz, de új úti célok is megjelennek: a Déli-sark felfedezése a turizmus 
számára még felfedezésre vár.
A világban található természeti, kulturális, építészeti értékeink egyre inkább 
el lesznek zárva a turizmus elől, megvédve azokat annak káros hatásaitól. 
Így mindinkább fontossá válik az „utazz otthon a virtuális valóságban”, 
ezáltal a saját otthonunkba tudjuk hozni az osztrák Alpok hegyi falvait, a 
vatikáni múzeumot vagy éppen a Machu Picchu inka romvárosát anélkül, 
hogy egy lépést is tennénk. A virtuális valóságon keresztül az utazási 
élmény megéléséhez hozzásegít nemcsak a látvány, a zajok, zörejek, de a 
szaghatások biztosítása is. Ehhez komplett élménycsomagok fognak majd 
rendelkezésre állni a megrendelők számára. Ezt kiegészíti majd az utazási 
irodák által kínált virtuális élményen túl az egyéb kiegészítő szolgáltatások: 
megrendelésre a helyi ételekből, italokból, emlék- és dísztárgyakból is 
kaphatunk ízelítőt. De dönthetünk majd arról is, hogy  például a Taj Mahal 
meglátogatása során milyen időjárási viszonyokat kívánunk magunknak: 
az éppen aktuális indiai klímát 35 fok meleggel 95% páratartalommal, 
vagy számunkra jobban tolerálható időjárási viszonyokat… A virtuális 
utazásunk azonban nem csupán egy emlékhely meglátogatására szól majd, 
hanem komplett utazási élményt biztosít. Séta az utcán az Eiffel-torony felé, 
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érezve az utca lüktetését, a frissen sülő croissan illatát, hallva a francia nyelv 
dallamát – mindazon kellemetlenségek nélkül, amit egy valódi városnézés 
tartogathat számunkra. És ha úgy döntünk, az utazási iroda biztosítja 
az élményhez a frissen sült pékárut is. Teljessé válhat az élményünk, ha 
ezt nem az otthonunkban tesszük meg, hanem az iroda által berendezett 
utazási terminálokban. Így módunk lesz egy párizsi étterembe is beülni, 
mielőtt még virtuálisan fellifteznénk az Eiffel-torony csúcsába körbenézni 
a francia fővároson. Csak a kőgazdagoknak lesz lehetőségük arra, hogy a 
Sixtus kápolnát élőben lássák.
Azonban a hagyományos utazások mellett a tehetősebbek számára új 
program is megnyílik: felfelé és lefelé egyaránt! A pihenés az űrben 
is bekerül az utazási irodák ajánlatai közé. A magáncégek által indított 
űrhajók különböző programokat fognak kínálni azok számára, akik ezt 
meg tudják fizetni. Azonban a kínálat növekedésével, a technikai fejlődés 
hatékonyság- javító hatásával ezek az utazások már nemcsak a milliárdosok 
számára lesznek elérhetők, hanem a jó módban élő középosztálybeliek is 
megjelennek potenciális igénybevevőként. Mivel a szabadságunk ideje 
korlátozott, ezek csak néhány napos utazások lehetnek – hiszen a térugrást, 
a féreglyukban való közlekedést továbbra sem tudjuk megoldani, így még a 

Virág Viktória most és majd
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Mars elérése is körülbelül egy évet venne igénybe –, így a föld megkerülése 
lesz az alapcsomag. Ezt kiegészíti a magán űrállomáson töltött néhány 
napos tartózkodás. Az extra programot pedig az űrséta fogja jelenteni.
Szintén felfedezésre vár a tengerek mélye a turisták számára! A mélytengeri 
utazás során akár többszáz méterre is lejuthat egy-egy vállalkozó csoport. 
Ez legalább annyi felkészültséget igényel, mint az űrutazás – mind az 
utazótól, mind az utaztatótól. De a Mariana-árok tizenegyezer méter 
mélysége még nem lesz reális cél 2050-re.

Hetyei Gábor

Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Az „újságcsináló” Percsi Tibor

Legtöbben az egykori Ringings együttes 
szólógitárosaként ismertük, majd egy hosszabb 
kihagyás után a Duna-Adony főszerkesztőjeként, 
a művelődési ház munkatársaként (egyebek 
mellett az emlékezetes TOR(TA)TÚRA sorozat 
közreműködőjeként, a Duna-Tér Kistérségi 
Kulturális Találkozó szervezőjeként) tért vissza 
közénk. Közéleti szerepvállalását jelzi az Adonyiak 
Baráti Köre Egyesület, majd az Adonyi Városi 
Sportkör irányításában játszott szerepe. Kevésbé 
ismerjük viszont kalandos, fordulatokban gazdag 
életét.
Budapesten született 1953-ban. Adonyi 
születésű édesanyjával (Fazekas Ilona), erdélyi, 
nagybányai születésű édesapjával – mindketten 
szabók voltak – és két nővérével sokfelé vitte a 
gyerekkor: Budapest, Nagybánya, Felsőbánya, 
Telegd, Nagyvárad után végül Adonyba költözött 
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a család, így a második általánost már itt kezdte meg. A gimnázium első két 
évét Ercsiben, Dunaújvárosban járta ki, majd tanulmányait félbehagyta, 
mert ahogyan ő fogalmazott „hívta a zene”. (Erről bővebben a 2018-
as Salináriumot tessék fellapozni). A zene mellett a Dunai Kőolajipari 
Vállalatnál betanított műszerészként, majd műszerészként dolgozott, 
emellett estin a csepeli Gépipari Technikumban folytatta tanulmányait. 
Az Ercsiben töltött katonaévek alatt költözött a család Százhalombattára, 
ahova leszerelés után ő is követte őket. Ezekben az években egy akkor 
adódott lehetőséggel élve, egyéves előkészítő után sikeresen felvételizett az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-
népművelés szakára, amit a DKV ösztöndíjasaként nappali tagozaton 
végzett el.  Választását később azzal indokolta, hogy a műszaki jellegű 
munkavégzés ellenére mindig is humán érdeklődésű volt, komolyabban pedig 
az irodalom, illetve az újságírás fortélyai érdekelték. A diploma megszerzése 
már az olajos cég rendezvényeinek szervezésére és kommunikációs 
munkatársi munkakörre predesztinálta, de volt személyügyes, dolgozott 
igazgatásrendészeti osztályvezetőként is. 1993-ban költözött vissza Adonyba, 
ahol gyermekkori szerelmével, Czelecz Ágnessel kötött második házassága 
után végleg letelepült. Ekkor hívta Suszter László „újságot csinálni”,
Beszéljünk tehát először erről, hiszen a legtöbben a Duna-Adony 
szerkesztőjeként ismerünk.
Az első két évfolyamot a Laci (szerk.: Suszter László) csinálta, majd innen 
kapcsolódtam be. Előzetesen a DKV-nál a Dolgozók Lapját, majd később 
a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének lapját, a MOL Vegyész-t írtam 
és szerkesztettem. A szerzett gyakorlat alapján vállaltam el az adonyi 
újság szerkesztését, emellett a kistérség megalapításától kezdve annak 
megszüntetéséig szerkesztettem a Duna-tér című újságot, ami nyolc 
település életét fogta össze.
Nem egyszerű a riporter sorsa. Sok riportalany hajlamos mellébeszélni. 
Te hogyan kezelted ezeket a helyzeteket?
Manapság gyakori, hogy a riporter saját, elfogult nézeteit erőlteti, 
manipulálja a riportalanyt. Úgy kérdez, hogy közben figyelmen kívül hagyja 
azokat a válaszokat, melyek nem az előfeltételezéseit erősítik meg. Én nem 
voltam ilyen. Nyilván én is felkészültem a riport előtt az adott témából, de 
figyeltem, és hagytam, hogy a partnerem szabadon fejtse ki gondolatait. 
Bárkivel beszélgettem, sosem voltak előfeltevéseim, sem skatulyáim, sőt 
azon igyekeztem, hogy kiszedjem belőlük mindazt, ami érdekes lehet. A 
másik alapelvem – és visszatekintve remélem, sosem éltem vele vissza 
-, hogy csak olyat írtam le másokról, amit magamról is leírtam volna. 
Mindez a mai világban már furcsán hat, mint ahogy az is, hogy gyakran 
leértékelődik az igazság. A szenzáció iránti igény, illetve az elfogultságból 
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fakadó egyoldalú megközelítés gyakran elnyomja a valóságot. Én ezekből 
még többnyire szerencsésen kimaradtam.
Az önkormányzati ülésekről is rendszeresen tudósítottál, ezekben is a 
tárgyilagosság volt a legfontosabb szerkesztési elved..
Igen, de nekem furcsa volt áttérni arra a gyakorlatra, hogy nem 
előttünk születnek meg a döntések. A bizottságokban, az informatív 
megbeszélésekben dőlnek el a dolgok, és a testületi üléseken csak a 
végeredményt látjuk. Ez nem hiszem, hogy jó dolog. Nem látsz alternatívát, 
nem látod az egyes képviselők véleményét. A képviselők közös döntést 
hoznak, de a kívülállók nem szembesülnek a döntés folyamatával, nem 
érzékelik a lehetséges alternatívákat. A legtöbb kritikát egyébként azért 
kaptam, mert az önkormányzati ülésekről szóló tudósítások időnként 
nehezen érthetőek voltak. Mentségemre, legtöbbször én sem láttam át a 
folyamatot, az odavezető utat, csak a végeredménnyel szembesültem. A 
bizottság vezetője már egy konszenzusos véleményt tolmácsolt. Szerintem 
fontos a vita megismerése is, ami egy-egy döntést megelőz. Persze az sem 
volt járható út, amikor három hónapig három testületi ülésen keresztül 
vitatkoztak arról, hogy mi legyen az adonyi iskola neve. A kettő között 
lenne valahol a jó megoldás…
Hogyan lehet, lehetne jó kisvárosi újságot csinálni?
Sokszor elgondolkodtam ezen. Azt hiszem úgy, hogy ha lenne a 
településeknek egy elkülönített keretösszege, melyből az újságot párt- 
és csoportérdekektől függetlenül készíthetik. Szerencsére nekem olyan 
polgármesterem volt, akivel nem kellett megküzdenem. Ez még az Iglódi 
István polgármesterrel való együttműködés során alakult ki; ő megengedte, 
hogy bármiről szabadon írjak, ha viszont ellentétes volt valamiben a nézete, 
véleménye, akkor annak közlésére mindig módot kellett biztosítanom. 
Ezt a harmonikus kapcsolatot örökítettük tovább Ronyecz Péter 
polgármesterrel is a továbbiakban. Sokkal nehezebbé vált évek során a helyi 
érdekcsoportokkal, vagy annak idején egy széthúzó képviselő-testülettel 
az együttműködés. Én nem pártérdekek, csoportérdekek mentén írtam az 
újságot, mert én „olvasópárti” voltam, viszont véleményem szerint, adott 
témában egy szűk kisebbség érdeke nem feltétlenül kell, hogy megjelenjen 
a városi lapban, annak ellenére, hogy sokszor volt ilyen irányú nyomás. 
Persze, itt szeretném hangsúlyozni, hogy egész adonyi pályafutásom alatt 
az adonyi hírek, események terjesztését tekintettem feladatomnak. Ebbe 
persze bőven belefért az is, hogy egy-egy idelátogató neves személyt, akár 
politikust is, az adonyi vonatkozású, 
Adonyt közvetve vagy közvetlenül érintő dolgokról faggattam, de az 
országos politizálástól igyekeztem a lapot elhatárolni.
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Kik azok a „nagyvadak”, akiket sikerült becserkészned a mikrofonoddal?
El tudtam csípni Gyurcsányt a lovasversenyen, aztán a Gráf mezőgazdasági 
minisztert a Magtárháznál. De amikor Orbán itt volt focizni, vele nem tudtam 
készíteni riportot, hiába kértem lehetőséget többször is a titkárságán. Ő 
már akkor is megközelíthetetlen volt. 
A számomra legszívhezszólóbb riport – bármennyire is furcsán hangzik –
Annie nővérrel készült. Arról beszélgettünk, hogy honnan merítik a 
gondozóház munkatársai azt a hallatlan erőt, ami az idősgondozáshoz 
nélkülözhetetlen. Többször sikerült Spányi Antal megyéspüspökkel 
beszélgetnem, de számtalan más, különböző szintű politikai és gazdasági 
szereplővel is adódott lehetőségem riportot készíteni.
Másik fontos közéleti szerepvállalásod az Adonyiak Baráti Köre 
Egyesület. Hogy indult?
Ecsődi Laci hozta az ötletet Mórról. A főszervező aztán az Ecsődi mellett 
Hetyei Jancsi volt (neki volt nagy ismeretsége az elszármazott adonyiak 
körében), de a Szász Karcsi is sokat tett a megalakulásért. Az első elnöke a 
Jobbágy Zoli volt. Tőle vettem át a stafétát, bár akkor még nem voltam tagja 
az egyesületnek.
Kőkemény motorja voltál a csapatnak. Mekkora létszámmal működött 
a csúcson?
40-50 fővel indult, és ez a létszám bővült az én időmben 160 főre. Sikerült 
olyan felajánlásokat elfogadtatni a 
befizetett tagdíjakból, támogatásokból, 
amelyből a település gyarapodott, 
fejlődött. A tagdíj alacsony volt, ezen 
felül mindenki a saját belátása szerint 
adott további támogatást a közösen 
kitűzött célokhoz. Az egyesület 
sikere talán abban keresendő, hogy 
viszonylag kevés kötelező programot 
szerveztem, inkább hagytam a 
tagokat egymással beszélgetni. Olyan 
osztálytalálkozóra emlékeztető, jóízű 
hangulat szokott kialakulni: ezek az 
emberek legtöbben csak itt, évente 
egyszer-kétszer tudtak találkozni 
egymással. Ugyan ma is működik a kör, 
de újak nemigen jönnek, a régiek pedig 
– szokták magukról mondani – „vagy 
műtét előtt vannak, vagy műtét után”. 
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Mivel időközben lényegesen megnehezültek az egyesületekkel szemben 
támasztott adminisztratív feltételek, ezért már nem is egyesületként 
működik, hanem egyletként. Jelenleg a létszámunk 65 fő. 
Csináljunk egy leltárt! Mivel járult hozzá a Baráti Kör a város 
fejlődéséhez? Mire vagytok büszkék?
Az első időszak nagy projektje volt a mobil szabadtéri színpad. Az én 
időszakomban került fel az Egyesület finanszírozásával a márványtábla a 
volt polgári iskola falára. Sok közös ügyünk volt az Adonyért Alapítvánnyal. 
Ilyen az önkormányzatnál kihelyezett tábla az adonyi díszpolgárok és 
az Adonyért kitüntetettek neveivel, az Adonyban szolgált papok nevét 
megörökítő márványtábla a templom falán. Aztán a szökőkút kivitelezése a 
művház mögött. Az óra a Piac téren, a bolt előtt. A Koller téren az emlékművek 
megvilágítása. Adtunk hozzájárulást a Puszták népe emlékműhöz. Az 
utolsó projektünk lett volna a víztorony felújítása, de az nagyon sok pénzbe 
került volna, így nem vágtunk bele. Az Egyesület feloszlásakor a maradék 
pénzünket átadtuk az Adonyért Alapítványnak azzal, hogy újítsák fel az 
időközben amortizálódott szökőkutat.
Röpke kitérőt tettél a Városi Sportkörhöz is.
Igen, valóban rövid volt, de a Csorba Józsi mellett töltött időszak, a 
rendelkezésre álló fejlesztési lehetőség megragadása és levezénylése 
miatt ez is hozott emlékezetes pillanatokat, még ha nem is volt minden 
zökkenőmentes. A VSK akkori vezetésével közösen végül is sikerült a 
sportköri öltöző teljes felújítása, a pálya világításának korszerűsítése, és 
a sokak által előzetesen megkérdőjelezett, de mára azt hiszem, mindenki 
által hasznosnak ítélt automata pályaöntöző rendszer telepítése.
Végigtekintve eddigi életedet, igen tevékeny voltál. Most, amióta 
visszavonultál, hogyan, mivel telnek napjaid?
Nyugdíjazás után, a hirtelen beállt csendben eltelt egy kis idő, amíg 
tudatosult bennem, hogy nincs már stressz, leállt a pörgés. Ezután, illetve 
ezzel együtt kezdtem felfigyelni azokra a bizonyos belső hangokra, ami oda 
vezetett, hogy az eddig elnyomott érzések is felerősödtek. Így például azon 
is elkezdtem gondolkodni, amin azelőtt soha; hol van a betegség, illetve 
az öregség között a határ. Ennek felismerése fontos lenne, mert a kettő 
közül az egyik gyógyítható. Egyébiránt jól érzem magam, nem hiányzik 
a nyüzsgés. Télen persze egy kicsit nehezebb, de tavasztól őszig leköt a 
kert, a virágok, a gyep gondozása. Ezt se hittem volna magamról korábban. 
Nosztalgiázni viszont ritkán szoktam, mert inkább a jelenben és a (közel)
jövőben élek, mint a múltban. Ez nyilván egyéni adottság.
Köszönöm, hogy megosztottad velem és olvasóinkkal gondolataidat, és 
kívánunk további tartalmas, kiegyensúlyozott életet!

Hetyei Gábor
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Adony kultikus helyei
1. fősor: Régi utcanév az Alvégen
2. fősor: Nem hivatalos utcanév az Alvégen, ma Kis utca
3. fősor: Nem hivatalos utcanév az Alvégen, ma Kereszt köz
4. fősor: Nem hivatalos utcanév az Alvégen, ma a Kinizsi utca része
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Hogyan ünnepeltünk anno?
Pedagógusnap: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok ünnepe

A pedagógusnap változó ünnep, minden év júniusának első vasárnapján 
köszöntik a pedagógusokat. Magyarországon 1952 óta ünnepeljük ezt 
a napot. Ezen a napon adták át minden évben a kiváló tanítói és tanári 
okleveleket, oktatással, pedagógusi munkával kapcsolatos díjakat, 
jutalmakat. 1993 és 2012 között a tanárok, oktatók kitüntetése január 
22-én, a Magyar Kultúra Napján történt. 2013 óta ismét június elején, 
pedagógusnapon adják át a kimagasló oktató-nevelő tevékenység 
elismerésére szolgáló szakmai- és állami díjakat. 
A pedagógus pálya az egyik legnehezebb és egyben legszebb hivatás, hiszen 
a következő nemzedékek nevelése, a gyermekek szellemi gyarapodásának 
felelőssége nehéz, de vonzó teher is egyben. A pedagógus egész lényében 
és egész életében pedagógus. Mintát jelent a gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt. Munkájuk felelősségteljes, sokszor erőt próbáló. Ezt a nem kevés 
odaadást, türelmet, kitartást igénylő munkát igyekeznek mostanság inkább 
az intézményekben, helyi szinten megköszönni a pedagógusoknak ezen 
a napon. A rendszerváltás előtti időben az állam-pedagógus kapcsolat, 
manapság inkább a pedagógus-diák kapcsolat került előtérbe. Ma már 
az iskolában, óvodában köszöntik a gyerekek a nevelőiket, tanáraikat 
versekkel, virágokkal kedveskednek nekik, megköszönve az egész évi 
munkájukat.

Majer Ferencné

1974-es pedagógusnapi ünnepsége a volt bírósági épület
 (ma Polgármesteri Hivatal udvarán Adonyban)
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Ennek az állam-pedagógus kapcsolatnak szép ünnepe volt 2015 júniusában, 
Adonyban. Kard Lászlóné tanítónő és Gáborfi Lajos tanár úr kiérdemelték 
a gyémántdiplomájukat, mely a tanári diploma megszerzésének 60. 
évfordulóján jár. (Az ünnepet sajnos beárnyékolta a gyász is egyben, 
hiszen Margit néni néhány nappal korábban tragikus körülmények között 
elhunyt.)
És volt még ünnepeltünk, aki 1987-ben a pedagógusnap alkalmából részesült 
a „Kiváló Munkáért” járó kitüntetésben, és most újra meggratulálhattuk őt. 
Dudás Pálnét, Éva nénit. Erre a napra most Éva emlékezik vissza…

Aranydiploma-osztás Adony

Édesanyám, Dudás Pálné Hajdu Éva a 2015. évi tanévzáró ünnepségen, 
a pedagógusnap alkalmából vehette át aranydiplomáját, 50 évvel tanári 
diplomája megszerzése után.

Dudás Pálné és lánya, Dudás Éva (Dudás Éva archívuma)
Nem volt zökkenőmentes ezen díszoklevél megigénylése, mert az eredeti 
diploma eltűnt, valószínűleg az ELTE-n ragadt, ahol másoddiplomázni 

kívánt volna anyu. Az iskolaigazgató 
nő, Orthné Horváth Marianna és 
Auer Edit régi iratokat keresgéltek 
az iskola poros aktáiból, amikkel 
igazolni lehetett egyáltalán, 
hogy az aranydiploma kiadható 
édesanyámnak.
Nem tudom leírni a lelkesedésüket, 
a pozitív energiákat, az örömet, 
amellyel napi szinten tájékoztattak, 
hogy haladnak a dolgok. Megérintett 
valamifajta szeretettel-tisztelettel 
átitatott emberi törődés, igyekezet.
Nagy izgalommal vártuk azt 
a napot. Anyu folyamatosan 
mesélt. Osztálykirándulásokról, 
gyermeki csínytevésekről, kiváló 
tanítványokról és a velük elért 
sikerekről, pedagógustársakkal való 
eszmecserékről…
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A tanévzáró végeztével került sor az aranydiploma átvételére, az igazgatónő 
adta át. Tóth Pista bácsi - akivel évtizedeket tanítottak együtt nagy 
egyetértésben - szívhez szóló megemlékezést írt és mondott, összefoglalva 
egy élet munkáját.
... aztán érkeztek a tanítványok... nem tudni honnan, az embertömegből 
előlépve, hosszú-hosszú sorba rendeződve, virággal, mind anyut 
köszöntötték… Nem tudom, hogyan-honnan tudták, hogy ez a nap 
édesanyám napja is, de eljöttek, megölelték, megköszönték, megszerették 
régi tanárukat.
Szívünk mélyéig hatoló, felemelő látvány, élmény volt számunkra.
A tanítványok után a pedagógustársak következtek. A velük való jóízű 
beszélgetéssel ért véget az a csodálatos nap, amit ezúton is köszönünk 
mindenkinek, aki hozzátett a szeretetével, munkájával.

Dudás Éva

Kincsek a plébánián
Hirdető könyvek

Az adonyi Római Katolikus Egyházközség plébániájának irattárában fontos 
írásos emlékek az ún. hirdető könyvek. A hívő, templomba járó olvasóink 
nagyon jól tudják, hogy a szentmise végén a pap egy kis füzetből hirdetéseket 
olvas fel. Esküvőket hirdet, egyházi hírekről ad információt, híveket érintő 
programokról tájékoztat, és még sorolhatnánk. A régi hirdető könyveket 
tanulmányozva nagyon sok olyan egykori eseményt ismerhetünk meg, 
amelyek az akkori adonyi lakosokat érintették. A kis, fakuló könyvek közül 
először az 1945-ös év hónapjaiból választottam ki hirdetéseket. Éppen 
hogy véget ért a háború, éppen hogy elhagyták a szovjet megszálló csapatok 
a települést, éppen hogy egy kicsit elindult a normális élet. Gerencsér János 
plébános első, 1945. április 22-én írt bejegyzései között olvasható, hogy 
25-én búzaszentelés lesz.
1945. április 29.: „Május 4-én első péntek. A szent áldozást ajánljuk fel az 
igazságos és mielőbbi békéért. 
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Egyben közöljük a hívekkel, hogy tekintettel arra, hogy az iskolák 
megkezdődtek, a hétköznapi szt. misék ¼ 8 órakor lesznek.”       
1946. május 6. Először olvasható szentmise hirdetése eltűnt katonákért. 
A későbbiekben is sűrűn találkozunk hirdetésekkel, amelyeket adonyi 
katonák miatt rendeltek a hozzátartozók. Könyörgő misét a még fogságban 
levő hozzátartozóért, hálaadó misét a hazatért katonáért, valamint misét a 
hősi halált halt katona lelki üdvéért. Ezeket a hirdetéseket kigyűjtve akár 
egy kisebb adatbázis összeállítható az egykori katonákról. 
Ezen a napon hirdették a következőt is: „A keresztjáró napokon, ha az 
idő engedi, a körmeneteket a következő sorrendben tartjuk meg. Hétfőn a 
nagytemető kápolnájába, kedden az ercsii úti vöröskereszthez, szerdán 
pedig az urasági temető keresztjéhez. Jöjjünk minél többen és kérjük a 
Mindenhatótól a mielőbbi igazságos békét.”   
1945. május 20.: „Kérjük a kedves híveket, hogy akinél van otthon még 
nélkülözhető üveg, hozza azt el a plébániára, mert a templom ablakozása 
még nincs teljesen befejezve. Minden nagyságút hálásan veszünk, csak 
egészen kicsi darabkákat nem használhatjuk fel.”  
1945. június 24.: „Közlöm a k. hívekkel, hogy patrónus hiányában a templom 
megjavítása az egyházközség terhe lett, hogy szt. Péter és Pál apostolok 
ünnepén, valamint jövő vasárnap gyűjteni fogunk a templom ajtajában ezen 
célra. Kérek mindenkit, hogy adjon szívesen, de ne filléreket, mert csak a tető 
javíttatása 4000 pengőbe kerül.” 
1945. július 8.: „Közlöm a hívekkel, hogy jövő vasárnap 15-én és 22-én ismét 
gyűjtünk a templom építésére, hogy a tornyot is rendbe hozassuk.”
1945. augusztus 12.: „Az ájtatosságot még haza nem érkezett katonáinkért 
ajánljuk fel.”
1945. augusztus 15.: „Közlöm a k. hívekkel, hogy a magyar püspöki kar 
rendelete folytán szombaton, vasárnap és hétfőn ájtatosságot tartunk szt. 
István, első királyunk tiszteletére, hogy mint égi közbenjárónk esedezzék 
szegény magyar hazánként.”
1945. október 14.: „Ma d. u. 3 órai litánia után fogom megáldani az újjáépített 
leányiskola termeit. Mint hogy egy kis ünnepély is lesz ezzel kapcsolatban, 
ezért arra mindenkit szeretettel meghívok.
Ma és a jövő vasárnap újra gyűjteni fogunk a plébánia legszükségesebb 
kijavítására. Nagyon kell a szükséges összeg, hogy még a tél beállta előtt 
valahogy rendbe hozassam azt is.”
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1945. november 11.: „Requiem Köller György, Králl Ferenc, Poscher Ferenc, 
Eisenberger Ferenc, Reiter Ferenc, Nyári János, Szabó György és Nyári 
Ferenc adonyi hős katonáinkért, akik orosz földön, orosz fogságban áldozták 
életüket édes hazánkért.”  
1945. november 18.: „Felhívom a k. hívek figyelmét arra, hogy a közs. 
elöljáróság a mai napon az elöljárókat szétküldi a községben, hogy a templom 
tornyához szükséges pénzt összegyűjtsék. Kérem, fogadják őket szeretettel és 
adakozzanak szívesen e nemes célra. De ne 1 vagy 2 pengősöket adjunk, mert 
hiszen itt százezrekről van szó.”
Folytatva Gerencsér János plébános bejegyzéseinek áttekintését, az 
1946-os év hónapjainak hirdetéseiből idézek. Ez évben is több esetben 
találkozunk azzal a hirdetéssel, hogy a „szentmisei áldozást ajánljuk fel 
szegény fogoly katonáink mielőbbi hazatéréséért.”  
1946. február 10.: „Közöljük a k. hívekkel, hogy az orosz katonák elloptak a 
templomból 3 fekete temetési palástot. Egyet itt hagytak, de az rossz. Most 
egyet akarunk venni, de Pesten 12-15 millió pengőbe kerül. A jó Varsányi 
tisztelendő úr azonban, aki Pesten lakik, az angolkisasszonyok k. nővérek 
segítségével tudna nekünk szerezni anyagot, de csak zsír ellenébe kapná meg. 
Azért egyes áldozatos lelkek mennek körül a faluban és kérik a k. hívektől 
szíves hozzájárulásukat. Ne adjon senki sokat, de valamit igen s akkor is 
összejön a kívánt mennyiség. Már eddig is jött be egy kis mennyiség és mi 
Isten nevében mondunk hálás köszönetet az eddigi jótevőknek.” 
A hirdetéseket tartalmazó könyv hiánya miatt csak 1946 októberében 
kezdődő könyvet tudjuk átlapozni. Azonnal szembesülünk a templom 
egyik nehézségével:
1946. október 13.: „Közlöm a k. hívekkel, hogy a mai nappal megkezdjük 
ismét a perselyezést, mert a gyertyánk lassan elég és akkor nem tudok 
másikat venni, mert ezen a héten nem hozott senki gyertyát a templom 
számára.”
1946. október 27.: „Kérem a k. híveket, hogy a szt. mise alatt adakozzanak a 
temető kápolna ablak üvegeire, hogy azokat is megcsinálhassuk.”
1946. december 2.: „Egyben tudomására hozzuk a k. híveknek, hogy a 
templom javítására kifizetett az egyházközség a kőműveseknek, ácsoknak, 
bádogosoknak, cementért és mészért 56 mázsa tengerit. Még fizetni kell 13 
mázsát a kőműveseknek és 190 frt-ot Benke festőnek, aki a torony tetejét és 
keresztjét festette.”
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1946. december 22.: „Figyelmeztetem a k. híveket, hogy az éjféli mise alatt 
boldog emlékű Zichy Nándor gróf halálának emlékére a pápa Őszentsége 
megengedte, hogy Adonyban a hívek szt. áldozáshoz járulhassanak. Azonban 
aki áldozni akar, az esti 8 órától kezdve ne egyék, és ne igyék.”
Továbblapozva a kis füzetben, már az 1947-es évnek hirdetésit olvashatjuk.
1947. május 18.: „Közlöm a k. hívekkel, hogy jövő vasárnap, azaz Pünkösd 
vasárnapján reggel a 8 órai szt. mise után lesz a hősök ünnepe a hősi 
szobornál. Kérem, hogy minél többen vegyenek azon részt és virágokkal 
díszítsük fel a talpazatát, az emlékművet!
Egyúttal azt is közlöm, hogy 25-én, tehát ugyanezen a napon van szt. 
Orbán pápa vértanú ünnepe is. Ha az időjárás engedi, akkor megtartjuk 
az Orbán napi körmenetet a szőlőhegyen. Azonban körmenetet csak azon 
esetben tartunk, ha legalább 40-50 felnőtt részt vesz azon. Már szomorúan 
tapasztaltam a múltban, hogy alig mennek néhányan a körmenettel. 
Visszafelé pedig a templomba csak 8-10-en jönnek vissza. Ez ilyen formában 
szégyene a mi kath. vallásunknak, ha egy 4000 lelkes községből csak néhányan 
vesznek részt a körmenetben! Tehát én is olvasni fogom a templomnál, hogy 
hányan vannak, és ha nem lesz meg a 40-50 felnőtt, akkor nem megyünk ki 
a körmenetben. De kénytelen leszek így eljárni, az bizony nagyon szomorú 
lenne Adonyra!” 
Talán ebből a néhány idézetből is kaptunk egy kis betekintést a háború 
utáni hónapokról, évekről, az adonyi templom, plébánia és az egyházközség 
nehéz helyzetéről, az élet normalizálódásáról. 

Rózsafi János   
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Adonyban született
Bálint Sára: ADONYI MESÉK - Költözködik a boszorkány 1. rész

- Sárika! Hozz le légy szíves a padlásról egy mosószappant!
Nem mozdultam, csak kitartóan néztem a konyha piros téglapadlóját.
- Sárika! Kinek beszélek? – édesanyám hangja ingerültebbé vált.
- Anyukám, én nem merek felmenni a padlásra… hátha találkozom a 
boszorkánnyal!
- Boszorkány?! A padláson? Kitől hallottál ilyen ostobaságot?
- Mindenki tudja, hogy ott tanyázik! Sokráncú, zöld bársonyruhát hord, és 
fekete, hegyes kalapot a fején.
Édesanyám mérgesen odébb penderített.
- Rendben, akkor Lacika, te menj fel, te fiú vagy, nem olyan félős, mint a 
lányok!
- De én is félek a boszorkánytól… - nyögte ki Laci fülig elvörösödve.
Tibor öcsém már meg sem várta a felszólítást, csöndben eloldalgott.
- Csak tudnám, hogy ki tömte tele a fejeteket ezzel a boszorkányhistóriával? 
– dohogott szegény édesanyánk. Végül ő maga ment fel a mosószappanért, 
amit akkoriban faluhelyen még maguk főztek az asszonyok maradék 
zsiradékból. (Egy tepsiben kiszárították, majd feldarabolták. Nem volt 
olyan illatos, mint a mai szappanok, de kitűnően lehetett mosni vele.)
Így került napvilágra a titok, hogy miért hanyagoltuk el annyira a háznak 
ezt a részét.
Pedig micsoda titokzatos világ volt az erdészház piros cseréptetője alatt! 
Három részre volt felosztva, és sűrű lécek választották el egymástól a 
padlástereket. Minden volt itt: vidrafogó vasak, hálók, evezőlapátok, 
madárkalitkák, tölténytáskák, madáretetők és madárodúk, szánhoz való 
lószerszámok…
Itt meg kell állnom, ennél a lószerszámnál. A fekete bőrszerszám alatt 
kicsipkézett piros posztó alátét díszelgett, és véges-végig apró csengettyűk 
voltak rávarrva! Milyen vidáman csilingeltek ezek a csengőcskék, mikor 
fagyos teleken befogták a lovat a szán elé, és repültünk a mesebelien havas 
tájban! Felséges mulatság volt!
Igen ám, de nekünk nagyon fájt a fogunk ezekre a csengőkre! Sárgarézből 
voltak, csillogtak-villogtak, és gyönyörűen csilingeltek. Máig is az a gyanúm, 
hogy Imre bácsi, a vörös bajszú kocsisunk találhatta kis a boszorkány-
mesét, hogy ezeket a csengőket valahogy megmentse tőlünk, az öt erdész-
csemetétől.
Ezek a csengők ott muzsikáltak az álmainkban, de hát ott volt a boszorkány. 
Úgy belenőtt a képzeletünkbe, mint fűszál a téglajárda köveibe - nem 
lehetett kiirtani, újra meg újra kisarjadt…
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A szomszéd gyerekek hitték is, meg nem is. Hanem a padlásra ők sem 
merészkedtek. Csak az asztalos fia, Hidas Géza sóhajtotta vágyakozóan:
- Akkora darázsfészkek lógnak ott a padlásablak peremén, mint egy tányér! 
Jó hecc lenne lepiszkálni őket!
Ez meglódította képzeletünket, és gondolkozni kezdtünk, hogyan is 
tudnánk megszabadulni a boszorkánytól.
- Valahogy le kellene kenyerezni – vélte Irénke, a legidősebb nővérünk. 
- De mivel? - aggályoskodott Laci, aki semmilyen kincsétől nem volt 
hajlandó megválni egy boszorkány kedvéért. 
Nekem is mozdult egyet a fantáziám kereke.
- Tudjátok mit? Csináljunk homoksüteményeket, és rakjuk oda a 
padláslépcső aljára!
Mindenki nevetett.
- Hogy képzeled, te mafla, hogy a boszorkány homoksüteményt eszik? 
Hiszen ropogna a foga alatt!
- Hát mire való a varázspálcája?! Suhint egyet, hókusz-pókusz, és a homok 
kuglóf egyszeriben mazsolás kaláccsá meg mogyorós sütivé változik!
Ez valamennyi testvér és szomszéd gyerek előtt elfogadhatónak látszott.
Másnap a padláslépcső legalsó fokát elborította a legkülönbözőbb formájú 
rengeteg homoksütemény. Még legkisebb testvérünk, a négy éves Nórika is 
buzgón hordta a homok csillagokat és félholdakat.
Közben egyre nyitogattuk a padlást, hogy elfogadta-e a boszorkány az 
áldozati adományokat, és mehetünk-e már a darazsakat lepiszkálni.
- Nem is törődik a süteményünkkel a boszorkány! – mondta mély 
megvetéssel Laci.
- Mert még nincs itthon! A Gellérthegyen van. Ott szoktak kávé mellett 
fecsegni egymással – magyarázta Irénke, aki már többet tudott a világ 
dolgairól.
- Hát, amíg nincs itthon, elbánhatunk a darazsakkal – volt az általános 
vélemény, s a fiúk már rohantak is a jégveremhez, hosszú nádszálakat 
huzigálni a nádtetőből.
No hiszen, lenne itt nemulass, ha ezt édesapa meglátná! A jégverem 
ugyanis tabu volt, vagyis tilos terület. A nádtetőt kímélni kellett, nehogy 
napsugár vagy a meleg levegő beférkőzzön valahogy. Ez a pincehelyiség 
ugyanis tele volt lőtt vaddal. Őz, fácán, fogoly, nyúl feküdt lyukacsos fedelű 
bádogládákban jég közé ágyazva. Innét kerültek aztán a grófi konyhára, a 
fehérsüvegű főszakács kése alá.
De hát a vadászszenvedély minden józanságot elfeledtetett velünk! Még mi, 
lányok is fegyvert, illetve nádszálat ragadtunk, és az unokatestvéreinkkel, 
barátainkkal megerősített csapatban megostromoltuk a padlást.
Bár a lépcsőn még tiszteletteljes sorban vonultunk, mert mit lehet tudni, 
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hiszen egy ilyen boszorkány, hipp-hopp, ott terem, ahol akar…, de a 
nyílt padlástérben felbátorodtunk. A tetőablakokon csak úgy áradt be a 
drága, meleg napfény. A hangunk is megjött. Hát még, mikor megláttuk 
a darázsfészkeket a padlásablak peremén! A fiúk üvöltöztek, a lányok 
visítottak, aztán neki a náddal! 
- Csak a közepébe, hogy lássuk, van-e benne! – ordítozta Hidas Géza.
Mihamar meglátta, mert a felbolydult darazsak azonnal körülvettek 
bennünket - de addigra már be is dagadt az egyik szeme. Ő volt az 
első sebesült. Az ostromlók egy pillanat alatt ostromlottakká váltak. 
Csapkodtunk a pálcáinkkal, kapkodtuk a fejünket jobbra-balra, de 
mindenhol darázsba ütköztünk. 
Ebben a pillanatban Irénke, aki észrevétlenül lemaradt tőlünk, elkiáltotta 
magát:
- Jön a boszorkány!
(A történet folyatatását a következő hónapban olvashatját!)
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A méhész és a méhek 12 hónapja

Április

Áprilisban minden kivirul, a természet megújul. Nincs ez másként a 
méhészetben sem. A méhek fejlődésében ez az egyik legfontosabb hónap. 
A gyümölcsfák fokozatos virágzása egymás után bőséges virágpor- és 
nektárhordást biztosít nekik. Ez által intenzíven elkezdenek petézni az 
anyák, akár napi 1.000-1.500 darabot. Április közepe táján átellenőrizzük 

a kaptárokat. Ekkor már vannak nagyon felfejlődött és gyengébb családok. 
Kiegyenlítést végzünk, az erősektől fias keretet méhekkel együtt átadunk 
a gyengébbeknek. A gyenge családokat jelöljük, és figyeljük a fejlődésüket 
tovább. Az ivóvizet folyamatosan biztosítjuk nekik, nem hagyjuk kiürülni 
az itatót.

Hónap közepe, vége fele a repce virágzása megkezdődik. Ekkor kerülnek 
fel a mézteres fiókok. Ez az első fajta méz, amelyből el is tudunk venni 
tőlük. Persze, csak abból, ami a méztérbe kerül. Természetesen, a fészekből 
nem veszünk el. Nagyobb nektárhordási lehetőségre a virágzási időszak 
felétől a végéig van lehetőség. Szeszélyes növény; olyan, mint az időjárás, 
nem egyenletes, és nem folyamatos a nektártermelése. Ennél a növénynél 
agresszívak, vadak a méhek. Szükséges a védőruha használata, amely teljes 
ruházat, méhész kalap és védő kesztyűből áll.

Nem méhészkedők, figyelem! Ne közelítsék meg a kaptárokat. Vegyék 
komolyan a „Vigyázz, méhek!” táblát, amelyet kötelező kihelyeznünk. 
Ebben a hónapban még a kaptárok előtt a fűvágás sem egy hálás feladat. 
Szúrás nélkül nem ússzuk meg. Sokan hisznek a méhcsípés gyógyító 
erejében, de higgyék el, nekünk, méhészeknek sem kellemes, ha a saját 
méheink süllyesztik belénk a fullánkokat.
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A hónap vége felé figyeljük az akácot. Megnézzük érte-e fagykár, illetve 
mekkora a virág nagysága. Általában a virág nagysága 3 cm körüli, ami 
azt jelenti, hogy még 14 napunk van a virágzás kezdetéig. Nekem plusz 
iránymutató a vadgesztenye is. A növény virágzása kezdetétől számolok 
12-14 napot az akácig.

Ekkortájt műlépes kereteket helyezünk be nekik, amit hamar kiépítenek. 
Ezeket készítettük a tél folyamán. Szükséges frissíteni, cserélni a régieket: 
ez egészségügyi szempontból rettentően fontos. A méhek is meg tudnak 
betegedni…

Repceméz

A repceméz nagyon értékes és hatásos méz, mivel közvetlenül szűrés után 
kerül kiszerelésre és szinte minden alkotóeleme károsodás nélkül kerül a 
szervezetünkbe. A repceméz legfőbb hatása nagyon alacsony savtartalma 
miatt az, hogy a gyomorsav-túltengésben szenvedőknek is ajánlható. 
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További hatásai: erősítő, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő, magas 
vastartalma miatt vérszegénység ellen ajánlott. A repcemézet (krémmézet) 
enyhe zamata miatt előszeretettel használják teába, kávéba, mert a 
meghagyja az italok ízét, aromáját.

A repce virágpora és méze szinte a legtáplálóbb a méhek számára is. 
Az egyik legmagasabb szőlőcukor tartalmú méz. Magas szőlőcukor 
tartalma miatt viszont gyorsan finomszemcsésen kristályosodik, így 
napok alatt zsírszerűvé-krémszerűvé válik, ezért hívják krémméznek. 
Könnyen kenhető. A gyerekek általában nagyon kedvelik, hiszen a 
magas szőlőcukor tartalma miatt édesebbnek tűnik, mint általában a 
magasabb gyümölcscukrot tartalmazó mézek. Azok a mézek, melyek 
inkább gyümölcscukrot tartalmaznak, nem kristályosodnak ki. Tehát a 
kristályosodása a méznek a fajtajellegre utal: nem jobb, vagy nem rosszabb 
az a méz, mely idővel kikristályosodik, csupán más fajtájú. (És most nem a 
hamisítványokról beszélek.)

Kis László, méhész
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Kis Kincses
Alsóházi Boglárka: A kiközösített bogarak
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, élt egy kis katica, 
kit Katinak hívtak. Mindenki tudja, hogy a valamirevaló katicáknak hét 
pettye van. Hát főszereplőnknek csupán négy volt. Nagyon nem illett a 
többi, hétpettyes kis katica közé.
Szegényke, hiába próbált barátkozni, mindig kinevették: 
- Hahaha... Mit akarsz te! Nem tartozol közénk! – mondogatták – Nézd! 
Nekünk, mint minden rendes katicának hét pettyünk van! És neked? 
Számoljuk csak meg! Egy, kettő, három, négy… És hol többi? – nevettek 
rajta gyakorta.
Az iskolában egyedül ült mindennap az ebédnél, a szünetekben a sarokba 
húzódva nézte, hogy ugrálóköteleznek a többiek, tornaórán se választotta 
őt senki párnak, és mikor vége lett a tanításnak, szomorúan, egyedül 
kullogott haza.
Egy nap aztán új tanuló érkezett az osztályba, hasonlított a többiekre, 
ám sokkal laposabb volt a háta, és jóval több pettyel büszkélkedhetett. 
Érdeklődve, kíváncsian fürkészte a többi kis bogár nebuló, de a 
kíváncsiskodást hamar felváltotta az utálat. Hiszen egyszerűbb utálni és 
rossznak gondolni azt, amit nem ismerünk, mint megismerni és megérteni.
Teltek- múltak a napok. Kati arra lett figyelmes, hogy már időnként őt is 
hívják játszani a többiek a szünetben, az ebédlőben is az asztalához ülnek, 
és mikor eljön az órák vége, a többiek hívják, hogy együtt sétáljanak haza. 
És ha véletlenül – és minden nap véletlenül éppen úgy alakult – a fagyizó 
mellett visz el az útjuk, nyaljanak el egy gombóc vaníliát. Az ő helyére az 
újonc került, a sokpettyes katica szomorkodott most egyedül:
- Annyira béna ez a hogy is hívják, Keni, ez az új társunk, nem tudja elkapni 
a labdát, nem tud olvasni, és  van vagy 50 pettye… - ócsárolta egy szép kis 
katica lány Katinak a társukat.
Kati érezte, hogy neki ezt fokoznia kell, hiszen akkor biztos befogadják 
majd őt maguk közé.
- Szerintem is egy igazi szerencse csomag, semmihez se ért - folytatta 
Katica szegény kis bogár szidalmazását.
Hetek múltán Kati valóban be tudott így illeszkedni, végre voltak barátai, 
legalábbis ő úgy gondolta. Egyik tízórainál az új társ mellé került Kati.
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- Te nem veszed észre, hogy ők csak kihasználnak téged? Mindent 
megcsinálsz nekik csak azért, hogy végre barátkozzanak veled, de ez nem 
barátság - mondta neki az új jövevény.
- Nem tudsz te semmit! Végre nem vagyok egyedül, és nekem ez igenis 
mindennél többet ér! Te egy kis béna, csúnya bogár vagy! Ne szólj hozzám 
többé! - osztotta ki Kati, és nem is vette észre, hogy most pont úgy viselkedik 
ő Kenivel, mint ahogy vele viselkedtek az osztálytársai korábban.
Nagyon elszomorodott Keni, napokig búslakodott és tűrte, ahogyan a 
többiek bántják őt, Kati is hallotta persze, ahogyan piszkálják, de nem 
érdekelte, próbálta kerülni inkább a bogarat. Egyszer aztán Kati arra ment 
be az iskolába, hogy az új tanuló sírdogál a folyosó egy sötét szögletében, 
és arról panaszkodik a tanító néninek, hogy nincsenek barátai. Ekkor 
aztán nagyon megsajnálta a katicalány. Az óra elején megkereste a tanító 
nénit, és elmesélte neki milyen tervet eszelt ki, amivel felnyithatja a 
többi bogár szemét. A tanító néninek tetszett az ötlet, így neki is láttak a 
megvalósításhoz.
A tanítónő egy óriási lapos piros papírt kötött a hátára, és rengeteg pettyet 
kent az arcára, Kati is így cselekedett. A bogárcsemeték csak ámultak, hogy 
hogyan néznek ki, és természetesen ki is nevették őket.
- Mától csak a lapos, sűrűn pettyes páncélos diákokkal beszélek, sajnálom, 
ehhez van kedvem. Szörnyen röstellem, hogy nektek csak hét pettyetek 
van. Így hozzátok nem szólok. Mától csak azt veszem figyelembe, akinek 
ilyen a külleme, és ha valakinek más, sajnálom, de nem tudok neki segíteni 
- kezdte a tanítónő.
Persze a diákok felháborodtak, és nem értették az egészet elsőre. Kis idő 
múltán azonban rájöttek, miért ilyen furcsa a tanítónő, és bocsánatot 
kértek Kenitől. 
- Örülök, hogy rájöttetek, mi a baj, és hogy nemcsak azt kell nézni, kinek 
milyen a külseje. Keni egy nagyon aranyos kis bogárka, és remekül fest, de 
ti ezt mind nem tudtátok, mert szóba se álltatok vele, csak mert más, mint 
ti. Kati magától rájött, hogy butaságot csinált, és Keni jó barátja lehet.
- Tudod, Kati, anyukám mindig azt mondja, hogy a gyáva bogarak egyből 
elutasítják és utálják azt, amiről nem tudják, hogy mi lehet. Örülök, hogy 
voltam elég bátor ahhoz, hogy megismerjelek, sokat vesztettem volna, ha 
nem lennénk barátok - összegezte Keni.
Ettől a naptól kezdve Kati és Keni nagyon jó barátságot kötöttek, és a 
többiek sem piszkálták őket.
Itt a mesém vége, ha nem hiszed, hogy ez így igaz, menj oda egy Kenihez, 
és kérdezd meg tőle!
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Május
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek

30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

1817 19 20 21 22

16

23

24 25 26 27 28 29

Fülöp
Jakab

A munka ünnepe

Zsigmond
Zoé

Mihály
Győző

Zsófia
Szonja

Júlia
Rita

Dezső
Pünkösd

Eszter
Eliza

Vanessza
Pünkösd

Orbán Evelin
Fülöp

Hella Emil
Csanád

Magdolna
Magdaléna

Léna

Janka
Zsanett

Angéla
Petronella

Pünkösd

Mózes
Botond

Paszkál Erik
Alexandra

Szandra

Ivó
Milán

Bernát
Felícia

András
Konstantin

Gergely
Édua

Ármin
Pálma

Míra

Ferenc Pongrác
Gyöngy

Szervác
Imola

Imelda

Bonifác

Tímea
Irma

Mónika
Flórián

Györgyi Ivett
Frida

Gizella
Bendegúz
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2021. 05. 01. Majális
Helyszín: Kastélypark. Szervező: Művelődési ház

Horgászverseny
Helyszín: Duna part. Szervező: Horgász Egyesület

2021. 05. 08. Salina túra - Puszták népe
Szervező: VSKE

2021. 05. 22. Szent Orbán  ünnep
Helyszín: Szőlőhegy. Szervező: Borrend

2021. 05. 29. Gyereknap
Helyszín: Kastélypark. Szervező: Művelődési ház

 Programok Adonyban
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Kincsek a kredencen
A Zsolnay teáskészlet rejtélyes múltja

Egy teáskészlet kiöntőit és cukortartóját őrzöm. A csészék már sajnos 
nincsenek nálunk, de keresztanyámnál rájuk bukkantam, más rokonnál 
pedig a teljes étkészlet néhány darabjára. 

Apró kis virágminták találhatók rajta. A felső és alsó karima és a fülek 
vékonyan rózsaszín mintával körberajzoltak. Az aljukon a Zsolnay gyár 
pécsi jelzése látható nagyon homályosan. Szép, formatervezett, kecses 
finom darabok. Számomra az eszmei értéke óriási, mert családi készletről 
van szó. Szerencsére, én sok tárgyat megőriztem őseimtől, és nagy becsben 
vannak tartva. Jó hatással vannak rám ezek a darabok. Mindig úgy érzem, 
az őseink rajtuk keresztül is vigyáznak ránk.

Amióta az eszemet tudom, a vitrinben voltak, nem használtuk, mert 
anyukám nagyon féltette őket. Ez a féltés bennem is megmaradt. így én 
sem használom.

Takarítás alkalmával, mikor lemosom, különösen vigyázok rájuk, mindig 
óvatosan bánok velük, mint a hímes tojással.

Családi örökség. Nem tudom, hogy anyukámék kapták nászajándékba, 
vagy a nagymamámék, Mamus és Papus kaphatta házasságkötésükkor. 
Nagyanyámék öten voltak testvérek négy lány és egy fiú. Három lánynál 
megtalálható a teljes étkészletből néhány darab. Nagyanyám testvérének, 
Juliannának is a vitrin díszes, féltve őrzött kincsei közé tartoztak. Ők sem 
használták a mindennapokban. A harmadik lánytestvér, Gizi néni lánya 
is örökölt belőle, nála a húsos tálaló tálak vannak. A negyedik lány, Bözsi 
nénénk Amerikába került, és ezen a vonalon semmit nem tudtam nyomozni, 
mert már a gyerekei is meghaltak, az unokák meg külföldön élnek.

Az eredete örök rejtély marad a család minden tagjának. Ki volt a legrégebbi 
tulajdonos?

A következő családi találkozón, majd ezt a kérdést is feltesszük a 
résztvevőknek.

Ignácz Ildikó 
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Az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat bemutatkozik

Mit adott nekem a cserkészet? Anekdoták a táborból!

Ha röviden kellene válaszolnom erre a kérdésre, akkor azt mondanám, 
hogy nagyon, de nagyon sokat. Kicsit hosszabban pedig barátokat, 
közösséget, életformát és végül, de nem utolsó sorban rengeteg élményt. 
A cserkészettel először 10 éves koromban találkoztam, amikor egy péntek 
esti szentmise után a biciklimért sietve arra lettem figyelmes, hogy több 
fiatal várakozott a plébánia udvarán, miközben ugratták egymást és jókat 
nevettek. Mint utólag kiderült, ezek az őrsi foglalkozásra váró idősebb 
cserkészek voltak, akik a kiscserkészek foglalkozásának a végét várták. 
Ahogy múlt az idő, egyéb programokon keresztül Waldi (Olszewski 
Waldemard) meginvitált egy őrsi foglalkozásra, ami akkor nagyon magával 
ragadott. Az első találkozót aztán számtalan követte és minden egyes 
alkalommal valami hasznosat tanított nekünk, mint cserkész jelölteknek. 
Folyamatosan sajátítottuk el azokat az ismereteket (cserkésztörténelem, 
csomózás, térképismeret, hitismeret, stb.), amikkel egyre közelebb 
kerültünk a cserkészpróbához. Aztán másfél éves jelöltség, több 
kirándulás, valamint az első cserkésztáborom után egy júniusi hétvégén 
megtörtént a cserkészfogadalmam. Onnantól kezdve büszkén viseltem a 
cserkészingemet.
A cserkészélet nagyon programdús volt az év bármely időszakában. 
Évente többször mentünk egynapos túrákra, biciklitúrákra, ottalvós 
kirándulásokra és találkozókra. Mégis a legjobban várt esemény minden 
évben a nyári tábor, ami a cserkészév megkoronázása volt. A tábort 
megelőzően mindenki átnézte és felállította a sátrát, hogy ne érje 
meglepetés már rögtön az első tábori napon. A közös ellenőrzés után 
megkaptuk a listát, hogy mi az, amit feltétlenül vigyünk magunkkal a nagy 
hátizsákban, és kaptunk egy kis kedvcsinálót a programokból. Ezek után 
mindig egy kínszenvedés volt eljutni a nyári táborig, minden egyes nap egy 
örökkévalóságnak tűnt.
Aztán eljött a nagy nap és végre a szokásos gyülekező, illetve ima a 
templom előtt, és indulás busszal a tábor helyszínére. Táborokat minden 
esetben, ha lehet így mondani, akkor a „civilizációtól távol” (értem ezalatt a 
falun kívül) állítottuk fel. Ennek viszonylag egyszerű oka volt, nem akartuk 
a csatakiáltásokkal az esti órákban az ott lakók kedélyét borzolni, illetve 
egy cserkész a természetben érzi jól magát és nem akkor, ha egy focipályán 
sátrazhat.
A tábor első két napja volt az építkezés időszaka. A hálósátrak felállítása 
mellett, ami ugye az első számú feladat volt, a közösségi sátrak 
(konyhasátor, étkezősátor, „közösségi sátor”, ami inkább egy nagy ejtőernyő 
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volt kifeszítve), és a közös használatú berendezések (zuhanyzó kialakítása, 
latrinák kiásása, stb.) felállítás követte. Ekkora a főszerep a rutinos 
cserkészeké volt, hiszen ők voltak azok, akik irányították és tanították a 
kisebbeket vagy tapasztalatlanabbakat. Ezek voltak az első „éles vizsgák” 
például csomózások terén, hiszen az őrsi gyűlésen megtanultakat itt 
alkalmazni kellett, hiszen a tábori építményekhez nem használtunk szöget, 
csak kötelet és fákat. Minden építményt ezen alapanyagok kettőséből 
oldottunk meg, és emlékeim szerint nem volt olyan berendezés, építmény, 
amit ne tudtunk volna kivitelezni. Az elvégzendő feladatokat mindig 
csoportban végeztük el, ezáltal megtanultunk fontos dolgokat, mint a 
kompromisszum és a segítőkészség. Az első ilyen csoportfeladatunk, mint 
újoncoknak, a latrinák kiásása és az ülődeszkák rögzítése volt. Emlékszem, 
hogy amikor kiosztották nekünk, azt sem tudtam, hogy mi az, és hogy 
hogyan is fogunk ehhez hozzákezdeni. Persze, egy kis instrukció után 
már gyorsan képbe kerültünk, és az orrunk alatt mosolyogva estünk neki 
ennek a nemes és felelősségteljes feladatnak. Bevallom őszintén, hogy az 
ülődeszka rögzítésénél minden tudásunkat összeszedtük, és a kelleténél 
több kötelet használtunk fel, mivel nem szerettük volna, hogy valaki alatt 
az „ücsörgés” közben leszakadjon.
Miután az első napokban végeztünk a tábor kialakításával, jöhetett a 
szórakozás. A tábor szervezői minden évben izgalmasabbnál izgalmasabb 
programokat igyekeztek nekünk biztosítani. Sok esetben a tábor területén 
belül maradtunk, és ott voltak sportmérkőzések vagy ügyességi versenyek, 
játékok. 
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Általában egy tábori nap után egy túra vagy túrával egybekötött strandolás 
következett. A strand, mint minden gyereknek, nekünk is a kedvencünk 
volt, csak a nap végi kutyagolást vissza a táborba nem szerettük. Sőt volt, 
amikor még egy-egy dinnyét is vételeztünk magunkhoz a visszaúton, hogy 
azt jól lehűtve, másnap a vetélkedők szünetében elfogyasszuk. Soha nem 
esett olyan jól a dinnye, mint a baseball vagy a méta meccsek szünetében!
A táborok egyik fő attrakciója program szempontjából a portyázás volt. 
Ez egy katonai kifejezés, de a cserkészéletben más jelentése van. Azt 
jelentette, hogy egy napnyi élelmiszerrel és némi felszereléssel elhagytuk 
a tábort, majd a túra alatt egy alkalmas helyen töltöttük az éjszakát a 
szabad ég alatt, és másnap délelőtt visszatértünk a táborba. Az előkészület 
egy paprikás krumpli recept elsajátításával kezdődött, amit a tábori 
szakácsunk (Margit) diktált le nekünk, és minden őrs saját magának 
készített el az éjszakázás helyszínén. Természetesen az elkészítéséhez 
szükséges alapanyagokat és bográcsot az őrs szétosztva vitte magával, így 
megtanultuk és gyakorolhattuk a munkamegosztás fogalmát.
A táborok azért a sok szórakozás mellett arról is szóltak, hogy a napi 
munkából mindenki kivegye a részét, és így az önállóságra nevelje a 
gyerekeket. Mindennap megvolt, hogy kiknek kell a konyhán segíteni, így 
a főzés alaptudományát pár tábor alatt el lehetett sajátítani (bevallom, 
hogy én a kollégista létem alatt többször kamatoztattam is a megszerzett 
tudást). Persze a főzés velejáróját is el kellett végezni, mint például a 
zöldségek előkészítése és az edények mosogatása.
A konyhai szolgálaton kívül egy másik, nagyon fontos feladatból is ki kellett 
venni mindenkinek a részét. Ez nem volt más, mint az éjszakai őrség. Ezt 
talán minden cserkész jobban várta, mint a konyhai segédkezést, mivel 
gyerekként nincs is annál nagyobb buli, mint amikor takarodó után 
ébren maradhatunk, és társunkkal őrködhetünk az egész tábor felett. 
Persze, amikor éjjel kettő órától voltunk beosztva hajnal négyig, akkor 
már azért nem volt olyan nagy az öröm, mivel akadtak problémáink a 
felkeléssel. Viszont a hajnali felkelő nap látványa az feledtette velünk az 
éjszaki ébrenlét fáradalmát. Egy borsodi kis település (Varbó) melletti 
táborozásunk alkalmával különösen jó természeti adottságok voltak a 
felkelő nap megfigyelésére, így volt olyan reggel is, amikor a dombtetőről 
vagy tízen vártuk, ahogy a nap a fák mögött felbukkanjon. 
Sok különleges program mellett voltak úgynevezett standard programok, 
amik keretet adtak a napjainknak. Ilyen volt már rögtön nap elején az 
ébresztő. Ezt minden esetben a napos tiszt végezte olykor csatakiáltással, 
olykor humánus módon a sátor ajtaját kihúzva halkan beszólt, hogy „Jó 
reggelt, reggeli torna”. Miután mindenki pár perc alatt kikászálódott a 
meleg hálózsákjából, kezdődhetett a reggeli torna. Ezt követte a reggeli ima 
és a napi program ismertetése. Ekkor mondták el, hogy milyen programok, 
feladatok várhatóak azon a napon, kik lesznek a konyhai szolgálatosok és 
kik fogják adni az éjszaki őrséget. 
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Ekkor ismertették azt is, hogy ki lesz a felelős az esti tábortűz lebonyolításáért. 
Talán mondanom se kell, hogy ezek a tábortüzek a vidámságról, egymás 
ugratásáról szóltak, amiket énekek és csatakiáltások színesítettek. Voltak 
ugyanakkor tematikus tábortüzek is, amikor egy-egy történelmi esemény 
köré vagy mese, esetleg bibliai történet köré szerveződtek. Ezek igen nagy 
felkészülést igényeltek, ezért jobbára ezen tábortüzeket főként idősebbek 
vezették le.
A táborok legszomorúbb napja mindig az utolsó, illetve az utolsó előtti 
nap volt. Ekkor már megkezdtük a tábor bontását, illetve az összepakolást. 
Igyekeztünk eltüntetni a környezetben a nyomainkat, ami azt jelentette, 
hogy a felhasznált fákat egy helyre hordtuk, és hogy biztosan ne hagyjunk 
hátra szemetet, egy csatárláncot alkotva átjártuk a tábor egész területét. 
Ezután nem maradt más, mint az, hogy bepakoljunk a buszba és hazafelé 
vegyük az irányt. A buszon voltak, akik a fáradtságtól vagy az utolsó 
esti őrködéstől egyből álomba merültek, és voltak, akik halkan a tábori 
élményekre emlékeztek vissza. A hazaérkezés után pár héttel mindig 
összejöttünk egy csapatgyűlés keretében, és a tábor alatt elkészült képeket 
mindannyian megnéztük, és persze jó érzéssel emlékeztünk vissza arra a 
felejthetetlen két hétre, amit abban az évben is teljesítettünk.
Számomra az eddigiekben bemutatott táborok voltak azok, amiből a 
legtöbbet tanultam, és amik a gyerek - és serdülőkorom legszebb emlékeit 
adták. A táborok, de mondhatnám a cserkészet sok mindenre megtanított, 
az életre nevelt. Egy jó közösségben mégis nagyfokú szabadságot adva 
olyan élményeket adott, amikre a mai napig szívesen emlékezek vissza. 
Ez a mozgalom, illetve táborozásfajta tudom, hogy a mai rohanó világban 
nem túl divatos és vonzó, de aki egyszer meglátja a cserkészetben rejlő 
szépséget, az élete végéig cserkész marad. A minap olvastam egy évnyitó 
szöveget Klebersberg Kunó egykori közoktatási minisztertől, aki 1926-ban 
azt fejtegette, hogy milyen is a pozitív ember. Most ebből idézek: „A pozitív 
ember bizakodó, jóakaratú. Magával szemben szigorú, mások hibáival 
szemben elnéző… A pozitív ember szolgálatkész, és amennyire teheti, segít 
mindenkin.” A cserkészeknek 10 törvénye van, amiből a legfontosabbakat 
az előbbi idézet lefedi.
Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy gyerekkorban mindenki pozitív 
példákat lásson, és ezen példákat raktározza el magában. A későbbi élete 
folyamán ezekből a példákból fog tudni építkezni, erőt meríteni, amikor 
szükséges. A cserkészet az egyik legjobb példa (természetesen a szüleim 
után), amit kaphattam, és arra bátorítok mindenkit, hogy menjen el egy 
cserkészfoglalkozásra, és ha megtetszik, akkor induljon el azon az úton, 
amin oly sokak (többek között én is) felnőttek. Egy biztos, hogy ezt senki 
nem fogja megbánni!

Bacsó Levente
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Gasztronómia - Szabadtűzön készülhet

Amikor bográcsozásról beszélünk, mindenkinek csak a húsos, nem éppen 
diétás ételek jutnak az eszébe. Egyre többen vannak, akik áttértek a hús 
nélküli ételekre, ezért nekik szeretnék most egy olyan receptet ajánlani, 
ami bográcsban készül – de hús nélkül.

Kerti zöldségragu

Hozzávalók: 2 csomó új sárgarépa, 1 csomó új petrezselyemgyökér, 2 db 
karalábé, 60 dkg újburgonya, 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír, 1 csomó 
petrezselyemzöldje, 4-5 levél zsálya, egy kis csomó kapor, 1 csomag újhagyma 
(Én póréhagymával is szoktam készíteni.)

Elkészítése: A karikára vágott hagymát szárával együtt megfuttatjuk a 
bográcsban sercegő zsiradékban, 
majd belerakjuk a kockára vágott 
gyenge karalábét, sárgarépát, 
petrezselyemgyökeret, krumplit. 
Megsózzuk, és erős tűzön üvegesre 
pirítjuk, közben állandóan kevergetjük. 
Felöntjük annyi vízzel, hogy éppen 
ellepje. A tüzet gyengébbre véve 
pároljuk. Amikor már kezdenek 
puhulni, belekeverjük az összevágott 
petrezselyemzöldet, zsályát és a 
kaprot. Tovább pároljuk, de vigyázzunk, hogy ne főjenek szét a hozzávalók.

Fűszersa(o)rok

Zsálya: A Földközi-tenger vidékén honos, de kertjeinkben is megtalálható 
ez a jellegzetes illatú, kesernyés ízű fűszer, amelynek leveleit használjuk fel 
akár frissen szedve, akár szárítva. Rozmaringgal, citrommal jól párosítható. 
Gyógynövényként is használatos. Húsételek, halak, pástétomok, sajtok és 
főtt tészták ízesítésére nagyon ajánlott, de vigyázni kell a mértékkel.

Takács Béláné
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Környezeti értékeink – halfauna Adonyban
A fogási tilalom alatt lévő compó

Májusi halunk a compó. Ez a zömök testfelépítésű, 
a pontyhoz hasonlóan bajuszos halunk is ebben 
a hónapban kezdi meg ívását. Szája és szemei 
kicsik, pirosasan narancsszínűek. Testét nagyon 
apró pikkelyek fedik, melyeket vastag nyálkaréteg 
borít, színe zöld és arany árnyalatú. Régen a halak 
doktorának is titulált halról azt gondolták, hogy a 
testét borító vastag nyálkaréteg odadörzsölésével 
egy sebzett halhoz, segíti azt a gyógyulásban.
Polyák Mátyás  

A lassú folyású folyók és állóvizek lakója. Szereti 
a növénnyel sűrűn benőtt területeket, ikráit is a 
felmelegedő sekély vízben lévő növényekre rakja. 
A compó apró állatokat eszik, de előszeretettel 

fogyasztja a növények zsenge hajtásait is. Mivel a fenéken táplálkozik, 
horgászni is itt érdemes rá. Saját tapasztalat alapján, szinte csak 
csemegekukoricával lehet horogra csalni, és az első megfogott compót 
általában társai is követik. Megakasztásuk igazi sportélmény, hiszen olyan 
erővel igyekszik a növényes részbe, hogy azt gondolnánk, egy igencsak 
méretes ponty akadt a horgunkra. Szákolás után meglepődve láthatjuk, 
hogy a fárasztás során kiadott erő egy kisméretű compóé volt csupán. 
Amikor a kezünkben tartjuk, érezhetjük igazán a vastag nyálkaréteg 
mennyire csúszóssá is teszi ezt a halat. 
A 2019-ben 2.000 darab, kétnyaras compót telepítettünk az Adony 
és Környéke Horgász Egyesület vizeibe, melyre öt évig fogási tilalmat 
hirdettünk annak érdekében, hogy megerősödjön az állomány, és a későbbi 
években már egy állandóan fogható halfajunk lehessen ismét a compó az 
adonyi holtágban.
Országos rekordja 3,74 kg, mivel hazai vizeinkben már nem túl sűrűn 
fellelhető halfajról van szó, így országosan tilalmi idővel, méret- és 
darabkorlátozással (05.02 -  06.15. legalább 25 cm, 3 db) is védik, számos 
horgászegyesület pedig, mint az adonyi is, levette a fogható halak listájáról.
A kárász esetében megtanultuk, hogyan vakarjuk le a pikkelyeket. Most – 
nagyobb halról lévén szó – nézzük meg, hogyan lehet a pikkelyeket levágni.  
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Kovács István: telepítés a 9-esnél

Ezt a praktikát igazából a pikkelyes ponty esetében tudjuk hatékonyan 
használni. (A compó pikkelyei mélyen ülnek és felettébb aprók, ezért ennek 
tisztítását meg kell, hogy előzze egy forrázás. De felhívom a tisztelt Olvasó 
figyelmét, hogy Egyesületünknél 5 éves tilalom van a compóra, tehát aki 
compót ajándékozna Önnek, melyet itt fogott, nem jár el szabályosan, sőt 
tilalmi zónában jár!) Szóval akkor nézzünk egy ponty vagy más hozzá 
hasonló pikkelyes, nagyobb hal tisztítását! Ehhez az állatot – ha lehet 
csúszásmentes felületen – az oldalára fektetjük, megfogjuk a sutábbik 
kezünkkel a farkát, és a másik kezünkben lévő éles, hegyes késsel a farkától 
a feje irányába haladva a pikkelyeket levágjuk, lepattintjuk. Ezt úgy tesszük, 
hogy a pikkelye és a bőre közé szúrjuk a faroknál a késpengét egészen 
lapos szögben, majd óvatosan mozgatva a kés hegyét, szépen lefejtjük 
a pikkelyeket, vigyázva arra, hogy ne sértjük meg a hal bőrét. Ennek a 
technikának az előnye, hogy ha gyakorlottak vagyunk, gyorsabban végzünk 
a pucolással és nem mellesleg a környezetünk takarításával, hiszen ennél 
a módszernél azért nem repkednek mindenfelé az eltávolított lemezkék.
Ezt követően jöhet az alapos mosás, a hasfelmetszés a végbélnyílásig 
a hasúszók között (természetesen a végbélnyílást itt is kerekítsük ki). 
Ha eldöntöttük, hogy a fej maradjon-e a testen, akkor ne vágjuk azt le, 
ellenkező esetben azt is el kell egy határozott mozdulattal a kopoltyúk 
mögött távolítani.

Bodó István
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Kérdezhetlek? Felelsz?
Az leszel, amit megeszel
„Enni vagy nem enni? Az itt a kérdés…” Parafrazionálhatnánk Shakespeare-t 
a Hamletből. Azt beszéltük meg, hogy 2050-ben hogyan fogunk étkezni: 
Virág Viktóriával, Ágoston Melindával, Ecsődi Lászlóval, Tokai Laurával, 
Molnár Daniellával, Füsi Borbálával és Ármai Borbálával. A beszélgetést 
moderálta Hetyei Gábor.
A társadalom három „kasztra” válik az étkezési szokásai terén. Lesz, aki „az 
olcsó, mindegy, hogy mit tartalmaz, de legyen finom”, lesz, aki „mindegy, 
hogy mennyibe kerül, de legyen luxus és megfelelő minőségű”, és lesz, 
aki „mindegy, hogy mit, de legyen egészséges és nyomon követhető” elvet 
követi majd 30 év múlva.
Az első csoportba egyre többen fognak kerülni. E csoport figyelme a 
megrendelt, kiszállított kész ételek felé fordul. A lakosság jelentős része 
– megszokásból (?), lustaságból (?), főzni nem tudásból (?) – nap, mint 
nap akár 3 fogást is megrendel és kiszállíttat majd. Ezek a kiszállítások 
várhatóan drónnal vagy egyéb, élőmunkát nem igénylő módon jutnak 
el a megrendelőhöz (melegen és frissen). Természetesen, nem halnak 
el a gyorsétterem-láncok sem. Ezek az egyre kisebb településeken is 
meg fognak jelenni. Adonyban is lesz McDonald’s, KFC vagy Burger 
King. Ez utóbbiak kínálata bővül, megjelennek az étlapon a korszerűbb 
ételek illúzióját keltő menük, melyek ha beltartalmukban nem is, de 
kinézetükben, elnevezésükben az egészséges étel illúzióját keltik (halak, 
zöldségek, gyümölcsök). A megrendelt élelmiszerek eredetének nyomon 
követhetősége, annak – az otthoni főzésben ismeretlen – összetevői 
(ízfokozók, tartósítószerek, színezékek, hormonok, antibiotikumok, 
vegyszermaradványok) nem befolyásolja az ezeket fogyasztókat. „Nem 
gondolnak ebbe bele az emberek! A reklámok vágyat keltenek a termék 
iránt, és nem gondolkodnak el azok természetellenességén.” Mára 
eljutottunk oda, hogy az általunk elfogyasztott csirkéről azt sem tudjuk, 
hogy melyik kontinensen bújt ki a tojásból, nemhogy azt, hogy melyik 
üzemben kapirgált. Az élelmiszergazdaság globalizációja a termékek 
nyomon követhetőségét teljesen elkeni. 
A súlyosan egészségkárosító termékek (például a telített zsírokban gazdag, 
erősen sózott chipsek) forgalma az e csoport létszámbeli növekedése 
miatt exponenciálisan nő. Ennek fogyasztása, növekedésének fő oka az 
ismerethiány, a tudatlanság és a nemtörődömség.
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A hozzáadott, nem természetes anyagok növekedése egyre több allergiás 
betegséget fog gerjeszteni, és 2050-re szembe kell néznünk azzal, 
hogy a korszerű egészségügy egyre nagyobb küzdelmet fog folytatni az 
élelmiszergazdaság megtisztítása érdekében, hiszen a betegek folyamatos 
kezelése horribilis pénzt emészt fel, melyet a társadalom nem képes 
finanszírozni.
A klasszikus éttermi vendéglátás egyre inkább a luxus kategóriába kerül 
(második csoport), így az ezek iránti igény drasztikusan csökken. Itt magas 
minőségű, jó alapanyagokból készült, minőségi élelmiszerek kerülnek az 
asztalra. Ezeket az éttermeket a hétköznapokban a „kőgazdagok” fogják 
látogatni. Az ünnepnapokon időnként a középréteg is megengedheti 
magának az éttermet, de ehhez oda kell tenniük a fizetőpincérnek a 
„félhavi fizetést”. Ezekben az éttermekben – szintén a luxus része – nem 
lesz automatizált a kiszolgálás, hiszen a vendégkör különleges elbánást vár 
és kap, nem droidokkal akar kommunikálni. A klasszikus kockás abroszú 
kisvendéglők kora lejár. A működésben maradó éttermekben asztalt csak 
foglalás után lehet szerezni.
Aztán lesznek azok – őket soroltuk a harmadik csoportba -, akik 
(mivel várhatóan rövidül a napi munkavégzés hossza) a felszabaduló 
munkaerejüket az élelmiszerek otthoni előállítására fogják fordítani. 
Ennek színtere egyrészt – vidéken – a magánkert, - városokban – a 
közösségi kert. Az innen származó, ellenőrzött minőségű termékek 
kerülnek ezeknél a családoknál a konyhába, majd az asztalra. A csoport 
létszáma folyamatosan, de nem drasztikusan nő. Ebben a körben egyre 
nagyobb számúvá válnak a nem divatból, hanem egészség megőrzési, 
állat- vagy klímavédelmi szempontokat is figyelembe vevő vegetáriánus 
és vegán étrendre átállók. Ez annál is fontosabb lesz, hiszen a hús és 
egyéb állati termékek otthoni előállítás problémásabb, mint a növényi 
alapanyagoké, nem beszélve arról, hogy az állati eredetűek ára az egekbe 
szökik. Akik ezt az utat választják, azok számára elfogadhatatlan a rendelt 
és gyorséttermek által készített termékek összetevőinek átláthatatlansága 
és megfizethetetlen a luxus éttermi árak.
A következő évtizedek valószínűleg a klímaváltozás jegyében fognak 
eltelni. Ennek erős hatása lesz az élelmiszergazdaságra is. Jelentősen 
megváltozik a hazánkban előállítható növényfajok összetétele: csökken 
a kukorica, a búza vetésterülete, ezáltal csökken az állattenyésztésre 
fordítható természetes takarmányok mennyisége. De a világban is számos 
növény termesztése válik kritikussá. Ilyen például a kávé- és a kakaócserje. 
Lehet, hogy 2050-ben nem eszünk csokoládét, nem iszunk kávét? 
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De fordítva is igaz ez: az általunk fogyasztott élelmiszerek is hatással vannak 
a klímára. A húsok előállítása, főképp a marhahús, jelentős mértékben növeli 
az üvegházhatású gázok kibocsátását, így a klímaváltozást is erősítik. Úgy 
tűnik, ez a következő 30 évben nem feltétlenül tudatosodik a fogyasztók 
többségében: nem lesz döntő szempont az étrend összeállításában, hogy 
van-e hatással a klímára - vallják a mai tinédzserek. „Magyarország húsevő 
ország, és ez így is marad!” – szól a lakonikus válasz. Az emberek többsége 
nem érez motivációt arra, hogy az étkezési szokásait a megváltozó 
körülményekhez igazítsa, hiszen ha bemegy a boltba, élelmiszerektől 
roskadozó hűtőt, polcokat lát. Ez azt sugallja számára, hogy minden a 
legnagyobb rendben van!

Hetyei Gábor

Kép: Molnár Daniella most és majd
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Adony kultikus helyei
1. fősor: A római kori úthálózat neve
2. fősor: Római Birodalom védelmét szolgáló szárazföldi határvonal
3. fősor: Kisegítő csapatok helyéül szolgáló erőd neve
4. fősor: Római kori táborok melletti falu latin neve
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Dr Szögi Pál és a szerelmei

(Maszkban ülünk most egymással szemben a fogorvosi rendelőben, kezünkön 
egyszer használatos gumikesztyű: a COVID-19 támadásának időszakában 
így dukál.)

1961 karácsonyán született a délvidéki 
Szenttamáson. Szüleivel, bátyjával 
a magyar közösség tagjaként élt a 
ma Szerbiához tartozó kisvárosban. 
Édesanyja óvónő, édesapja földműves, 
bátyja állatorvos. Az általános iskolát 
Szenttamáson, a szakközépiskolát, a 
fogtechnikát pedig a 30 kilométerre lévő 
Újvidéken végezte. Bár szeretett volna 
magyar egyetemen továbbtanulni, de 
a lehetőség nem adatott meg számára, 
így Szarajevóban folytatta felsőfokú 
tanulmányait. Akkor a 120 felvett diákból 
a 3. legjobb eredménnyel került be a 
fogorvosi egyetemre. Nem volt gond, szót 
értettek egymással, az iskolában szerb-

horvát, bosnyák nyelven kommunikáltak, de a magánéletben azért magyarul 
beszéltek, ugyanis Szarajevóban sok volt a délvidéki magyar diák. Mindez 
kiváló segítséget és előnyt jelentett ahhoz, hogy az 1984-es szarajevói téli 
olimpián a magyar olimpiai csapat és küldöttség kísérője lehetett! Már 30 éve 
társa és szerelme felesége, a zentai gyökerekkel bíró Erika. Két leányukkal, 
Lucával és Vikivel élnek városunkban.
Szerelme - a felesége mellett - és hobbija a kézilabda. Ifiként a szenttamási 
Bácska kézilabda csapatban debütált, majd egész életét végigkísérte ez 
a játék. 1975-76-ot írtak, amikor az ifi csapatban kezdte a játékot, majd 
fokozatosan átvette a felnőtt, első csapat.
Szép emlékek ebből az időből, amikor veretlenül nyerték meg a bajnokságot. 
Ez az akkori vajdasági liga volt. Még egy kis érdekesség az akkori időből: 
1980-at írtak, az akkori Jugoszlávia kézilabda kupában a 16 csapat között 
estek csak ki. Az NB I-ben játszó Jugovity Káty csapata búcsúztatta őket nem 
is kis erőfeszítés árán. Az 1979-1980-as év folyamán, Szenttamáson volt 
felkészülési táborban a világ élvonalába tartozó szovjet kéziválogatott, és 
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ott edzettek a csarnokukban. Életre szóló élmény volt az 1980-as olimpia 
ezüstérmes csapata ellen edzőmeccset játszani, pályára lépni és gólt lőni.
Dr Szögi Pál (SZP) szívesen osztotta meg emlékeit, életét Hetyei Gáborral 
(HG) és a Salinárium tisztelt olvasóival!

HG: A soknemzetiségű Jugoszlávia magyarok lakta Vajdaságában nőttél fel. 
A bosnyák Szarajevóban (ma már Bosznia és Hercegovina fővárosa) jártál 
egyetemre. Mennyire volt feszélyezett a hangulat a nemzetiségek között?
SZP: (Gondolkodás nélkül, azonnal vágja rá:) Egyáltalán nem! Az első évben 
mindjárt befogadtak az egyetemen, nem tapasztaltam ellenszenvet azért, 
mert magyar voltam. Sőt a munkám, sportteljesítményem alapján nem 
sokkal az odaérkezésem után felkértek és megválasztottak a szarajevói 
sportegyesület elnökének, amelyet több éven át sikeresen vezettem. A 
délszláv háború teljesen politikailag szított, mesterséges háború volt, 
kiprovokáltak külföldről egy polgárháborút. Jugoszlávia akkoriban nagyon 
jól menő, gazdaságilag erős ország volt, mindene megvolt: a mezőgazdaság, 
az állattenyésztés, a turizmus … minden megvolt, és ezt szét kellett 
bomlasztani, verni.
HG: Mi késztetett arra, hogy Magyarországra gyere? Mikor érkeztetek ide?
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SZP: Az utolsó pillanatokban, percekben – mondhatom. 1991-ben történt, 
nekem már volt nagyon jó munkahelyem 
és menő magánrendelésem is. Nem 
szándékoztunk elhagyni a szülőföldünket, 
pedig volt felkérés bőven. Már nagyban 
dúltak a harcok Horvátországban: 
bár Bukovár és Szenttamás között 
van vagy 60 kilométer távolság, de 
nyugodt esténken lehetett hallani a 
bukovári bombázás, ágyúzás hangjait. 
Az ottani munkahelyemen megkaptam 
a behívó parancsot. Elolvastam, gyorsan 
„archiváltam”, és még napokig dolgoztam 
tovább. Dolgoztam mindaddig, amíg a 
rendőrség személyesen nem kezdte el 
kézbesíteni a behívó parancsokat. Ez 
már akkor nem volt játék, mert aki nem 
jelentkezett, rabszállító kocsikkal vitték a 
gyülekezőhelyre, onnan pedig a frontra. Nálunk is egész éjjel kopogtattak. 
Tudtuk, hogy miről volt szó, és amikor lehetőség volt rá, kisurrantunk 
a házból és úttalan utakon, a rendőrségi ellenőrző pontokat kikerülve 
eljutottunk a magyar határig. Akkor már az útlevél mindig a zsebben, volt 
és az utazótáska megpakolva a legszükségesebb dolgokkal. Kevéssel 8 óra 
előtt értünk az útlevélkezelő pontig, és 8 óráig át is kellett volna jutni, mert 
zárták a határokat. Onnantól se ki, sem be. Nem mondom, mit éltem át 
abban a pár percben, amíg az útlevélkezelő rendőr nagyon lassan pecsétet 
nyomott az útlevélbe és visszaadta azt. Amikor újból a kezünkben volt a 
kis piros könyv, nagy kő esett le a szívünkről, úgy éreztem, mintha kisebb 
földrengés is lett volna.
HG: Mi elől menekültél? A háború elől, vagy inkább attól, hogy olyan 
emberekkel kellene harcolnod, akivel nem akarsz?
SZP: Nem az országunkat támadták meg, ugyanis itt egy más dologról volt 
szó. (Elréved szomorúan.) Itt ugyanis egy külföldről mesterségesen szított 
polgárháború volt, és én ebben sehogyan sem akartam részt venni. Jobban 
becsültem az embereket, annál, hogy valahová menjek megszállónak, 
gyilkosnak. Egy kollégám, aki megjárta a harcteret, és meg is sebesült 
orvosként, csak annyi mondott négyszemközt: „Palikám ODA NEEEM!!! 
HG: Amikor átértetek Magyarországra, akkor valahova jöttél, vagy csak el 
onnét? Tudtad, hogy hova jöttök?
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SZP: Kecskemétre jöttünk a barátokhoz, ismerősökhöz. Onnan próbáltunk 
mozogni és intézni a hivatalos papírokat, orvosi vizsgálatokat, mert az 
is kellett!! Honosítani a diplomát, oklevelet. Néhány hónap alatt sikerült 
is elhelyezkednem munkát találni. Nagy segítségemre volt a budapesti 
fogorvosi egyetem dékáni hivatalának vezetője, Dr. Solti Albert, akivel 
nagyon jó kapcsolatban voltam. Évekig ugyanis volt a budapesti és a 
szarajevói egyetemek között cserediák kapcsolat, amit én koordináltam, és 
széleskörű személyi kapcsolatokkal rendelkeztem. Sokan segítettek abban, 
hogy tudjam, merre van szabad fogorvosi állás Budapesten kívül. Közben az 
ausztráliai kivándorlást és az ausztriai állásajánlatot is visszautasítottam. 
Maradt Adony, ahová sikeresen pályáztam és megkaptam a fogorvosi állást.
HG: Mikor tudtál először visszamenni a szülőföldedre?
SZP: Jó pár év után. Mint katonaszökevénynek, aki nem vette át a katonai 
behívóparancsot, addig kellett várni, amíg nem kaptunk teljes amnesztiát!!! 
Csak ezután tudtunk hazamenni Szenttamásra, Zentára. Rég volt, igaz 
sem volt! Talán... (Elcsukló hangon suttogja. Most érzem először, hogy nem 
szenvtelen történetmeséről van szó, hanem mélyen dúló érzelmek feszítik a 
száraz mondatokat.) Azóta próbálunk rendszeresen hazajárni - édesapám 
és apósom is időközben meghalt - édesanyámhoz és Erika édesanyjához.
HG: Mekkora különbség van a dél-bácskai életvitel és az itteni között?
SZP: Nincs nagy különbség, csak talán annyi, hogy a határon túli 
magyaroknak vagyunk titulálva, mi pedig csak határtalanul magyarok 
vagyunk. Úgy éreztem, 1991-ben nem jöttem idegen helyre, hisz a 
saját népem, nemzetem közé jöttünk. Adony hamar befogadott, amit 
most is megköszönök az itt élőknek. Ha egyszer azt hozta a sors, hogy 
szülőföldemről el kellett jönnöm, legalább magyar emberek között 
tudom kamatoztatni a tudásom, és gyógyítani az itt élő embereket. Én is 
igyekeztem alkalmazkodni, hisz én voltam az új fiú, aki idejött.
HG: Hoztál-e magaddal olyan szokásokat, amiket sikerült itt meghonosítani?
SZP: A mai napig otthon is a magyar hagyományokat őrizzük. Húsvét, 
karácsony… A megszokott vajdasági ételeinket azért szeretjük most 
is megfőzni. Egyszer-egyszer a barátoknak is megfőzzük a kisebb 
összejövetelek alkalmával. Nagy kedvenc – amit Szarajevóban szerettünk 
meg – a bosnyák csevapcsicsa. Megvan az eredeti recept. A gyerekek is 
nagyon szeretik… Amikor készítjük, felelevenedik bennünk a sok régi 
emlék.
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HG: Térjünk rá a családod és a fogászat után a harmadik szerelmedre, a 
kézilabdára. Említetted a bevezetőben, hogy a hobbid a sport, azon belül 
is a kézilabda. Nem nézni, hanem játszani. Honnan ered ez a szenvedély?
SZP: Még gyerekkoromból. A dél-bácskai ligában játszottunk a 
szenttamási kézilabda csapattal. A katonaság alatt megismerkedtem 
egy fiatalemberrel, aki a Bosna Sarajevo kézilabda-csapatában játszott. 
A Bosna Jugoszlávia idejében is sikeres volt; a nagyon erős jugoszláv 
bajnokság másodosztályában szerepelt. Mi sem mutatja jobban erejét, 
minthogy később Bosznia és Hercegovina legsikeresebb klubcsapata lett 
a kétezres években. Sokszoros bosnyák bajnok és kupagyőztes. A katonai 
időm alatt az ő segítségével kerültem be a csapatba. Később, az egyetem 
alatt is folytattam a játékot, hiszen a Bosna Sarajevo az egyetem csapata 
volt. 
HG: Úgy hírlik, ígéretes pályafutás előtt álltál. De aztán nem futottad ki 
magad Szarajevóban. Ennek mi volt az oka?
SZP: A fogászat miatt maradt abba a kézilabda. Az egyetem első évében 
folyamatosan jártam az edzésekre. Az edző nagyon is meg volt velem 
elégedve, annyira, hogy egyszer behívatott magához az irodába és letett 
elém egy papírt: „Kicsi!” – így hívott engem, hogy „Kicsi”, én is csak 
ámultam az első edzésen, hogy mit keres ez a vidéki kis gyerek, a Szögi 
Pali a magam 183 centijével és 78 kilójával a 2 méter 10 centis, 120 kilós 
bosnyák gyerekek mellett – „Itt egy szerződés, írd alá!!”, és letett elém egy 
profi szerződést. 10 napi hezitálás után üresen vittem vissza a szerződést, 
edzés után betettem az irodájába. Még az öltözőben voltunk, futott vissza, 
hogy azonnal menjek be hozzá! Én úgy, csapzottan, izzadtan bementem, 
ő pedig nagy hangon fogadott: „Mit képzelsz te magadról? Üresen hoztad 
vissza! Én belőled csinálok egy válogatott játékost!” Én meg mondtam: 
„Edző elvtárs! Heti 5 napon edzés, naponta kétszer: reggel, este. Ezt nem 
tudom összehangolni az egyetemi előadásokkal, gyakorlatokkal.” Ott álltam 
18 éves fejjel, hogy most hogyan tovább. Úgy döntöttem, hogy maradok a 
fogászat mellett. Néha bennem van, hogy mi lett volna, ha…, de mégis azt 
mondom, jó döntés volt, nem bántam meg. 
Volt egy pár év kihagyásom, amikor átkerültem Magyarországra, de aztán 
újrakezdtem. Először Rácalmásnál kezdtem edzeni. Aztán elkerültem 
Budapestre, a Kertészeti Egyetemhez. Ez a csapat a Budapest I-ben játszik. 
Addig játszottam itt, amíg a betegségem miatt abba nem kellett hagynom 
a versenysportot. A betegség úgy jött, mint derült égből a villámcsapás: 
túlpörögtem egy kicsit. 
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A munka, a sport és a stressz. De hála Istennek, pár hónap alatt túlesetem 
rajta, kopogjuk le, nem maradt semmi mellékhatása, a munkámat tudom 
végezni. Ez is az egyik nagy szerelmem. Bár néha-néha eljárok még edzésre, 
és hát a rácalmásiak megkértek, hogy segítsem a tapasztalatommal az 
edzéseket. Egy darabig csináltam, de a rendszeres elfoglaltság sok időmet 
lekötötte, ezért mellőztem az edzősködést.
HG: Van-e még ma is a családon kívül más személyes kapcsolatotok 
otthonról?
SZP: Igen. A mai napig tartom a kapcsolatot az egyetememmel, kollégákkal, 
egy-két öreg proffal. Ha arra járunk, mindig meglátogatjuk őket. Ezek azért 
már sokkal inkább régi, nosztalgikus emlékek, hiszen felidéződik életem 
egyik legszebb időszaka. A sport, az egyetem, és hát amiatt is, hogy a 
nejemet ott ismertem meg. (a mindig vidám fogdoki most először mosolyog 
végre, megenged magának egy „szögipalis”, diszkrét mosolyt). De már nem 
az a város, mint ami volt, teljesen megváltozott. Még a régi barátoknál 
maradt meg egy-két szokás a régi időkből, de a város már teljesen más lett. 
Fotók: Dr. Szögi Pál archívumából

Hogyan ünnepeltünk anno? 
 „Éljen május elseje! - Felvonulók kérték!”

Azok a hetvenes, nyolcvanas évek…

Ma már csak egy munkaszüneti nap, de évtizedeken keresztül kötelező 
felvonulást jelentett május első napja. Magyarországon szovjet közvetítéssel 
a 2. világháború után, 1946-tól ünnep volt május elseje. A szocializmusban 
ezen a napon szinte mindenkinek kötelező volt papírzászlót lengetve 
felvonulni az adott településen, miközben pártfunkcionáriusok integettek 
a dísztribünről mosolyogva. Üzemek, intézmények dolgozói az aktuális 
jelmondatokat tartalmazó transzparensekkel, iskolai akrobatikus 
bemutatók, gépes seregszemle, mind-mind kötelező elemei voltak az 
ünnepnek. Akárcsak a felvonulást követő sör-virsli kifogyhatatlan kettőse, 
amivel a felvonulók százezreit jutalmazták a munkások ünnepén.

Adonyban is, bár sokkal szerényebb körülmények között, de megtartották a 
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május elsejei felvonulást. A régi tanácsháza előtt gyülekeztek a kisdobosok, 
úttörők, a falu lakói, KISZ-esek és párttagok. Jelmondatos plakátokkal, 
táblákkal, virággal a kézben elindult reggel 8-kor a menet. Énekelve 
haladtak végig a Petőfi és a Kossuth Lajos utcán, majd a Parkba érkeztek. 
Itt a KISZ-esek felállították a falu közös májusfáját. Eközben jelmondatokat 
kiabált a tömeg.

Innen forradalmi dalokat énekelve, a közös tábortűzhöz vonult mindenki. 
Az egész ünnepség 1-2 óra alatt lezajlott. A hetvenes évek közepétől már 
helyi felvonulást nem igazán tartottak.

A rendszerváltás után a munkavállalók szolidaritási napjának, a „munka 
ünnepe” elnevezése maradt meg. A világ más országaihoz hasonlóan, 
Magyarországon jelenleg is hivatalos ünnep, munkaszüneti nap május 
elseje. Ezen a napon a különféle rendezvényeken szerte a nagyvilágban 
a munkavállalói jogok védelme, méltó bér és nyugdíj, a munkahelyek 
megőrzése szerepel követelésként. Mindenesetre a becsülettel elvégzett 
munka a mai napig okot adhat mindenki számára, hogy ki így, ki úgy 
ünnepelje május elsejét. 

Siba Klára

Azok az ötvenes évek…

Majális, májfa állítás – vágják rá a mai fiatalok, ha arról kérdezem őket, hogy 
milyen ünnep is van Adonyban május 1-én. Pedig ez a nap a munka ünnepe, 
és még most is hajlamosak vagyunk úgy tekinteni rá, hogy ez a szocialista 
(„depláne” a kommunista) rendszer ünnepe. Szeretnék megnyugtatni 
mindenkit, aki nem tudná, hogy például az USA-ban a szakszervezeti 
harcoknak köszönhetően 1894 óta (!!!) nemzeti ünnep e nap.

Pedig én is a sztereotípiára fogok ráerősíteni: felidézem, hogy 
hatvanegynéhány éve hogy zajlott ez az ünnep Adonyban: a „múlt 
rendszer” legvadabb időszakában hogyan alkalmazkodott a munka ünnepe 
a szocialista rendszer elvárásaihoz.

1956 tavaszán a munka ünnepét munkával ünnepelték! Na, nem úgy, hogy 
május elsején dolgoztak, hanem a kornak megfelelően munkafelajánlásokat 
tettek a „munka frontján harcoló” szocialista brigádok. Az egyik ilyen 
felajánlás volt a megyei mezőgazdasági termelői részéről, hogy május 1-ig 
elvetik a tavaszi árpát, a burgonyát és a napraforgót. A szélsőséges időjárás 
miatt – lám, lám, már akkor is erre hivatkoztak a termelők – a vetéssel 
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igen el volt maradva a gazdák többsége: kisség gúnyosan jegyzi meg a 
Fejér megyei Néplap1 tudósítója 1956. április 27-én: „élenjáró” adonyiak 
eredménye a napraforgó- vetésben csak 45,8%, és ez mennyire gátolja 
a kukorica vetését. Hála Istennek, nem találtam annak nyomát, hogy ezt 
szabotázsnak minősítették volna… 

Május 5-én aztán büszkén jelentette a Néplap, hogy a járásban a kora 
tavasziak vetése határidőre befejeződött – bár e felsorolásban az adonyi 
téesz nem szerepelt. Lehet, hogy nem végzett határidőre?

Viszont remek „eredményt” sikerült elérni a 12. szabad május 1. tiszteletére 
kibontakozó széleskörű begyűjtési versenyben. Az adonyi járás április 
10-ig 94,6%-ban teljesítette a munka ünnepére tett vállalását. A megye 
legjobban teljesítő termelőszövetkezetének e téren a rácalmási Kossuth 
MGTSZ bizonyult: a vállalását 390%-ban hozta a határidő lejárta előtt.

Elérkezett aztán 1956. május 1. Az orkánszerű vihar ellenére a községi 
tanácsház előtt, a Bajcsy-Zsilinszky utcában gyülekeztek 11 órakor a 
felvonulók. Elől mentek az óvodások, úttörők, majd a termelőszövetkezeti 
tagok, a KTSZ-sek, majd a tanácsi dolgozók, végül az adonyi dolgozó 
parasztok. De Adonyban vonultak a sinatelepiek is teherautókkal, 
Zetorokkal. A kötelező ünnepi beszédeket a népművelődési otthonban a 
község vezetői tartották meg. Itt az óvodások és iskolások kultúrműsorral 
kedveskedtek az ünneplőknek. A rendezvényt úttörő avatás zárta.

1957. május1-én aztán példamutató eseménynek örülhettek Adony 
lakói – és örülhetünk mind a mai napig. E napon avatták fel az adonyi 
kultúrházat a Szabadságkertben (!).. A községfejlesztési terv keretében 
1956 őszén „megkezdték a kultúrház építését”2 (az akkori Fejér megyei 
Néplap tudósítójának szavait idézem), bár „az ellenforradalom hátráltatta 
a munkát”. Figyelemre méltó tény, hogy a kultúrház kialakítását teljes 
egészében a község saját forrásból teremtette elő! A községi tanács 
140.000 forintot fordított az átalakításra, melyet a falu népe társadalmi 
munkában toldott meg. Színházterem, színpad, öltözők, büfé létesült, és 
bontásból származó anyagból kapott új tetőt a Zichy-kastély.

1 Fejér megyei Néplap 1956.04.27.
2 Fejér megyei Hírlap 1957.04.30.



169

Ebben az évben ezer fő gyűlt össze az ünnepi nagygyűlésre, kicsik és 
nagyok boldogan várták a nagy eseményt, az avató ünnepet. 

Táblák – politikai jelszavakkal –, fellobogózott képek (ekkor már nem 
Rákosi elvtárs mosolygott vissza róla) színes forgataggá tehették a menetet, 
melyet húsztagú lovas bandérium vezetett. Minden lovon pántlika virított. 
A művház mögötti térre érve a tűzoltó zenekar eljátszotta a Himnuszt, majd 
Pajzer György „elvtárs”, az MSZMP adonyi járási intézőbizottságának titkára 
ünnepi beszédet tartott. Délután háromkor – az ebéd elfogyasztása és több 
kultúrprogram után – aztán jött a várva várt esemény: az avató ünnepség. 
A nemzeti színű avató szalagot Kurilla Vilmos, az adonyi községi tanács 
elnöke vágta át – lelkes taps. Ezt követően Harangozó István, a megyei 
tanács művelődési felügyelője mondott beszédet („a munkás-paraszt 
kormány nagy gondot fordít a dolgozó tömegek művelődésére”3) – lelkes 
taps. A beszédet követően a tanácselnöktől Olasz Papp Sándor tanító vette 
át a ház kulcsait – lelkes taps. Az avatást követően focimeccs kezdődött: az 
Adonyi Petőfi és az Újpesti Dózsa vívott barátságos mérkőzést. A meccs alatt 
a művház színpadát berendezték, és kezdetét vette Vlagyimir Dihovicsnij 
Nyikitin Bogoszlovszkij: Nászutazás című színdarabja a székesfehérvári 
Vörösmarty Színház előadásában – lelkes taps. Nagy boldogan vette 
birtokba községünk ünneplő közönsége az új, adonyi művelődési házat.

Hetyei Gábor

3 Fejér megyei Hírlap 1957.05.04.
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Kincsek a plébánián
Szentkép

A szentkép „a keresztény művészetnek a hívőket imádságra ösztönző 
kifejezési formája.” (II. János Pál pápa nyomán).

Most 5 hónapon át olyan speciális szentképeket mutatunk be, mely 
abból az alkalomból készültek, hogy valakit pappá szenteltek. További 
különlegessége a képeknek, hogy a pappá szentelés erősen kötődik 
Adonyhoz.

Első szentképünk az adonyi Cserpes Jenő szentelése alkalmával készült 
1954-ben.

Cserpes Jenő, mint kiváló, kitűnő áldozópap állt Isten szolgálatába. 1959-
ben elvégezte a Központi Hittudományi Akadémiát, ekkor megkapta a 
teológiai doktor fokozatot. 1982-től esztergomi kanonok-plébánosként 
végezte hivatását. 1997-ben esztergomi szolgálata alatt hunyt el.

Hetyei Gábor
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Adonyban született
Adonyról, májusról rímekben

Cziráki Ferenc: A Duna
Duna, Duna, te nagy folyó, 

Mikor a Nap rád süt 
Tiszta vagy s hívogató.

De ha erős szelek fújnak, 
S beborul az ég, 

Az adonyi sziget fái feketék.

Nagy gát vezet melletted, 
Városunkat Tőled 

Többször ez mentette meg.

Tisztelünk, Te nagy folyó, 
Hol örömet, 

Hol bánatot hozó.

Cziráki Ferenc: Orbán- napi fohász
Orbán-Orbán jó szentem, 

Áldd meg szőlőmet s boromat, 
Termésem jó legyen és elég, 
Jó magam lehessek szerény, 
Magamnak díja az legyen: 

Hordóm csordultig megteljen!
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A méhész és a méhek 12 hónapja
Május

Az egyik legfontosabb hónap a május a méhészet életében. Az akácvirágzás 
Adonyban május 10-e körül kezdődik +,- 5 nap eltéréssel. Az eltérést 
természetesen az időjárás okozza.
De még az akácméz gyűjtése előtt fontos feladatunk van. Az akácvirágzás 
elején, mikor még csak nyalakodnak a méhek rajta, elvesszük a repcemézet 
tőlük. Én „rakodó rendszerrel” méhészkedek, így haza tudom vinni a 
méztereket és odahaza pergetem ki a mézet. Ezután a kipergetett kereteket, 
fiókokat visszaviszem. Szerencsés esetben 10-12 kilogramm méz is lehet 
egy fiókban.
Az akácról tudni kell, hogy a nektárképzése folyamatos. A virágzás 
kezdetétől számolva az 5. és 12. nap közt hordják a legtöbb nektárt a méhek. 
Az elején és a végén kevesebbet. 25 fok körüli hőmérséklet szükséges. 
Rakodó rendszernél lehetőség van, hogy fokozatosan tudok felrakni fiókot, 
ahogy gyűlik a méz a kaptárba. Kiváló év, ha 3 fiókot teleraknak mézzel. 
Az utóbbi években egy helyen nehéz elérni 
ezt a mennyiséget, ezért érdemes vándorolni. 
Vándorlási helyem már 20 éve a Vértes-hegység 
Csákvár és Szár közti tájvédelmi terület. A 
vándorlás megkezdése előtt az engedélyek 
beszerzése, a vándortanya előkészítése a 
méhek érkezése előtt a feladatom. Szállítás 
napján a kaptárakat összekötöm, zárókat 
előkészítem, és a szellőzőket kinyitom nekik. 
Este, mikor a méhek behúzódnak és nem 
repkednek, a kijárókat bezárjuk, és elkezdjük 
felrakni az utánfutókra őket. Nagyon 
óvatosan és figyelmesen közlekedve visszük 
őket 3-4 autóval. Menet közben többször 
megállva ellenőrizzük a kötéseket, így a 70 
kilométeres utat közel 2 óra alatt tesszük meg 
éjjel. Megérkezés után lerakodunk, az itatót 
feltöltjük vízzel, mert reggel ez lesz az első, 
amit keresni fognak. 
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Távozás előtt a kijárókat kinyitjuk. Megérkezés után 72 órán belül be kell 
jelentkezni a helyi önkormányzatnál.
Ebben a hónapban főleg az akácvirágzás után túlfejlődöttek a családok. 
Egy család ekkor körülbelül 60-70 ezer méhecskével rendelkezik. Ha nincs 
folyamatos hordási lehetőség, elkezdődik a rajzás náluk. Ez természetes 
folyamat, amely által új családok alakulnak. Az idős anya a méhek felével, 
a fiatalokkal elhagyja a kaptárt, és új helyet keres. A kaptárban marad a 
másik fele a fiasítással és az új anyával, amit neveltek rajzás előtt. Ennek 
elkerülése végett rendszeresen ellenőrizzük őket, és leromboljuk az 
anyabölcsőket. Én mesterséges szaporítást végzek még akácvirágzás 
előtt. A jó tulajdonságú családoktól mesterséges anya- bölcsőkbe dajka 
családokhoz rakom nevelésre az új anyáknak szánt álcákat. Az anyák 
kikelése előtti napon kölyök családokat készítek anya nélkül, ők kapnak 
egy- egy anya- bölcsőt. Az anya kikelése után három- négy alkalommal 
kimegy párzani herékkel. Ez a levegőben, röptükben történik, ezután 
a tizedik nap körül kezdik el rakni az első petéket. A kölyök családok a 
következő évben lesznek termelő családok, addig fejlődnek, szaporodnak. 

Akácméz
Az akácméz hatásai jók a felső légúti megbetegedésekre, immunrendszer 
erősítésre, emésztési zavarok kezelésére, méregtelenítő, májregeneráló 
hatású, csonterősítő. Az akácméz robinint és akacint tartalmaz, ezért jó 
általános fertőtlenítő hatása van, köhögéscsillapító is. Gyomorsav túltengés 
esetén hatásos lehet. Enyhe íze miatt szívesen használják az akácmézet 
süteményekbe, nyersen, csemegeként is fogyasztható, de készítenek belőle 
mézes pálinkát, mézes bort és mézbort is.
Az akácméz színe kristálytiszta, egészen enyhén sárga, vagy egyes 
évjáratokban zöldes árnyalatú. Az illata akácvirág illatú. Mellékíz nélküli 
aromája teszi egyedivé, íze a legtöbb méznél édesebb, míg savtartalma a 
legtöbb méznél alacsonyabb. Gyümölcscukorban igen gazdag, így lassan 
ikrásodik, akár 1-2 évig is megőrzi állagát. A világ három legkevésbé 
kristályosodó fajtaméze közül az egyik.

Kis László, méhész
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Kis kincses
Alsóházi Boglárka: Az elkóborolt kis boci

Egyszer valamikor, tán nem is olyan régen történt meg ez az eset. A csorda kint 
pihengetett a legelőn. Volt közöttük mindenféle, fekete, barna, tarka, borjú, 
tehén és bika is. Békésen megfértek egymás mellett a réten, az öreg állatok 
ettek, ittak, aludtak vagy éppen csak csendesen kérődzve bámulták az arra 
futó, bicajozó, sétáló embereket. A kis bocik azonban játszadoztak, futottak és 
csavarogtak. Az egyik ilyen bohókás kis bocit Ferkónak hívták. Ferkó szerette a 
többi borjút, de unta azt, hogy minden napja ugyanúgy telik. Szerette volna, ha 
egy kicsit többet is láthatna a körülötte lévő, karámon túli varázslatos világból. 
Ő a kinti világot csak Hópihe, a kiscica barátja elmeséléséből ismerte.
Hópihe a szemben lévő halászkunyhóban élt. Sokfelé járt-kelt egy nap, 
ráadásul néha a gazdája kirándulni is magával vitte a közeli tóhoz, ahol 
rengeteg ember megfordult, így aztán tényleg sok kalandban volt része. 
Egy tavaszi napon, mikor Hópihe a karám felé járt, látta, hogy Ferkó nagy 
búsan lógatja az orrát.

- Miiii úúúújsáááág? Mi történt, Ferkó? – kérdezte a cicus.
- Semmi-semmi, csak hát mmmúúúúgy unatkozok. A többiek ma is 

futkároznak, de hogy minek? Körbe-körbe szaladgálnak egész nap, én ezt 
már úúúúgy megúúúúúntam - panaszolta a boci.

- Ahj, szegény Ferkó! Mit szólnál, ha kiszöktetnélek és elmennénk 
világgá? Majd amikor a tehénpásztor bejön megetetni titeket, elterelem 
a figyelmét, és nem csukja be majd maga után a kaput, így ki tudsz majd 
szökni. De aztán nehogy egyből kigyere, akkor a többiek is észrevennék a 
nyitva felejtett riglit. Majd csak hajnalban indulunk útnak, mikor a többiek 
mééééég alszanak – nyávogta halkan a cirmos.
Úgy, ahogy eltervezték, meg is tették. Másnap hajnalban megszökött Ferkó 
a legelőről.

- Szabad vagyok! Szabad vagyok! Úúúúgy örülök! - ugrándozott 
örömében a kis boci – Először nézzük meg a tavat! Aztán menjünk ki a 
szőlőbe, utána nézzük meg közelről a vonatot! Mindig csak a hangját 
hallom, de sose láttam még igazán közelről - lelkesedett a borjú.

- Ácsi-ácsi, lassan a testtel, nem mehetünk csak úgy oda mindenhova! 
Az emberek még a végén elkapnak és visszahoznak, te nem mászkálhatsz 
csak úgy. Mit szólnának az emberek, ha összefutnának veled az úton? – 
ábrándította ki a cica.
Először óvatosan valóban elmentek megnézni a tavat, hiszen a cica tudta, hogy 
a tó gazdája nincs otthon, így azt meg tudták csodálni. Ferkó alig tudott betelni 
a látvánnyal, elkápráztatta a sok vízi madár, a halak, és a tó csillogó víztükre. 
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A tó után célba vették a vonatot. Hópihe tudott egy helyet, ahol mindennap 
elmegy egy vonat, de sétáló emberek nem járnak arra. Nem is kellett sokáig 
várniuk, pár percen belül jött is az új, szép piros, modern járgány.

- Wáúúúúúúú!. Hát ez milyen gyors, és milyen nagy!- ámuldozott a boci, 
miközben megpróbálta utolérni a száguldó járművet, de hamar fel kellett 
adnia.

- És még nem is láttad a legizgalmasabbat! – mondta neki a macska.
- Van ennél izgalmasabb? – csodálkozott amaz.

A cirmos hívta, hogy kövesse őt. Árkon-bokron keresztül mentek, hegyen 
és völgyön, amíg végül egy nagyon magas dombtetőre értek. 

- Nézz innen szét! Innen belátni az egész világot, az ott a templom, az meg 
a házunk. És nézd, nézd! Ott megy a vonat! Ha most kicsit elcsendesülünk, 
hallhatunk nevetést és éneket.
Elhalkultak, és valóban figyelmesek lettek emberi hangokra, nevetésre 
és zenére. Csodálatos megnyugvás áradt szét Ferkóban. Kis idő múltán 
azonban a távolba meredt, és ekkor hirtelen elfacsarodott a szíve, mert 
meglátta a gulyát. Eszébe jutottak mindazok, akiket otthagyott a legelőn, 
és kigurult egy árva könnycsepp a szeme sarkából.

- Valami baj van, Ferkó? - kérdezte meglepődve Hópihe.
- Eszembe jutottak a többiek, Borcsa, a kistesóm, Tibó a nagy tesóm, 

apa és anya, ezt nekik is látniuk kellene, ezt nekik is át kellene élniük, és 
nem hagyhatom ott őket, én nem szökhetek meg. Még ma este vissza kell 
mennem a karámomba.
Hópihe elsőre nem értette, miért futamodott meg Ferkó, de letett a 
világgá menős tervéről, elfogadta a borjú akaratát, elvégre ő bármikor tud 
szabadon csatangolni, kóborolni. Már csak azt kellett kitalálniuk, hogyan 
juttatja vissza a barátját a karámba. Elindultak vissza a többi boci felé, akik 
már messziről kiszúrták a csavargót.

- Úúúúúúúgy hiányoztál nekünk! Merre jártál, gyere vissza valahogy! - 
kiabálták neki messziről kórusban.
Egy éppen arra futó fiú fel is kapta a fejét ezekre a nagy felbolydult állati 
hangokra, először nagyon megijedt, hirtelen nem is tudta mit csináljon. 
Aztán észrevette, mi lehet a gond, így kinyitotta a kaput, figyelve, hogy a 
többi boci ki ne szökjön, és beengedte a kóborlót.

- Soha többé nem szököm meg, már nagyon hiányoztatok, ennyi kaland 
elég is volt nekem egy életre. Ezen túúúúúúl csak a réten szeretnék játszani! 
- jelentette ki Ferkó.
Azóta valóban csak a réten játszik, nagyon jól érzi magát Borcsáékkal. Hópihe 
mesél neki továbbra is a világról, a tóról, a vonatokról, az emberekről, és ez 
így bőven elég is neki. A tehenek azóta is hálásan köszöntik az összes arra 
futót, de főleg a megmentőjüket, ha az arra jár.
Itt a mesém vége, aki nem hiszi, hogy ez megtörtént, menjen, fusson egy 
kört a bocik körül, és aztán majd hinni fog nekem! 
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Június
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Június
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek
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Tünde
Kund

Norbert
Cintia

Norman

Villő

Gyárfás
Zóra

János
Pál

László Levente
Irén

Péter
Pál

Pál

Rafael
Dina

Polett

Alajos
Leila

Alojzia

Paulina Zoltán
Édua

Iván Vilmos
Maxim

Antal
Anett

Vazul
Herta

Jolán
Viola

Violetta

Jusztin
Arany

Tina

Laura
Alida

Arnold
Levente

Róbert
Roberta

Robin

Medárd
Zarád

Félix
Zaránd

Margit
Gréta

Barnabás
Barna

Kármen
Anita

Klotild
Kevin

Bulcsú Fatime
Ferdinánd
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2021. 06. 05. Svábok nyomában
Helyszín: Kelet - Mecsek   Szervező: Német Önk.

2021. 06. 12. Egészségnap
Helyszín: Művelődési ház   Szervező: Művelődési ház

2021. 06. 19. Iskolai ballagás
Szervező: Általános iskola

2021. 06. 26. Koccintás 2021
Helyszín: Szőlőhegy   Szervező: Borrend

 Programok Adonyban
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Kincsek a kredencen
Gránit és Zsolnay

A bögrék anyai ágon a család női tagjai között öröklődnek több generáción 
keresztül, én anyukámtól kaptam, ő pedig az édesanyjától örökölte. A 
Gránit márkájú fehér alapon virágos bögre 15 cm, a Zsolnay rózsás bögre 
14 cm magas.

Anyukám és a nagymamám is azt mesélték, hogy ezekben a bögrékben, 
illetve csuprokban régen az aratóknak és gyermekágyas édesanyáknak 
vittek ebédet. Került bele finom leves, pörkölt, főzelék, szósz.

A megtöltött csuprokat kosárba tették, damaszt konyharuhával letakarták, 
és úgy vitték a földekre vagy az újdonsült anyukáknak.

Pajerné Streer Katalin



183

Az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat bemutatkozik
Táborra fel!

A cserkésztábor egy csapat 
életében a cserkészév lezárását 
jelenti. Egyfajta jutalom a 
csapat tagjainak az egész 
éves munkáért. De addig, míg 
a csapattagoknak jutalom a 
10-12 napos kikapcsolódás, 
addig a szervezőknek egy nagy 
próbatétel. A tábor ideje alatt 
meg kell oldani 20-30 ember 
mindennapi ellátását, ezek 
mellett a gyerekeknek tartalmas 
programokat kell biztosítani. Ennek szervezése már a cserkészév elején, 
de akár az előző tábor befejezése után elkezdődik.
A vezetőség (csapatparancsnok, segédtisztek, őrsvezetők) tagjai felmérik a 
lehetséges helyszíneket, megnézik a terület adottságait, majd kiválasztják 
a legjobbnak tűnő helyet.
A megszokott iskolai táboroktól eltérően a cserkésztáborok általában 
nomád körülmények között zajlanak. A helyszín kiválasztásánál egyik 
fontos szempont, hogy egy kicsit félreeső hely legyen. Legideálisabb erre 
egy erdei tisztás, amely néhány kilométerre van a lakott területtől, de azért 
járművel megközelíthető.
Ha megtörtént a hely kiválasztása, akkor elosztjuk a feladatokat egymás 
közt. Az alábbi dolgokat kell előkészíteni, felmérni.
 Utazás, tábori logisztika – hogy jut el a tábori felszerelés és a 
táborozók?
 Bevásárlási lehetőség a közelben.
 Háziorvos, kórház elérhetőségei.
 Étkezés – melyik napon mit főzzünk, ehhez miből mennyit kell 
beszerezni?
 Keretmese, programok, látnivalók megközelíthetősége.
A tábor költségeit alapvetően a csapatpénzből (báli bevétel, önkormányzati 
támogatás), és a táborozóktól beszedett minimális hozzájárulásból 
finanszírozzuk.



184

Mivel a tábori felszerelés igen nagy mennyiségű (sátrak, padok, szerszámok, 
konyhai kellékek, stb.), ezért ezeket gépkocsikkal szállítjuk a helyszínre. A 
gyerekek utazása tömegközlekedéssel történik felnőtt kísérettel.
Egy tábor altáborokból áll. Ez alapvetően fiú és lány altábort jelent, de 
nagy létszám esetén egyéb további felosztás is lehetséges (pl. vezetőségi). 
A tábor építése nem fejeződik be a kezdő nappal, sőt! A tábor ideje alatt 
fokozatosan építjük, csinosítjuk a táborhelyet.
Az első nap alapvetően a lakó és konyhai sátrak valamint a latrinák (WC) 
készülnek el. A többi építmény apránként készül el. A táborépítésnek 
szigorú feltételei vannak, kötelező kellékei. Ezek a következők:
Táborkapu
Zászlórúd
Táborkereszt
Hirdetőtábla
Tábori oltár
Tábori tűzhely
Tábori WC
Tábortűzrakó hely
Konyhasátor

Tábori szemetes
Szerszámos sátor
Élelmiszer sátor
Mosogatóállvány
Őrsi kerítés
Cipőtartó
Lavórtartó
Csajkafa
Szárítókötél

Egy táborban mindig a táborparancsnok tölti be a legmagasabb tisztséget. 
Őt követi a napos tiszt (aki minden nap más segédtiszt), majd pedig az 
esetleges altáborvezetők és az őrsvezetők.
A napi feladatokból mindenki kiveszi a részét. A főzésért egy felnőtt felel, de 
minden nap másik őrs van a segítségére az alapanyagok előkészítésében és 
a mosogatásban. Az egyéni felszerelést pedig mindenki maga tartja tisztán.
A tábor élete szigorú, kötött napirend szerint zajlik:

Reggel 7:00 ébresztő
Reggeli torna
Zászlófelvonás
Sátorszemle
Reggeli
Délelőtti foglalkozás vagy 
kirándulás

Ebéd
Csendes pihenő (13-15)
Délutáni foglalkozás, játék
Vacsora
Tábortűz
Zászlólevonás
Takarodó

Én rendszeresen és nagy élvezettel nemcsak résztvevője voltam a 
táboroknak, de szervezője is: azt hiszem, hogy ezáltal, még több élménnyel 
és emlékkel gazdagodtam.

Barabás Péter
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Gasztronómia - Szabadtűzön készülhet

Italok a tűz mellett

Hogy a bográcsozás, grillezés, tárcsázás közben 
ne maradjunk szomjan és desszert nélkül, most 
az igazi, „békebeli” limonádé, a Sangria és egy 
roppant egyszerű desszert, a grillezett alma 
receptjét osztom meg Önökkel. A Sangriával 
azért óvatosan, mert alkoholtartalmú, de 
nagyon „itatja magát” a nyári melegben!

Friss limonádé

Hozzávalók 4 személyre: A cukorsziruphoz 10 
dkg cukor, 3dl víz. Ezen kívül 4 evőkanál frissen 
facsart citromlé, jégkocka, szódavíz, mentalevél 
és citromszeletek a díszítéshez.

Elkészítése: Rakjuk a cukrot és a vizet egy kis edénybe, és gyenge tűzön 
kavargatva főzzük össze, azután hűtsük le. Rakjunk 1-1 kanál cukorszirupot 
4 magas pohár aljára, keverjünk bele poharanként 2-2 kanál citromlevet, 
rakjunk bele néhány jégkockát. Töltsük fel szódavízzel, és díszítsük 
mentalevéllel és citromkarikákkal. Ez az alaprecept, de a citromlevet 
helyettesíthetjük narancs-, lime-, ananász- vagy grapefruit lével.

Sangria

Hozzávalók (4 személyre): 3dl száraz vörösbor, 2 evőkanál brandy, 7 dl friss 
szűrt narancslé, 3 dl limonádé, fél-fél vékonyra szeletelt citrom és narancs, 1 
vékonyra szeletelt alma, jégkocka.

Elkészítése: Egy nagy kancsóba keverjük össze a vörösbort és a brandyt, 
adjuk hozzá a narancslevet és a limonádét, majd legalább két órára 
rakjuk hűtőbe. Tálalás előtt rakjuk bele a szeletelt gyümölcsöket és a 
jeget. Variálhatjuk úgy, hogy a narancslé helyett áfonya- vagy ribizli levet 
használunk.
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Nyári puncs

Hozzávalók (4 személyre): 1,5 dl hideg cukorszirup (leírása a limonádénál), 
1,5 dl hideg narancslé, 1,5 dl hideg ananászlé, 1,5 dl gyömbérsör, 3 dl hideg, 
világos tea, narancs-, citrom-, ananász-, almaszeletek, tört jég, mentalevél.

Elkészítése: Öntsük a cukorszirupot egy tálba, keverjük bele a 
gyümölcsleveket, a teát, a gyümölcsszeleteket és a jeget.  A tetejére öntsük 
a gyömbérsört. Díszítsük mentalevelekkel.

Grillezett almaszeletek

Néhány nagyobb almát meghámozunk, ujjnyi vastag szeletekre vágjuk, 
középét kilyukasztjuk. A karikákat durvára darált dió és kristálycukor 
keverékébe forgatjuk. Megkenünk vajjal egy alufóliát, és az almaszeleteket 
ráfektetjük. Addig grillezzük, amíg kissé nem karamellizálódik.

Fűszersa(o)rok

Gyömbér: Kínában már időszámításunk előtt is használták és Marco Polo 
is említést tesz róla. A középkorban a fűszerkereskedelem egyik jelentős 
árucikke. Dél-Ázsiában, Dél-Amerikában, Nyugat-Afrikában termesztik. 
Trópusi éghajlatot igényel. A növény gyökértörzsét használjuk fel. Kitűnő 
immunerősítő, gyomorerősítő, étvágyjavító. Levesekbe, húsételekhez és 
édességek ízesítőjeként egyaránt népszerű.

Takács Béláné
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Kérdezhetlek? Felelsz?
Buli 30 év múlva

A tizenévesek fontos terepe a buli. Mi lesz a kamaszok kikapcsolódása a 
hétvégén úgy 30 év múlva? Az elmúlt évszázad „fejlődése”: tollfosztás, bál, 
házibuli, diszkó, pláza, romkocsma. De hogyan tovább? Szombat este mit 
csinál az a kamasz, aki szórakozni akar? Hogy buliznak majd 30 év múlva? 
– Akit kérdeztünk: Ármai Borbála, Ágoston Melinda, Ecsődi László, Füsi 
Borbála, Molnár Daniella, Tokai Laura, Virág Viktória. És akik kérdeztek: 
Alsóházi Réka, Kozmér Amanda és Hetyei Gábor.
A kamaszok hétvégi szórakozását a viselettel kezdjük. Hogyan fog 
megjelenni a buliban egy kamasz? A sommás választ a trendekből az egyik 
résztvevő viccesen és nagyon egyszerűen így fogalmazta meg: „Nem lesz!” 
(hahahahaha). Ma azt látjuk, hogy a „buli-szett” egyre inkább a kihívó és 
lenge öltözék. A frappáns ötlet újabb ötletet szült: a „semmi”, jobban mondva 
a semleges, semmilyen stílust nem mutató, a neutrális öltözetet a minket 
látó fogja egyedivé változtatni. Ennek technikai berendezése a szemüveg. 
A rajtunk lévő szemüvegen keresztül olyan öltözetben, dizánjban látjuk a 
többieket, amiben szeretnénk. „A stílus maga az ember” fogalom ezáltal 
alaposan átalakul, hiszen ettől kezdve a befogadó, a minket látó alakítja 
hozzánk a stílust, ad karaktert nekünk!
A mai mindennapi élet elengedhetetlen eszköze az okostelefon, mely átszövi 
a bulikat is. Lehet, hogy kicsit meg is öli, hiszen a csapat nagy része sokszor 
telózik, ahelyett, hogy beszélgetne, táncolna, élvezné a fizikai együttlétet. 
A jövőben lényegesen csökken az okos- telefon figyelemlekötő képessége. 
Eljutunk majd oda, hogy a házibulikról ki lesznek tiltva a telefonok. (Milyen 
jó lenne, ha ma a vasárnapi ebédről ki tudnánk tiltani a telefonjainkat!)
A mai diszkókban, bulikban már nem lehet dohányozni, pedig néhány éve 
még elképzelhetetlen volt a zenész-táncos eszméletvesztés tömény füst 
nélkül. De hova fog fejlődni a bulikban a szerhasználat? Mindenképpen 
szükséges lesz az alkohol korlátozására. Bár lesznek újabb alkoholos italok, 
de azok egyre inkább ártalmasabbak lesznek az egészségre, ezért időről-
időre a társaság visszanyúlik a klasszikus italokhoz: tiszta bor, pálinka. A 
jövőben a „korlátozó pohár” lesz az eszköz, mely segít a lerészegedést 
kezelni: amennyiben az alkohol tartalmú italt a szádhoz emeled, és a pohár 
érzékeli, hogy már ittas vagy, akkor bezáródik, nem engedi, hogy fokozd 
részegséged. Ez a korlátozás azonban elsősorban a közösségi terekben, 
vendéglátóhelyeken lesz elterjedt, a magán tér továbbra is korlátozásmentes 
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marad. Érdekes kérdés a drogok kérdése: úgy látszik, az évszázad közepén 
a drogok fogyasztása – elsősorban önkorlátozásból – visszaszorul. Új 
bódító eszköz a „virtuális drogszemüveg” lesz, mely képes szimulálni a 
drogok okozta hallucinációkat, tudatmódosulásokat azok egészségre káros 
hatása nélkül. Az a szemüveg megoldja a szerválasztás kérdését: többféle 
bódítószer hatását képes szimulálni a „fogyasztó” választása szerint. Ennek 
lesz továbbfejlesztett változata is, amikor már nem is kell látni, hanem az 
agy bizonyos területének stimulálása révén érjük el a kívánt hatást.
A szórakozások színtere egyre inkább áttevődik a magán rendezvényekre. 
Sokkal gyakoribb lesz a házibuli, hiszen ott egy megválogatott csapat 
szórakozik együtt, így a szórakozás, a program sokkal személyre szabottabb. 
A házibulik programja és végkifejlete fikarcnyit sem változik: zene, tánc 
és full részegség. „De ez borzalmas!” – hallatszik a háttérből. Bevezetésre 
kerül a „korlátozó elektronikus naptár”: ebben megjelölésre kerül, hogy 
melyik napon fogyaszthatsz alkoholt, és ehhez ragaszkodni fognak. Ha 
kihagyod az alkohol-napot, akkor „Megszívtad!”. Az elektronikus naptár – 
mely a bőr alatt lévő kommunikátorban, okos készülékben lesz elhelyezve 
– generál olyan reakciókat a szervezetben, mely megakadályozza az 
alkoholfogyasztást.
A közösségi terekben megtartott bálok változáson mennek keresztül. 
Lényegesen elkülönülnek a generációk. A bálok közönsége korosztály 
szerint sokkal homogénebb lesz: az idősebb korosztály és a fiatalok nem 
keverednek ezeken a rendezvényeken. Ennek fő okaként azt jelölik meg, 
hogy a zenék stílusa egyre inkább elválasztja egymástól a korban eltérő 
szórakozni vágyókat. Tudomásul kell vennünk, hogy a fiatal korban 
megszeretett zenék az életünkön át elkísérnek: bálokon retró slágerek 
szólnak – minden korosztály saját retróra bulizik!
Érdekes fejlődése lesz a diszkó-jellegű szórakozóhelyeknek: páros, kis 
csoportos körben osztják majd meg a zenéket, és bár egy légtérben megy a 
buli, de minden csoportnak, párnak más-más stílusban szól a zene a fülébe. 
Az egyedi zeneválasztást akár saját mixből, akár a dj általi megosztásból 
is lehet majd élvezni. A dj ezért nem egy stílusban, nem egy zenét, hanem 
számtalan stílust és azon belül számtalan együttes zenéjét fogja produkálni 
egyszerre. Így egy diszkóban akár 8-10 féle stílus mehet párhuzamosan! 
Mindenki a fejhallgatóján (bőr alá épített kommunikátorán keresztül) 
élvezi majd a saját stílusának leginkább megfelelő zenéket! Micsoda 
távlatok!!!
Új formája a közösségi szórakozásnak a 2050-es években a „virtuális buli”. 
A hologramos kommunikáció lehetőséget biztosít arra, hogy ismerősök 
együtt bulizzanak a virtuális térben. 
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Egy virtuális közösségi tér lehetőséget ad arra, hogy a meghívottak nem 
személyesen, hanem hologramjuk által legyenek jelen, és akár otthonról, 
akár a világ másik feléről együtt szórakozzanak. Mindenki érzékeli, látja, 
hallja a többieket, és bár fizikailag nincsenek egy helyen, mégis a virtuális 
buli összehozza őket: otthon táncolsz, beszélsz, iszol, de a világháló 
segítségével látjátok, halljátok egymást.
És milyen lesz a tánckultúránk? „Borzalmas!” – hangzik a lesújtó válasz.

Hetyei Gábor

Ármai Borbála most és majd
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Környezeti értékeink – halfauna Adonyban
A balin, aki nem olvas szakírókat

A hazai vizeinkben (melyek elég nagyok, hogy megfelelő életteret biztosítson 
számára) szinte mindenhol megtalálható. Számtalan tájnevet ragasztottak 
a balinra: fenekeszeg, kapókeszeg, őnhal, ragadozó őn, villámkeszeg. Mivel 
elődeink sokkal inkább jóban voltak a természettel, mint mi manapság, 
ezért a balin tájnevei kiválóan leírják a halunk habitusát. Aki már akár csak 
egy órát is eltöltött egy nagyobb álló vagy folyóvizünk partján a melegebb 
hónapokban, az bizonyára látott már szétspriccelő kishalakat kiugrani a 
vízből, melyet egy hatalmas és hangos burvány zárt le. Az esetek 99%-ban 
valószínűleg egy balin okozott riadalmat a vízen.
(Egy rövid történettel hadd szakítsam félbe Hetyessy Pali beszámolóját! Én 
is azok közé tartozom, aki rendszeresen Nepomuki Szent János védelmét 
kérem, akiről tudvalevő, hogy a vízen járók védőszentje. Nem horgászbottal, 
hanem kajakkal szoktam a vízi kedvtelésemnek hódolni. Egyik tikkasztó 
nyári délutánon az 1602-es folyamkilométernél – ahol a sóderpad miatt 
sekéllyé és lassabb sodrásúvá válik az Öreg Duna – eveztem. Itt a víz jóval 
melegebb volt, mint a mélyebb részeken. És úgy, ahogy fentebb olvasható: 
a csendes víztükröt egy pontból kiindulva minden irányba több tucatnyi 
ivadék fröccsentette szét. A kishalakat alaposan megijeszthette a balin, és 
valószínűleg volt is olyan köztük, aki a ragadozó vacsorájává vált akkor. A 
megriadás olyan heves volt, hogy több kishal a víztükröt elhagyva kiugrott 
a felszín fölé, arra keresve a menekülő utat. Az egyik 10-12 centiméteres 
küsz olyan szerencsétlenül ugrott ki a vízből, hogy pont az arra sikló 
kajakomat találta el! A szó legszorosabb értelembe véve az ölembe 
pottyant. De azért mégis szerencsés volt a pici, hiszen óvatosan megfogtam 
a szárazon vergődőt, és visszaengedtem pár méterrel odébb a vízbe. Hetyei 
Gábor, szerk.)
A balin a pontyfélék családjába tartozó hal, ezért nem rendelkezik fogakkal, 
mely megkönnyítené számára a zsákmánya elejtését. Ezüstszínű teste 
torpedó alakú, áramvonalas. Úszói erőteljesek, nagyok, főleg a farokúszó, 
melynek segítségével szédületes sebességre képes még a folyóvizekben is. 
Nekem meggyőződésem, hogy lassan két külön alfajról kellene beszélnünk 
a balinok esetében, mivel a tavi és a folyóvízi halak annyira másként 
néznek ki, és másként is viselkednek. A Balatonon és a Dunán az úszók 
világosszürkék, míg a farokúszók palaszürkék, de például a kisebb folyókon 
sokszor piros árnyalatot mutatnak a mellúszók.
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Melegebb hónapokban (májustól-szeptemberig) a balinok a küszrajokat 
tizedelik, s együtt mozognak a vízfelszín közelében a táplálékkal. Ekkor 
megfigyelhetjük a fenekeszegünk erős hátúszóját, amint cápaként hasítja 
a vizet.  A folyókban az erősebb áramlású szakaszokat részesíti előnybe, 
míg az állóvizeken inkább a nyílt vízen vadászik. Persze, ismerjük azokat 
a balinokat, akik a szakírókra fittyet hányva, beköltöznek a kikötők hajói 
közé vagy a nádöblök hinaras foltjaiba, s őrületbe kergetik a rájuk vadászó 
horgászokat.
Amint hidegre fordul az idő, a balinok követik a küsz- és keszeg rajokat 
a mélyebb vizek felé. Ám ekkor is érdemes rájuk horgászni. Néha akkora 
ramazurit csapnak, hogy a vermelő helyek környékén keszeg mozgásra 
lehetünk figyelmesek. Ekkor érdemes előkeresni néhány pilkerünket 
vagy 5-7 cm hosszú fehér twisztert (amit megfelelő tömegű jig horogra 
szerelünk), s megeshet, hogy a meleg nyári napokat megszégyenítő 
élménypecában lehet részünk.
Júniusban sok adonyi horgász várja az évi rendszerességgel megérkező 
dunai zöld árt. Ha szerencsénk van, akkor június 3. hetében érkezik, mikor 

Bodó István
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a leghosszabbak a nappalok. Ha a Duna vízállása eléri Budapestnél az 
530-540 cm-t, akkor az áradó víz átcsap az adonyi gáton, s hozza magával a 
táplálékot az öböl halainak. A balinok is ott várnak a riadt kishalakra, hogy 
nagy lakomát csapjanak. Ekkor a bátrabb és ügyesebb horgászok a gáton 
állva szép balinokat zsákmányolhatnak!
Ha a horgászszerencsénk úgy hozta, hogy korrekt nagyságú és hazai 
tóból származó halat sikerült kifognunk valamelyik friss halat árusító 
kereskedőnél (J), vagy egy szerencsés egyesületi tag megajándékozott 
minket nem tilalmi időszakban fogott hallal, akkor a korábban bemutatott 
módon lepikkelyezett halunkat tovább tudjuk feldolgozni.
A nagyobb halfejet nem szabad eldobni! Kiváló nemcsak a halászlé 
alaplevébe, de érdemes akár sütni, kirántani is. Ehhez azonban szükséges 
ennek megtisztítása. Három dolgot kell eltávolítani a fejről: a kopoltyúkat, 
a szemeket és (ponty esetében) a keserűfogat. A kopoltyúfedelet felhajtva 
meglátjuk a kopoltyúkat. A mutatóujjunkkal benyúlva egy határozott 
mozdulattal eltávolíthatjuk azokat. Ellenőrizzük le a művelet sikerességét, 
bár nem ront a hal élvezeti értékén, de nem is tesz hozzá, ha bennmarad. A 
szemeket is határozottan célszerű „megtámadni”. 

 Hetyéssy Pál
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A keserűfog a ponty torkában lévő 3-5 mm átmérőjű, 1-2 mm vastag porcos 
kinövése. Késsel alányúlva könnyedén lepattinthatjuk azt. Szerintem nem 
keserű, de azért mindig eltávolítom – biztos, ami biztos.
A nagyobb halaknál, ha filét, szeletet készítünk, célszerű az úszókat is 
levágni. Erre azért van szükség, hogy egyrészt a felesleges csontoktól 
megszabaduljunk, másrészt pedig az úszók környékén találhatók a hal 
zsírosabb részei, melyek ronthatják a rántott pontypatkó élvezeti értékét, 
harmadrészt pedig nagyon jó szolgálatot tesz ez a zsírosabb testtáj a 
halászlé alaplevében, amikor az őrölt pirospaprikát kell feloldanunk (egy 
2 kg-os pontyban van annyi zsír, hogy zsír hozzáadása nélkül is elkészülhet 
a halászlevünk).
Nem elég az úszókat levágni, azokat ki kell kanyarítani a csonttal együtt. 
Így teszünk a mellúszók esetében. A hátúszónál a kés pengéjét majdnem a 
gerincig csúsztatjuk, és az úszók teljes hosszán elvezetjük a kést a gerinc 
és a hát csontos része között. Eztán a farok felől megfogjuk a hátúszót, és 
határozott mozdulattal ki tudjuk emelni azt. A hasúszónál nem vezeti a 
kezünket a gerinc, ezért óvatosan vágjuk végég közvetlenül a csontos rész 
felett! A farokúszót is levágva a többivel együtt mehetnek az alaplébe.
A halak egyik legfinomabbika a balin, de óvatosan fogyasszuk, hiszen 
rettentően szálkás. Annyira, hogy többen „szálkafőzeléknek” hívják a 
balinból készült halászlevet. Kezdő halszakácsnak nem ajánlott!!!

Hetyéssy Pál
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Adony kultikus helyei
1. fősor: A Kinizsi utca végén lévő belterületi tó neve
2. fősor: Vasút utca mellett található hely
3. fősor: A 6-os út melletti, a Szent István utcával szemben lévő mélyedések neve
4. fősor:A 6-os út mellett volt mélyedés neve a gázátadó állomástól nem messze
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Wünsch Laci bácsi családi albuma

Elfogultság nélkül hogyan is lehetne felkonferálni a következő riportalanyt. 
Azt az embert, aki évtizedeken keresztül szerves része volt Adonynak, a 
közösségünknek: táncos családunknak.
Nemrégiben volt egy második generációs, vagy ahogy ők nevezték unoka-
találkozó a családunkban. Ennek apropóján morfondíroztam el a család, 
família, generáció szavakon, hogy hogyan is lehetne árnyaltabban fogalmazni 
azt az igen szoros köteléket, amit a vér jelent. Nekem ez különösen nehéz. 
Vannak bizonyára, akiknek csak szegről-végről rokonságot jelent harmadik 
vagy netán negyedik unokatestvérnek lenni, de én mindig elérzékenyülök, 
ha felszínre kerül őseink egymáshoz tartozása. Na és erre van itt még egy 
család. Vér nélkül, de nem lélek nélkül. Földrajzi távolságoknak fittyet hányva, 
országhatárokat átlépve tartozunk össze lassan fél évszázada azokkal is, akik 
már unokái táncos testvéreinknek. De mindannyian egy Apához tartozunk, 
és ő nem más, mint „Lacibácsi” – csak így egyben. 

(Rövid életrajz: 1931-ben született 
Diósgyőrben, ott tanult. A csapathoz 
tartozást a Diósgyőr Vasgyár 750-es 
Regős Cserkész csapatban tanulta. 1942-
től a híres Diósgyőri Vasas Táncegyüttes 
tagja lett. Táncolt a Miskolci Nemzeti 
Színházban. 1950-ben a Budapesti 
Tehetséggondozó Szakmai Bizottság 
„őstehetségen” kiválasztotta. Így került 
a Színház- és Filmművészeti Főiskola 
Koreográfusi Főtanszakára. 1951-től a 
dunapentelei táncos élet részese, 1954-
től diplomásként a város színházának, 
majd a Vasmű táncegyüttesének volt 
a koreográfusa. Az 1970-es évektől 
az adonyi, beloianniszi, dunavecsei, 
előszállási, hartai, iváncsai, kulcsi, 
madocsai, mezőfalvi, rácalmási, 
sárbogárdi, solti, szabadszállási, 
százhalombattai, tassi és még ki tudja 
hány település együttesét vezette.
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Nevéhez fűződik a Művészképző Modern Jazz Osztály, a Balett Együttes 
megalakítása. A Testnevelési Főiskolán a modern gimnasztika megteremtése. 
Dunaújvárosban Állami Alapfokú Táncművészeti Iskolát szervezett.
A Szocialista Kultúráért kitüntetés háromszoros, a Kiváló Pedagógus díj, a 
Pedagógusi munkásságért díj, a Magyar Táncművészek Szövetség Nívódíja, 
a „Dunaújvárosért” kitüntetés, a Vörösmarty Mihály díj, Harta, Adony, 
Nagyvenyim, Dunaújváros Díszpolgára, a Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkeresztje, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Aranydiplomája, és 
Gyémántdiplomája birtokosa.)
Králl Gabriella (KG) nézegette Wünsch Laci bácsival (WL) és feleségével, 
Tomcsányi Éva nénivel (TÉ) ezt a különleges „családi albumot”.
Wünsch László: Tudod Gabi, azon gondolkodtam, hogy az adonyi csoportot 
is többször sikerült külföldre vinnem azokban az időkben, amikor ez nem is 
volt annyira egyszerű. Franciaországba és Németországba is visszajártunk. 
Érdekes, jó lett volna ezeket a kapcsolatokat tudatosabban is kiépíteni. 
A táncosok tudat alatt is építkeztek, mert 300 táncost összetartani nem 
lehetett volna a saját akaratuk nélkül.
Králl Gabriella: Itt engedje meg, hogy minden hízelkedés nélkül 
megjegyezzem, hogy csupán a táncosok vagy a tánc szeretete nem elég ahhoz, 
hogy évtizedeken keresztül összetartson minket. Ehhez elengedhetetlenül 
szükség van egy vezetőre. Laci bácsi mindenekfelett - vezette a csoportjait. 
Maga volt a ragasztóanyag, ha élhetek ezzel a hasonlattal. 
WL: Ezren felül volt a gyerekek létszáma, akiket tanítottam, szerte az 
országban. De most, amikor ellátogatok egy-egy eseményre, táborba és 
azt látom, hogy a volt táncosaim már az unokáikat hozzák el, az valami 
fantasztikus érzés. Olyan, mint amit én éreztem cserkész koromban. Onnan 
jön talán ez a fajta tenni akarás, hogy közösséget formáljak. Gabikám, 
nekem az a feladatom, ahogy Herczeg Viktor fogalmazta egyszer nagyon 
jól meg: a szeretetre nevelés, az egymás megbecsülése, egymás segítése. 
Ne elméletben, hanem a gyakorlatban, ösztönösen jöjjön ez elő. És előjött. 
A tánctáborok is azt bizonyítják. A 13. tábor lesz nélkülem már, és ez nem 
kis dolog.
KG: Laci bácsi nélkül, dehogy! Csak előkészítjük a szombati napot a 
mesternek. Minden egyes napon ott van a csoportokkal, még akkor is, 
ha nincsen jelen. Amikor pedig eljön a szombat, akkor megjelennek Éva 
nénivel, végigmosolyogják a napot, mindenkihez van egy kedves szavuk… 
tudják, én szeretnék így megöregedni, már ha nem sértem meg ezzel 
magukat.
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Tomcsányi Éva: Dehogy sértesz, ez természetes.
WL: Gabikám, azért mondom neked, hogy jövőre leszek 90 éves, és 
ezt Adonyban szeretném megünnepelni. Ezt még Suszter Lacival 
megbeszéltem... Sajnos, ő már nincsen köztünk.
TÉ: Tudod, el kell ismerni, ha valaki tehetséges valamiben. És ezt nem 
szeretik elismerni. Pedig el kell ismerni, sőt örülni kell neki. Aki elérkezik 
ahhoz a ponthoz, hogy látja, hogy valaki jól táncol, vagy nagyon jól tanít, az 
egy jó érzés az emberben, és ennek ki kell fejlődni és nem olyan kicsinyes 
irigynek lenni, hogy most, jaj, ez milyen sikert ér el… Ha idáig eljut az ember, 
akkor nem csak magának, hanem a környezetének is nagyon jót tesz.
WL: Jó érzés, mikor a presszóban találkozik két volt táncosom, mint két jó 
barát üdvözli egymást.
KG: Mint két testvér, én inkább ezt mondanám. A heti egyszeri próba erre 
a csodára képes.
WL: Sajnálattal olvastam az okos-telefonomon, amihez annyira azért nem 
értek (nevet), hogy elmarad a tábor az idén.
KG: Egy páran Hartán a kempingben fogjuk ezt siratni. Előre és nem utólag. 
Reméljük, jövőre tejes létszámmal sikerül legyőznünk a vírushelyzetet (én 
is nevetek).
WL: Hartán 25 évig tanítottam, Adonyban 30 évet. Nem kis idő ez, Gabi. És 
ezt ki is kell bírni, már elnézést, hogy így mondom.
KG: Hogyan tudott megújulni Laci bácsi a munkája alatt?
WL: Ha én ott vagyok valahol, annak nyomának kell, hogy legyen. Én 
mindig oda jutok ilyenkor, hogy a szeretet nyoma, az odaadás nyoma. 
Amikor meghallom az Adonyi polkát…, hát az ember majd’ meghal. És 
mindezt itt találtam ki lényegében ebben a szobában. Meg kellett néznem 
a zenei beosztást, milyen lépések vannak, hány lépés kell, hogy az eredeti 
legyen, ne modoros. Mikor látod a kész táncot, akkor már könnyűnek tűnik, 
de rengeteg munka előzi meg. Meg kell ismerni elsősorban a települést, az 
ott lakókat.
KG: Járta Laci bácsi a községeket?
WL: Hajaj, sokat jártam gyűjteni. Minden településre, ahol tanítottam főleg.
TÉ: Laci mindig arra törekedett, hogy a férfi legyen férfi, és a lánynak a 
nőiessége fejlődjön ki. Mutatkozzon meg a táncban a táncolás iránti 
szeretetük.
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KG: Laci bácsi, hogyan őrizte meg a fizikai erejét, azt leszámítva, hogy 
szerintem tökéletes genetikával rendelkezik?
WL: Együtt táncoltam a táncosaimmal, mindig a színpadon voltam, 
gyakoroltam velük. Volt, hogy egyszerre 7 együttesem is volt. Előfordult, 
hogy 2-3 helyen is tanítottam egy nap.
TÉ: Mondd el, légy szíves azt az esetet, amikor a rendőrség követett 
kocsival!
WL: Nálatok tanítottam, Adonyban. Onnan jöttem a modern együtteshez, 
akik Miskolcra készültek egy nemzetközi fesztiválra. 120 km/h-val jöttem 
benn a városban, fel a Pincesoron. Hosszasan követtek, majd elvették végül 
a jogosítványomat. Egyszer csak a két rendőr megjelenik a próbateremben. 
Eljöttek utánam, majd el is mentek. Szomorúan jövök haza, mondom: 
„Tomikám, képzeld mi történt, elvették a jogosítványom.” Mit is mondtál 
erre?
TÉ: „Mit szólsz, ha én megkerítem?” És elővettem a kezem, amit addig hátul 
rejtegettem, és ott volt a jogosítvány.
WL: Elhozták ide a lakásomra. Képzeld! Ebben is a szeretet van benne. 
Megérezték a rendőrök is a próbán. A fiúk is szerettek hozzám járni. 
Pedig szigorú voltam, nem tűrtem meg a káromkodást, fegyelmezettséget 
követeltem.
KG: Visszatérve Adonyra, van emléke Laci bácsinak, ami meghatározta a 
későbbi munkáját?
WL: A nemzetiségi kapcsolatom ott szélesedett ki Gyuri bácsin keresztül. 
Hartán tanítottam már németet, de az teljesen más volt. Később aztán jött 
a görög, dél-szláv és persze ott volt a magyar.
KG: Nem érezte sosem, hogy sok, le kéne ebből valamit adni?
WL: Szerintem a nejem érezte, hogy sok (nevet). Akkor mondta, hogy 
elég, menjünk már le a Balatonra. Nagyon el voltunk foglalva, tanítottunk 
mindketten egész évben.
TÉ: Mikor külföldre mentünk, akkor is a tánc volt a vezérfonal. Maradhattunk 
volna Amerikában, de hazajöttünk mégis. Itt van az otthonunk. Pedig nem 
volt egyszerű mindig a szakmaiságot képviselni, sőt, előremozdítani. 
Nekünk mégis sikerült meghonosítani az alapfokú táncművészeti képzést 
Magyarországon.
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WL: Mint ahogy Adonynak is sikerült a rendszerváltás után megtartani 
a városiasodás mellett az egyedi értékeit, saját egyéniségét. Szerintem 
ezzel egyedül van a környező települések között. Nálatok még mindig 
megtalálható a falusias összetartás, és ez nagyon jó. Létrejön egy olyan 
város, amit a benne lakók saját maguk hoztak létre a meglévő alapokra 
építkezve. Az önállóságot saját maguk termelik ki a benne lakók, de persze 
ez nagyban függ a vezetőtől, az anyagi helyzettől is.
Csak azért akartam ezt kiemelni, mert ez egy egyedi érték, az emberi 
csoportosulások között létrejön egy önálló város, és az ember keresi, 
hogy mi által jött ez létre, hol az alap? És azt látja, hogy saját maga hozta 
létre, nem ment teljesen a tipikus városfejlődési úton. Megtartotta a vidéki 
életmódját. Erre lehet és legyen büszke Adony!
(Családi kapcsolat van a riportban szereplők és Adony között: Deli István 
Adonyban volt bíró, aki Éva néni nővérének volt a férje.)
Lokálpatriótaként nem kérdés, hogy büszke vagyok szülőfalumra. A szeretet, 
mint mozgatórugó közös bennem és riportalanyomban. A tánc révén pedig 
szert tehettem többedmagammal egy pótszülőre.
Mindannyiunk nevében köszönettel tartozom!
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Hogyan ünnepeltünk anno?
„Mint a mókus fenn a fán...”
Kisdobos - és úttörőavatás a Nemzetközi Gyermeknapon

A címben szereplő dalt minden valamikor volt úttörő álmából felkeltve is 
fújja mind a mai napig. Akinek erről a sorról semmi nem ugrik be, azoknak 
néhány szóval felidézem, mi is volt az úttörő és kisdobos szervezet…
Egyesek szerint kiváló közösségépítő program, mások szerint a 
pártállamhoz való hűségre nevelés, az agymosás tökéletes terepe volt 
a kisdobos- és úttörőmozgalom Magyarországon. A Magyar Úttörők 
Szövetsége 1946-ban alakult, és egészen a rendszerváltásig létezett.1989 
után a mozgalom jelentéktelenné vált. A szocializmus alatt az iskolás 
gyerekek többsége tagja volt ennek a szervezetnek. Kötelező volt belépni és 
tanítás után gyűléseken, különféle programokon részt venni. Kisdobosok 
a 2-4.osztályosok, úttörők az 5-8.osztályosok voltak. Az alsó tagozatos 
kisdobosok nevüket azokról a gyerekekről kapták, akik riadót doboltak a 
szabadságért harcoló katonáknak támadáskor. A felső tagozatos úttörőket 
a pionírokról nevezték el, akik Észak-Amerika bátor telepesei voltak. Bár 
a mozgalmat az első években jelentős politikai szellem hatotta át, ez a 
szellemiség az évek múlásával egyre halványult, köszönhetően azoknak a 
pedagógusoknak, akik inkább a gyerekek érdeklődését tartották fontosnak.
A 70-es, 80-as években szerencsére már nem lehetett érezni semmilyen 
zavaró ideológiai nyomást. Jókat lehetett énekelgetni a tábortűz mellett, 
részt venni az akadályversenyeken, számháborúkon, együtt játszani, 
versenyezni, táborozni. Az ünnepélyeken kötelező volt szabvány 
egyenruhában megjelenni. A lányok szoknyát, a fiúk hosszúnadrágot, 
ugyanolyan övet, inget, sípot, nyakkendőt viseltek, mint a lányok. Minden 
őrsnek, rajnak, csapatnak volt zászlója. Minden csapatgyűlés a zászló 
ünnepélyes bevonulásával, közös tisztelgéssel kezdődött. A próbákat 
teljesítő „pajtásokat” ünnepség keretén belül gyermeknapon avatták 
kisdobosokká illetve úttörőkké. Az avatószülők kötötték a háromszögletű 
kék (kisdobos), vagy piros (úttörő) nyakkendőt a gyerekek nyakába, miután 
ünnepélyes fogadalmat tettek. Az avatás szövegét meghívott katonatiszt 
mondta, s a gyerekek kórusban utána mondták. 
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1970-es évek. úttörőavatás (Majer Ferencné archívuma)

A felavatandó úttörők a következő fogadalmat tették az avatáskor:
„Én.........., a Magyar Népköztársaság ifjú úttörője, csapatom zászlaja és 
úttörőtársaim előtt fogadom, az úttörőélet törvényét minden körülmények 
között megtartom, csapatom jó hírnevét megőrzöm, tetteimmel szocialista 
hazámat, a dolgozó népet szolgálom.”
Az adonyi 2651. számú Zrínyi Ilona Úttörőcsapat kisdobos-és úttörőavatását 
évtizedeken keresztül május végén, a Nemzetközi Gyermeknapon tartották.
Az avatás jó idő esetén a parkban, a szabadtéri színpadnál került 
megrendezésre. Ilyenkor osztották ki a kiváló úttörőmunkáért a 
kitüntetéseket, okleveleket, jelvényeket. Délután különféle sportversenyek, 
vetélkedők, gyermekműsorok voltak. A 80-as évektől kezdődően a jókedvű 
napot gyerek disco zárta.
„…az úttörő oly vidám.”

Siba Klára
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Kincsek a plébánián
Szentkép

A pappá szentelést kötelezően megelőzi a 
diakónussá válás. A diakónus („szolgáló”) 
az egyházi rend alsó fokozata. Ők még nem 
papok. Nem misézhetnek, nem gyóntathatnak. 
Feladatuk a felszentelt papok segítése, az 
ő szolgálatuk. Adminisztrációs, szociális és 
karitatív tevékenységek tartoznak elsősorban 
a tevékenységük közé. Azonban a misén már 
prédikálhatnak, taníthatnak, keresztelhetnek, 
áldoztathatnak, vezethetik a házasságkötés 
vagy a temetés szertartását. Gévai László pappá 
szentelése 1955-ben történt meg.

1929. november 25-én született Adonyban. 
Káplánként dolgozott Pozon, Móron, Sárszentmiklóson, Dunaújvárosban, 
Nagytétényben, Perkátán. Csókakő - Szent Donát templomban 1968-
1979. között, majd Bodajkon (Segítő Szűz Mária plébánia) 1979-1986. 
között, Móron (Szent Kereszt plébánia) 1986-1992. között plébánosként 
szolgált.1992-től  haláláig (1996. május 22.) a csepeli Jézus Szíve plébánián 
szolgált.

Hetyei Gábor
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Adonyban született
Tikkasztó

Murányi Jánosné: Hőség
Piheg a madár, 

nyúlik a macska,
a világnak hanga

szétizzik a napban.

Vibráló levegőn 
élőlény nem mozdul,

szikrázó napsugárban
az idő lelassul.

Izzadón.., olvadón..,
szétmállón…, porladón…

Zizzen a levél 
a kiszáradt fűben,
libben a függöny

a kihúzott kötélen.

Színt vált az égbolt,
szürkül a felhő,
halk sóhajtással

nyújtózik a szellő.
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A méhész és a méhek 12 hónapja
Június

Június hónapban erdei vegyes mézet gyűjtenek a méhek, de nem akkora 
mennyiségben, mint akácot. 10-15-dike körül kezdődik a hárs virágzása. 
Virágzás elején megint elvesszük a méztereket, kipörgetjük és visszarakjuk. 
Az egyes mézfajták között ezt mindig meg kell csinálni, ha azt kívánjuk, 
hogy fajmézünk legyen.
A pergetés során a kereteket kivesszük a kaptárokból. Az elvett keretekben 
levő méz nagy része, ha le van fedve viasszal, akkor ez jelzi, hogy megfelelő 
állagú és elvehető. Ezt a lefedést eltávolítjuk a sejtekről fedelező villával 
vagy késsel. Utána a kereteket behelyezzük a pörgetőbe, és itt a centrifugális 
erő hatására kicsapódik a méz a pörgető oldalára, innen lefolyva egy 
csapon át folyik a hordóba. Eközben egy szűrőn is átfolyik a méz, így a 
szennyeződések, viaszdarabkák eltávolításra kerülnek. 
A hárs mézelése bizonytalan, nagyon időjárás függő, így átlag 5 évben 
egyszer nagyon jól mézel, a többi évben keveset vagy semmit nem ad. A 
hely adottságai viszont biztosítják a családok jó fejlődését. Sok fiasítást 
nevelnek, és így sok méhvel lehet menni majd a napraforgóra.
Ebben a hónapban is folyamatosan átnézem a családokat, ha kell bölcsőzök, 
hogy ne rajozzanak ki. Az áprilisban megjelölt gyenge családok fejlődését 
figyelve döntöm el a sorsukat: ha nem az elvártnak megfelelő a termelésük, 
akkor az anyát leölöm, és a májusban készített kölyök családdal egyesítem. A 
többi családnál az öreg anyákat lecserélem. 4-5 évet élnek, de a 3. évben ajánlatos 
a cseréjük, mert egyre kevesebb petét raknak. A hónap vége fele készülök a 
hazajövetelre, hogy már Adonyban tudjak napraforgó mézet gyűjteni. 
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A vándorlás menete ugyanaz, mint májusban csak most elszállítás előtt 72 
órával ki kell jelentkezni az önkormányzattól. Szállítás előtt elvégezzük a 
mézelvételt, hogy könnyebbek legyenek a kaptárok, de így is 50 kg körül 
van egynek-egynek a tömege. Júniusban lehet még szaporítani, kölyök 
családot készíteni, de ekkor már erősebb, több méhvel, több fiasítást kell 
készíteni. Június 21-e a napforduló. Innentől rövidülnek a nappalok. Ezt 
érzékelik a méhek is. Ez olyan jelzés a méheknek, hogy vége a terjeszkedési 
időszaknak: ettől kezdődően a fiasítás szinten tartása lehetséges csupán. 
Sőt, ha csökken a méhlegelők hozama, az anyák gyorsan csökkentik 
petézésüket. Fontosabb mézelőink közül a tavaszi gyümölcsösökben és a 
füzesekben családonként 10 kg méz gyűjtése várható. A repce mézhozama 
15-25 kg, a napraforgóé 10-15 kg, a fehér akácé, a vaddohányé 25-35 kg, a 
hársé 35-45 is lehet. A facélia (mézontó fű a köznapi neve, nem véletlenül) jó 
évben tudja hozni az 50 kg-ot családonként. Természetesen, évjáratonként 
jelentős eltérések tapasztalhatók.

Hársméz
Színe változatos, világossárgától a borostyán sárgáig terjed, íze nagyon 
erős, kissé kesernyés, illata intenzív, hársillatú. Jótékony hatással van 
megfázásos tünetek enyhítésére, gátolja a zsírlerakódást, érelmeszesedést. 
Igen erős antibiotikus hatású méz. Ajánlott torokgyulladás, köhögés és 
lázzal járó betegségek esetén.
Fogyasztása idegesség, nyugtalanság, álmatlanság leküzdésére is javasolt 
(lefekvés előtt 1 kanállal).

Kis László, méhész
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Kis kincses
Alsóházi Boglárka: A beképzelt királylány

Egyszer volt, hol nem volt az Óperenciás-tengeren is túl, élt egy gyönyörű 
szép királylány. Hosszú szőke haja volt, meseszép kék szeme, ám mégse 
akadt egy kérő sem, aki elvette volna az eladósorba került királykisasszonyt. 
Jöttek ugyan kérők, de ahogy jöttek, úgy mentek is, egyiknek sem kellett a 
királykisasszony. Sem a lány, sem király nem tudták, hogy mi lehet az oka. 
A kérők érkezésük után bemutatkoztak, eközben a királylány rájuk se 
hederített, csak azt nézte, milyen magasak, mennyire izmos a karjuk és milyen 
helyes az arcuk. De nem is figyelt arra, mit mondanak. Jöttek sorban a kérők 
Hencidából, meg Boncidából, meg még ki tudja honnan nem. A királylányt 
vitték csónakázni, táncmulatságba, kilovagoltak a királyi erdőbe, vagy csak 
sétáltak a szökőkutak között a palota parkjában, de ő oda sem figyelt rájuk, 
csak azzal volt elfoglalva, hogy tökéletesen nézzen ki. Mindig annyira magába 
feledkezett, hogy a királyfik egyhamar megunták és odébbálltak.
- Édes lányom, mondd, miért van az, hogy senki nem akar téged feleségül 
venni? Gazdag vagy, szép az arcod, ragyogó a bőröd, csillogó égszínkék 
szemed van, karcsú a derekad és mézédes hangod. Miért nem kellesz te 
senkinek? – kérdezte egyszer bánatosan az öreg király – Végül még itt 
pártában maradsz!
- Én sem értem, édesapám. Olyan szép vagyok, zongorázni is tudok, okos is 
vagyok, meseszép ruháim is vannak, és nem érdeklem a kérőket – kesergett 
a királylány.
Az öreg kincstárnok csak mosolygott a trónterem sarkában, hallgatva ezt a 
beszélgetést. Majd végül nem bírta tovább és megkérdezte:
- Uram, királyom! Életem, halálom kezedbe ajánlom, de hadd kérdezzek 
valamit! Komolyan azt gondolják, hogy ennyi elég? Hogy a hercegek csak 
azt nézik, hogy milyen elbűvölő a királylány külseje? Azt gondolják, hogy 
nem érdekli őket az, hogy tudnak-e beszélgetni, nevetni a hercegnővel? 
Emlékeznek, mi volt múltkortájt a szakácsnővel? A király előző 
születésnapján? Sütött egy tortát, ám a konyhalány ügyetlen volt, beleejtett 
egy kanalat, és az egész összetört, összeomlott és pocsékul nézett ki. A 
szakácsnő sebtiben sütött is egy másikat, de annyira sietett, hogy nem 
figyelt oda rendesen, és a cukor helyett sót használt. Később sem vette 
észre, hiszen mikor kész lett, egy gyönyörű háromemeletes tortacsoda 
lett belőle. A vendégek azonban, mikor ették, a gyomruk is kifordult a sós 
tortától. Ám ekkor észrevették a kellemesen falatozó személyzetet, hiszen 
őnekik a csúnya, de finom torta maradt. Értik-e már, hol itt a baj? 
- Azt akarja mondani, hogy nekem csak a külsőm szép, de a belső értékeim 
nem kelendők? Nahát, ez hallatlan! Azért nem jönnek kérők, mert nem 
szeretik apámat és nem akarnak ebbe a családba beházasodni! – próbált 
védekezni a királylány.
- Ez esetben, tegyünk egy próbát! Öltöztessük fel az egyik kedves, szerény 
szolgálólányt szép ruhába, és ha őt sem akarja senki elvenni, elhiszem, 
hogy nem önben van a hiba.



209

Illusztráció: Győri Jázmin
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- És mi lesz akkor, ha el akarja valaki venni?
A király idáig csendben hallgatta a kincstárnok és a királylány beszélgetését, 
de mivel tetszett neki az ötlet, rögvest tett egy ajánlatot:
- Vegye el a lányt feleségül! Kapnak egy palotarészt, és udvarhölgyet 
csinálok a szolgából!
A király és a kincstárnok kezet fogtak, és kezdetét vette a próba.
Egy pár nap múlva el is terjedt a fiatal királyfik között, hogy milyen csinos 
és aranyos lett a királykisasszony, úgyhogy nyomban akadtak kérők. A 
királykisasszonynak beöltöztetett szolgálólány még válogathatott is.
- Látod-látod – korholta a lányát a király -, ha te is ilyen kedvesen bánnál az 
emberekkel, már te is elkeltél volna. A kérőket nemcsak a külcsín érdekli. 
Senkit sem érdekel, milyen ládában van az arany: maga az arany a fontos. A 
kincsesláda is belülről ragyog.
- Igazad van, megpróbálok kedves lenni és türelmesebb.
Nemsokára jött is egy új kérő! Vitte a lányt csónakázni, de a lány úgy 
viselkedett, mint eddig. A tó tükrében nézve igazgatta a haját, a ruháját, 
illegett-billegett, majd feldőlt a csónak. Észrevette, hogy a hercegnek van 
egy anyajegye a homlokán, mely kissé elcsúfítja az arcát. Aztán meg túl 
sovány, meg a bőre sem olyan selymes. Ennyi elég is volt, hogy már nem 
is figyelt rá, csak saját magában gyönyörködött. Mikor visszaérkeztek, és a 
kérő eltávozott, a királylány beszédbe elegyedett a kincstárnokkal.
- Na, hogy ment? - kíváncsiskodott az öreg
- Hát, szörnyű volt, vékony, satnya karjai vannak, nem tetszik a bőre, meg 
az arca sem szép. Nem tetszik, és szerintem én se neki.
- Maga semmit nem értett meg abból, amit korábban mondtam? 
Legközelebb próbáljon meg arra figyelni, hogy milyen belső tulajdonságai 
vannak a hercegnek. 
Másnap jött egy újabb kérő, ez a királylányt teázni hívta. Teázás közben a 
királylány most már nagyon igyekezett, hogy figyeljen a királyfi szavaira, és 
megértse, milyen is valójában a kérő. Ne csak azt lássa, hogy néz ki.
Ezután a találka után is megjelent a kincstárnok, akinek az érdeklődésére 
ezt válaszolta:
- Ez a kérő kedves, jó a humora, és műveltnek is találom. Ámbár kicsit 
alacsony, és a tekintete…
Félbeszakította a kincstárnok:
- Azt lássa benne, hogy okos, aranyos, ne azt hogy alacsony és bánom is én 
milyen a tekintete. 
A királylány többször találkozott még a kérővel, míg végül aztán egymásba 
szerettek. Ahogy egyre többet beszélgettek, és a királylány egyre jobban 
beleszeretett a fiatalemberbe, már nem is látta olyan alacsonynak, és a 
tekintetével sem volt semmi gondja. Így aztán néhány hónappal később 
hetedhét országra szóló lakodalmat tartottak, úgy mulattak, talán még 
mindig táncolnak. Én is ott voltam, annyit táncoltam, hogy hét pár topánt 
szaggattam szét.
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Július
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek

4

11

18

25

30 31

1 2 3 5

6 7 8 9 10 12

13 14 15 17 19

20 21 22

16

23 24 26

27 28 29

Tihamér
Annamária

Kornél
Soma

Amália
Alma

Endre
Elek

Dzsesszika

Kinga
Kincső

Oszkár

Kristóf
Jakab

Zsaklin

Anna
Anikó
Anita

Olga
Liliána

Szabolcs
Alina

Márta
Flóra

Judit
Xénia

Frigyes
Kamill

Emília
Esztella

Illés Dániel
Daniella

Magdolna
Magda

Lenke
Borisz

Nóra
Lili

Izabella
Dalma

Jenő Őrs
Stella

Henrik
Roland

Vladimír

Valter
Kármen

Urlik
Babett

Szvetánia

Emese
Sarolta

Csaba Appolónia
Apolka

Ellák
Edgár

Lukrécia
Marina

Ottó,
Ottokár

Sarlós 
Boldogasszony

Július
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Programok Adonyban

2021. 07. 04. Adony anno -Időutazás egy adonyi utcában
Szervező: VSKE- Művelődési ház

2021. 07. 17. Adonyi Sváb Sörfesztivál
Szervező: Német Önk.  Helyszín: Művelődési ház - rendezvénytér
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Kincsek a kredencen
Türelemüveg a milánói hadifogolytáborból

Rabóczky János (1894-1926.) az olasz fronton harcolva 1917. május 16-án 
esett hadifogságba. A milánói hadifogolytáborból két és félévi fogság után 
szabadulva, 1919 őszén érkezett haza, Adonyba. Mivel a táborban sokat 
éheztek, még „türelemüvegeket” is készítettek egy kis plusz élelemhez 
jutásért. Az üvegben talán likőr lehetett valaha. Vékony nyakán keresztül 
hosszú pálcikákkal és cérna segítségével állította (ragasztotta) össze a 
késsel faragott kis részeket. Türelmes, aprólékos munka után állt össze a 
kompozíció: Krisztus a keresztfán. Négy gyertya a sarokban, kis virágok a 
kereszt körül, és a papírból kivágott, már fakuló kép a kereszten. A lezárás 
is fából faragott: felül kereszt, amelynek szára az üvegben fa ékkel van 
rögzítve. Családunk megbecsült, személyes, de mondhatjuk, történelmi 
emléke.

Amikor még kisgyerek voltam, megkérdeztem dédnagyanyámat: ”Mama, mi 
ez, hogyan került bele a kereszt?” Kezébe fogva az üveget, megsimogatta és 
ezt mondta: „Nagyapád készítette, amikor nagyon messze, hadifogságban 
volt.” Bizony, akkor még semmit sem tudtam arról, hogy mit jelent az a 
szó, hogy hadifogság, s gyermeki naivitással kérdeztem: „Ott ilyeneket 
csináltak?” Dédnagyanyám, aki sokat imádkozott fia hazatéréséért, néhány 
szóval talán akkor elmondta mindazt, amivel később, kutatásaim során 
szembesültem: „Sokat éheztek, és ilyen üvegeket is készítettek, eladták 
az olaszoknak, hogy egy kis ennivalóhoz jussanak.” Ez a „keresztes üveg” 
mindig ott volt a dédnagyanyám ágya melletti kis szekrényen. Rózsafüzérét 
tartotta rajta, amelyet akkor vett le róla, ha imádkozott. És ez így volt 
hosszú évtizedeken keresztül. Családunk számára egy fontos emlék, amely 
őrzi az ő személyes történetét, és egy kicsit a XX. század történelmét is. Ha 
kezemben forgatom, arra a fiatal hadifogolyra gondolok, aki az üveg fölé 
görnyedve, nagy türelemmel készítette az „alkotást”. Ez az üveg nem hozott 
számára újabb kenyérdarabot, mert kis zsákjába tette, őrizte, és hazahozta 
édesanyjának. Édesanyjának, dédnagyanyámnak, aki számára a „keresztes 
üveg” az egyik legfontosabb emléke volt fiatalon elhunyt fiától.

Rózsafi János
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Az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat bemutatkozik

A tábori konyha

A cserkésztábor egyik alapvető szükséglete a konyha. Én azzal a szándékkal 
mentem el az első táborba, hogy segítek a főzésnél. Aztán egyre jobban rám 
maradt a konyha üzemeltetése.
Gondoskodni kellett reggeliről, ebédről, uzsonnáról és vacsoráról.
Vannak cserkészcsapatok, akik igazán nomád körülmények között oldják 
meg a főzést. Például földbe süllyesztett tüzelőhelyet ásnak, nyílt tűzön 
főznek, gyűjtik a száraz ágakat, fákat. Ez inkább őrsi keretek között oldható 
meg, néhány fő részére. Nagyon sok munka és időigényes. Szerencsére, 
a csapatunk beszerzett két gázégőt gázpalackkal, ez lényegesen 
megkönnyítette a „séf” és a „kukták” napi munkáját.
Táborba indulás előtt már hetekkel megterveztem a menüt. Próbáltam úgy 
összeállítani, amit általában szeretnek a gyerekek, és viszonylag könnyen 
elkészíthető. Mindig elővettem az előző évi puskát, voltak olyan ételek, 
amik sosem maradhattak el.
Indulás előtt a tervezettnek megfelelően bevásároltunk. Nagyjából tudtuk 
mennyi tea, cukor, citromlé, tészta, konzerv, stb. fog fogyni. Szülőktől is 
nagyon sok segítséget kaptunk. Ami a kertben termett és felajánlották, 
azt használtuk. Az első napokban alig kellett vásárolni. Lekvár mindig volt 
bőven. 
Táborba érkezéskor az első dolog a sátrak felállítása volt. Utána következett 
a konyha. Nagyon aranyosak, ügyesek, talpraesettek, segítőkészek voltak a 
nagyok. Persze mindenki segített ott, ahol tudott. Igazán nagy munka volt 
a táborépítés. 
Kérdezték, hogy szeretném, hova mi kerüljön. Figyelni kellett, hogy a 
konyha megfelelően távol essen a sátraktól, gyülekezőhelytől, ne essen a 
közlekedő utak útjába, elég szélvédett, árnyékos helyen legyen. Az is fontos 
volt, hogy rálássak az egész táborra, mert ott volt a központ, ott folyt az 
élet, mint bármely családban. 
Építettek edénytárolót, mosogató állványt, ahol a háromfázisú mosogatás 
zajlott. Készítettek szárítót, ahova a tányérokat, evőeszközöket, poharakat, 
kisebb konyhai dolgokat lehetett tenni. Nagy örömömre szolgált, amikor 
készítettek tartót, és arra tudtam tenni a fedőt, ha főzés közben keverni 
kellett a 30 literes fazékban az ételt. 
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Volt élelmiszersátor, amit árnyékos helyre állítottunk. Az egyik helyen patak 
mellett táboroztunk, ott patentos hordó állt a vízben, így „hűtőszekrényünk” 
is volt.
Étkező az összekapcsolt katonai sátrakból volt, abban sörpadok asztalokkal. 
Jó időben az oldalak feltekerve, esőben meg odahúzódott az egész csapat. 
Jó előre meg kellett terveznem, hogy mi szükséges arra a napra. Korán 
reggel egy önként jelentkező segédtiszt bevásárolt. 
Mindennap más őrs volt a napos. Jöttek időben előkészíteni a reggelit, az 
asztalokat letörölni, kenyeret, szalámit szeletelni, paprikát, paradicsomot 
mosni, mosogatóládákat feltölteni vízzel, fertőtlenítőszert beletenni, vizet 
forralni, teát főzni. A legjobb tea, a tábori tea! 20 literes fazékban készül, 2 
kg cukor, másfél liter citromlé és 20 db tea filter kell bele. Naponta többször 
kellett főzni, hogy mindig legyen 
mit inni a nagy melegben. Reggeli 
után a napos őrs segített leszedni, 
letörölni az asztalokat, elpakolni, 
mosogatni. Az ebéd előkészítésben is 
segítettek. Sok volt a munka. Először 
azt gondoltam, nem örömteli dolog 
napos őrsnek lenni, mert kimaradnak 
az éppen aktuális programból, a 
játékból, a sportból, az íjászatból, a 
vetélkedőből. De tévedtem. Mindig 
jókedvűen, viccelődve, csacsogva telt 
az idő. Én nagyon élveztem velük 
lenni.
A napos tiszt sípszó után bekiabálta: „15 perc múlva ebéd!”. Ez azt jelentette 
mindenki számára, irány kezet mosni, és csajkával, pohárral őrsönként 
sorakozó. Imádkoztak is, de remélem, nem azért, mert olyan rosszul 
főztem. A napos őrsnek szinte egész nap volt elfoglaltsága. Bízom benne, 
soha senki nem maradt éhes. Aki többet kért, többet kapott, aki éppen 
nem szerette, az kevesebbet kért. Ügyeltünk, hogy minél kevesebb menjen 
veszendőbe.  Sok mindenre kellett figyelni, és a KÖJÁL előírásoknak is meg 
kellett felelni, mert minden évben jöttek ellenőrizni.
Nagyon élveztem a táborokat, jó volt a fiatalok társaságában lenni. Sajnos 
megöregedtem, már nem akaródzik sátorban, matracon, hálózsákban 
aludni, éjszaka sötétben esetleg kibotorkálni. A stafétabotot már átadtam 
a fiataloknak.

Olszewski Waldemardné
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Gasztronómia - Szabadtűzön készülhet

A cserkészek kedvencei
A Kalendáriumban minden hónapban bemutatjuk a cserkészélet egy-egy 
szeletét. Nem maradhatnak el a receptek sorából sem a cserkészek két 
kedvencét bemutató receptek sem, melyeket Olszewski Waldemardné 
Margitka, a sokat emlegetett „Hadtápfőnök” osztott meg velünk.

Csilisbab
Könnyen elkészíthető tábori körülmények között, és mindig sikere van. 
Természetesen akkor, ha nem csípős.
Gyakran szoktuk elkészíteni egynapos rendezvényeken is. Szerintem 
mindenki ismeri a receptet: vöröshagyma, kevés szalonna, darált hús, bab, 
csemegekukorica, sűrített paradicsom és fűszerek. 

Cserkész- botkenyér
Több cserkész véleménye szerint az igazi, cserkészes, tábori étel, ami a 
legfinomabb, mindenkinek ízlik, és a gyerekek élvezik az elkészítését, az 
a botkenyér. Mi nem csináltunk ilyet, de a más táborokban, őrsvezető-, 
segédtisztképzőkben nagy sláger. 
Hozzávalók kb. 15 főre: 
3 kg liszt, 2 sütőpor, 1 liter tej, só és cukor, ízlés szerint, víz a tészta megfelelő 
állagának elérésére. Valamint nagy tálban cukor, akácfa kifaragva, parázs 
és nem nyílt láng.
Elkészítése: Az adalékokat összegyúrjuk, amíg olyan állagú nem lesz – 
kemény és nem ragadós -, hogy az elkészített tészta könnyen feltekerhető 

legyen a frissen kifaragott botra. 
Feltekerés után meghempergetjük a 
tál a cukorban. A tűzrakó helyre víve 
célszerű egy-két percig, melegedni 
hagyni a botkenyeret, s csak utána 
közelebb helyezni a parázshoz. Kitűnő 
szabadtéri friss és meleg étel. 

Olszewski Waldemardné
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Fűszersa(o)rok
Kömény: Az egyik legkedveltebb és legelterjedtebb fűszer, már a Bibliában 
is szerepel. Európában aránylag későn, a 18. században terjedt csak 
el. Péksütemények, sajtok, levesek, főzelékek ízesítője, a húsok közül a 
sertéshúshoz illik a legjobban. Körözött keverésekor se feledkezzünk el 
róla. 
Bizonyos ételekbe beleszórjuk (körözött, cékla), más ételekbe belefőzzük 
(főzelékek), míg másokba belepirítjuk (köménymagleves).
Étvágygerjesztőnek, gyomorerősítőnek, szélhajtónak is használják tea 
formájában.
Római kömény: A Közel-Keleten és a Földközi-tenger mellékén őshonos, 
de ma már Magyarországon is termesztik ezt a köménynél fanyarabb, 
csípősebb, erősen pikáns ízű növényt, mely illóolajat, zsíros olajat és 
fehérjét is tartalmaz. Óvatosan kell adagolni, kevesebb kell belőle a 
szokásos köménynél.

Takács Béláné
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Környezeti értékeink – halfauna Adonyban
A ponty - a HAL

Hazánkban, ha halról beszélünk, általában a pontyra gondolunk. Mindenki 
ismeri a pontyot, akár horgászik, akár nem. Egyesületünkben a:
 - Hánynál tartasz? Mennyit fogtál? – kérdéshez nem szokták 
hozzátenni, hogy milyen halfajból, természetes, hogy a pontyra gondol 
mind a kérdező, mind a kérdezett fél. Ez a halfajta kerül a karácsonyi 
asztalunkra, de a bográcsunkban is ez rotyog, ha halászlét főzünk.
Gazdaságilag, halászatilag és horgászati szempontból is legjelentősebb 
halfajunk. Tógazdaságokban a legtöbbet szaporított, nevelt és értékesített 
fajta. Őshonos halunk, eredeti megjelenési formája a nyurgaponty vagy 
sodrófaponty, ami hosszú, végig pikkelyes testéről kapta nevét. Ma már több 
fajtát is kitenyésztettek ebből az aranyszínű, nagypikkelyes bajuszos halból. 
Ilyen a tőponty, melynek tömzsibb a teste, mint ősének, de a tükörponty 
jóval kevesebb pikkellyel is ide tartozik, és persze ne feledkezzünk meg a 
bőrpontyról sem, melynek testén már pikkelyek sincsenek. A forma mellett 
a színvariációk is nagy változatosságot mutatnak, hiszen a nem őshonos 
koi ponttyal együtt szaporodva, igazán színes egyedek is a horgunk végére 
akadhatnak.
Ez a mindenevő halunk növényi és állati eredetű táplálékot is szívesen 
fogyaszt. Étlapján szerepelnek férgek, bogarak, növényi hajtások, de a 
meder törésein tenyésző vándorkagylót sem veti meg. A lassú folyású 
folyószakaszok, holtágak lakója, szeret az iszapban a fenéken turkálni és 
a téli vermeléshez is ilyen helyet keres, ahol csapatostul vészelhetik át 

ezt a hideg és élelemben szegény 
időszakot. Ívási ideje május és 
június közepe közötti időszakra 
esik a víz hőfokától függően, így 
országos fajlagos tilalmi ideje május 
2-től május 31-ig tart. Növényekre, 
vízben lévő gyökerekre teszik 
ikráikat, melyeket a tejes pontyok 
igyekeznek megtermékenyíteni. 
Csoportosan ívó halfaj, egy-egy 
ikrást két-három tejes ponty is 
követ. Rabóczki József
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Steinmann László

Jó fogást érhetünk el bedőlt fák közelében, 
vízinövényekkel benőtt területen, vagy a 
mederben található töréseken, a meder 
egyenetlenségei mellett. Fogásukra ma 
már egész iparág épült. A kezdő horgász 
a különböző felszerelések, technikák és 
csalogató anyagok milliói között könnyen el 
tud veszni. Mindenki megtalálja a számára 
megfelelő készség és csali kombinációját, 
mellyel kifoghatja ezt a legnagyobbra 
megnövő békés halunkat. Holtágunkban 
mindenféle módszerrel, úszós és fenekezős 
készséggel, feederes technikával, vagy akár 
bojlis szerelékkel is eredményesen fogják 
tagjaink ezt a kedvelt halfajt.
Az Adony és Környéke Horgász Egyesület halgazdálkodási tervében vállalta, 
hogy intenzíven telepíti területét, így 7.000 kg pontyot teszünk évente a 
természetes szaporulat mellett vizeinkbe. A folyamatos telepítéseknek 
köszönhetően Adonyban halászati hatósági engedéllyel nincs éves tilalom 
rá, egész évben horgászható halfaj.
Az országos rekord 44,15 kg, a helyi rekorder 27,04 kg-os ponty volt. Ennek 
az öreg pontynak a története megérdemelne egy külön írást. Egy ekkora 
pontynak, hatalmas eszmei értéke mellett horgászhely népszerűsítő, reklám 
szerepe, híre is van, mellyel vonzza a horgászokat, akik ott szeretnének 
horgászni, ahol egy-egy ilyen halmatuzsálem él. Így lett sajnos ez az öreg hal 
is kifogása után, jogszerűtlenül eladva egy horgásztóba. Majd az interneten 
egy fényképnek köszönhetően felismerték, így kerülhetett vissza Kislókról 
eredeti élőhelyére Adonyba, sok viszontagság és hatósági eljárás után. Bár 
olyan állapotban kaptuk vissza, hogy elpusztulásában biztosak voltunk, 
(hatalmas sebek feje mindkét oldalán, 18 kg ra lefogyva) örömteli dolog, 
hogy hazaérve, meggyógyult. Rabóczki József horgásztársunk 2020. 
szeptember 21- én este horogra kerítette. Sebei begyógyulva és 8,8 kg-ot 
hízva, 26,8 kg os súllyal engedte vissza Józsi otthonába ezt a sokat látott 
öreg halat. 
Az országosan felső mérethatár erre a halra nincs, egyesületünknél 
minden 70 cm feletti pontyot vissza kell helyezni a vízbe, védve ezen 
óriásokat.



222

A ponty a legtöbb halászlé alapja, kiindulópontja és legfőbb eleme. Sajnos 
autentikus adonyi halászlé recepttel nem szolgálhatunk. Nálunk leginkább 
a bajai halászlét szoktuk főzni gyufatészta nélkül. Ehhez 3,5 kg pontyot, 
1,5 kg vegyes halat (kárászt, keszeget, amurt) javasolok. A halakat besózzuk 
és néhány órára a hűtőbe tesszük pihenni. Ekkor akár pirospaprikával is 
meghinthetjük. Ha alaplé készítésére adjuk a fejünket, akkor a levágott 
úszókat, a vegyes halakat, a fejet esetleg feltesszük főni 1 kg apróra vágott 
vöröshagymával 3-4 liter vízben. Amikor a csontról már leválik a hús (35-
40 perc után), a haldarabokat szűrőkanállal kiszedjük, és eltávolítjk belőle 
a csontokat, nagyobb szálkákat. A hajszál vékonnyal ne foglalkozzunk. 
Ha ez megvan, akkor fogjuk a botmixert, és a haldarabokat az alaplébe 
visszatéve összemixeljük, hogy az apró szálkák eltűnjenek. Visszatesszük 
forrni, és ha nem tettünk rá paprikát a sózáskor, akkor most tegyünk 10-
15 dkg őrölt pirospaprikát az alaplébe. Ha felforrt, a pontyszeleteket, 
esetleg pontyfilét a forrásban lévő alaplébe tesszük, de nem tovább, mint 
2-3 perc, mert szétfő! Ezután a halat szűrőkanállal óvatosan kiszedjük, és 
külön tálon kínáljuk. Friss kenyér és erős paprika elengedhetetlen része a 
finom halászlének.

Bodó István



223

Kérdezhetlek? Felelsz?
Munkakultúra, munkakörnyezet 2050-ben

A munkaalapú társadalmat építjük – halljuk a „nagypolitikától” nap, mint 
nap. De mit építünk majd 2050-ben? Erről kérdeztük – Alsóházi Réka és 
Hetyei Gábor – a mai tizenéveseket, ülési sorrendben: Virág Viktóriát, 
Ágoston Melindát, Paulusz Katát (a képen nem szerepel), Ecsődi Lászlót, 
Tokai Laurát, Molnár Daniellát, Füsi Borbálát és Ármai Borbálát.
Az elmúlt néhány hét új alternatívát mutatott: nem kell feltétlenül nap, 
mint nap a munkahelyre bemenni, lehet otthonról is munkát végezni, sok 
munkahelyen jól működött a home office. A jövő munkahelye tényleg az 
otthonról történő munkavégzésé? Lesznek sokak, akik nem tehetik meg az 
otthonról történő munkavégzést vagy a munka jellegéből adódóan, vagy 
a munkakörülményekből adódóan. A kereskedelemben például a nagy 
áruházak jelentősen csökkenteni fogják az alkalmazottak számát a raktár 
jellegű eladótérrel (ahol automata rendszerek töltik fel a polcokról hiányzó 
árukat), a pénztáraknál alkalmazott – már ma is csírájába fellelhető – 
pénztáros nélküli kasszákkal, az automata takarítórendszerekkel, a 
térfigyelő kamerák rendszerével. A kis boltok – mely úgy tűnik 30 év múlva 
nemhogy létezni fognak, de újra a reneszánszukat élik – azáltal tudnak 
fennmaradni, hogy a helyi, akár személyes igényeket is ki tudják elégíteni: 
de ehhez feltétlenül szükséges a személyes jelenlét. A webáruházak, online 
kereskedelem, drónos kiszolgálás forgalma természetesen növekedni 
fog: „De ez uncsi!” – jött a lakonikus válasz. Kell a piac, a shoppingolás.
A vendéglátásban, az iparban, a személyi szolgáltatásokban (fodrász, 
kozmetikus stb.) foglalkoztatottak szintén nem tehetik meg a home office-t, 
de még ki sem váltható az ő jelenlétük robotokkal és egyéb „IT”-kütyüvel. A 
pedagógiában – egyértelműen elfogadott a mostani nézet – nincs jövője az 
online rendszernek. A tanár, az óvónő, a dajka személyes közreműködése 
feltétlenül szükséges, a mostani kényszerhelyzet szülte megoldás nem a 
jövő rendszere. De a hitélet tevékenység is csak személyes jelenléttel 
fog megvalósulni: nem lesznek robot papok. Akik az ember lelkével, 
érzelmekkel foglalkoznak (ilyen például még a pszichológus), azoknak ott 
kell lenniük! De egy táncoktató, konduktor, vagy mozgásterapeuta sem tud 
távolból dolgozni.
 Online munkák lesznek: az informatika, a biztonsági felügyelet (!), a 
közigazgatás (önkormányzatok, kormányablakok, adóhivatal stb.), az 
egészségügyi terület egy része (diagnosztika, kontroll). Bár ez utóbbiról 
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megoszlott a vélemény. A munkavégzéshez szinte az élet minden területén 
elengedhetetlen lesz a számítástechnikai magas szintű képzettség. De 
nemcsak a napi munkához, hanem a napi élethez is elengedhetetlen lesz 
ez: „Nem lehet kettőt sem lépni informatikai tudás nélkül.”, „Kell tudni 
„informatikaiul” a szakmai tudás mellett!” Ehhez azonban az oktatás 
nagyon erős korszerűsítésére van szükség - a jelen tanulói szerint.
Az ipari foglalkoztatásban is elképzelhető az automatizálás, de itt nem 
az online technika lesz az út, sokkal inkább a folyamatok robotizációja. 
Az építkezéseken a sárga ruhás bácsik szerepét részben a robotok és 
a 3D-s nyomtatók veszik át. Az így kiváltott munkahelyek egy részét 
a programozók, a kontrollban résztvevők és a minőségellenőrzésben 
dolgozók veszik majd át. A robottechnika által felszabaduló munkaerőt 
a szolgáltatási szektor fogja felszívni. Növekedni fog az oktatásban lévő 
pedagógusok száma, ezáltal csökkenni fog az oktatásban az egy tanárra jutó 
tanulók száma, személyre szabottá válik a megszerezhető tudás. Azonban 
a felszabaduló munkaerőt a heti kötelező munkaidő csökkenése fogja nagy 
részben felszívni. A mai 40 órás munkahét 20-30 órásra fog csökkenni. A 
munkahatékonyság növelése garanciát jelent a jövedelmek emelkedésére. 
Azonban a nyugdíjba vonulás időpontja tovább fog kitolódni („Én a 
halálomig fogok dolgozni!”), hiszen az inaktív populáció finanszírozását 
meg kell oldani, és minél nagyobb a nyugdíjas társadalom létszáma, annál 
nagyobb ez a probléma.
És egy személyes kérdés a végére: ki hogyan képzeli el, mi lesz a munkája 
néhány évtized múlva? A válaszok (névhez kötés nélkül): óvodapedagógus 

vagy tanár, gyógypedagógus, 
villamosmérnök, mentőtiszt, 
turizmusban fog dolgozni, 
utazásszervező, színész, 
dramaturg, orvos, logisztikus, 
táncpedagógus. Ezek a hivatások 
nem fognak eltűnni: mindegyikre 
lesz szükség a jövőben, és 
várhatóan, a személyes jelenlétet 
is meg fogja követelni a szakma 
gyakorlása, és nem egy robot 
fog majd újraéleszteni, tanítani, 
tervezni, szervezni, színészkedni.

Hetyei Gábor

Ecsődi László most és majd
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Adony kultikus helyei
1. fősor : A kastélypark része, nem hivatalos elnevezéssel
 2. fősor: A kastélypark része, kerti pavilont is jelent
 3. fősor: A kastélypark része, már nem működő kulturális helyszín
 4. fősor: A kastélyparkban található romos építmény
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Farkas János, a „falu” jegyzője: a törvényesség őre

1946. március 19-én született Kispesten. 
Édesanyja háztartásbeli, édesapja a 
szakmáját gyakorolva hentes és mészáros 
kisiparosként, majd később ÁFÉSZ 
italboltvezetőként tevékenykedett. 
Általános iskolai tanulmányai befejezését 
követően, a dunaújvárosi Dr. Münnich 
Ferenc Gimnázium (mai Széchenyi) 
általános tagozatán 1964-ben sikeres 
érettségi vizsgát tett. Ugyanezen év 
augusztus 1-jétől a Baracs Községi Tanács 
Végrehajtó Bizottságánál helyezkedett 
el adóügyi előadói, majd pénzügyi 
csoportvezetői munkakörben. 1970-
1972-ig a megbízott vb-titkári teendőket 
látta el. Az 1972-74 közötti időszakban a 
Tanácsakadémia budapesti intézetében 
nappali tagozatos képzés keretében 

oklevelet szerzett, mely akkortájt a tanácsi szakemberképzés felső szintjét 
jelentette, és feljogosította a vb-titkári poszt betöltésére. Ezt követően 
visszatért korábbi munkahelyére, a baracsi Tanácshoz, ahol ismét megbízott 
vb-titkár lett. 1975-ben a Járási Tanács vezetése pályafutása következő – 
és mint később kiderült -, egyben utolsó állomáshelyéül Adony községet 
jelölte ki. A megüresedett vb-titkári állást megpályázta, és 1975 júniusában 
nevezték ki Adony Község Végrehajtó Bizottsága titkárának. Szakirányú 
ismereteit az Államigazgatási Főiskola elvégzésével bővítette, 1982-ben 
igazgatásszervező oklevelet szerzett. 1975-től 2009. január 15-ig, nyugdíjba 
vonulása napjáig látta el Adony nagyközség, majd Adony város vb-titkári, 
illetve jegyzői feladatait. 
Államigazgatási tevékenységének elismeréseként 1987-ben a Munka 
Érdemrend bronz fokozata kitüntetésben részesült, de birtokosa a Tanács 
kiváló dolgozója címnek is. Nyugdíjba vonulása alkalmából az akkori 
belügyminiszter tárgyjutalomban részesítette.
Két házasságából egy lánya, Mónika és egy fia, János Balázs született. Második 
felesége, Éva legalább annyira elhivatott volt a munkájához és Adonyhoz, 
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mint férje, hiszen 39 éven keresztül védőnőként segítette és szolgálta az 
egészségügyet. Ma már mindketten élvezik a nyugdíjasok mindennapi életét, 
és igyekeznek szeretetben elkényeztetni unokájukat, Boglárkát. 
Családi hagyományokat követve mindig is kötődött a földhöz, így nem csoda, 
hogy ebből fakad kedves hobbija a kertészkedés, a földművelés.
Farkas János (FJ) jegyző urat – koronavírusra tekintettel – telefonon 
interjúvolta Hetyei Gábor (HG) 
HG: Kezdjük rögtön azzal: mit jelent az, hogy „vb-titkár” és milyen szinten 
állt a szervezetben?
FJ: Jó kérdés, melynek megválaszolásához segítségül hívom a 
Tanácsakadémián tanultakat, mely szerint „a tanácsok a nép hatalmát 
megvalósító szocialista államnak a demokratikus centralizmus alapján 
működő népképviseleti-önkormányzati és államigazgatási szervei”, míg a 
végrehajtó bizottság a tanács által tagjai közül választott, önálló hatáskörrel 
is bíró végrehajtó, rendelkező szerv. Ezt és sok jogi kategóriát minden 
államigazgatási vezetőnek álmából felébresztve is tudnia kellett. 
E rendszerben a vb-titkárnak legfontosabb feladatai közé tartozott a már 
említett tanácsi szervek jogi előírások szerinti működésének biztosítása, 
szükség esetén a jogsértések megszüntetéséről való gondoskodás, valamint 
a már jelzett két testület üléseinek előkészítésében való közreműködés, 
továbbá a hozott döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, 
és nem utolsó sorban a szakigazgatási szerv (az apparátus) hatósági 
tevékenységének ellenőrzése, hogy dióhéjban, a fontosabbakat emeljem 
ki. Az államszervezet szintjén leegyszerűsítve úgy fogalmazhatunk, hogy a 
tanács az Országgyűlésnek, míg az operatívabb végrehajtó bizottság pedig 
a Kormánynak felel meg. 
Lényegében, mint vezetőnek a fő feladatai a tanácsrendszerben és az 
önkormányzatiban is jellegüknél fogva jelentősen nem módosultak, 
egyszerűen fogalmazva a vb-titkár a „törvényesség őre”. 
HG: Amikor 1975-ben Adonyba kerültél, érezted-e azt, hogy a település 
fontos, vezető személye lettél? 29 évesen mennyire nyomasztott, vagy 
éppen stimulált ez a helyzet?
FJ: Úgy érzem, hogy a település lakossága befogadott, mint államigazgatási 
vezetőt elfogadott és tisztelet övezte munkásságom kezdeti szakaszát, majd 
az elkövetkező több mint három évtizedet. Ezt éreztem az itt tevékenykedő 
különböző vezetők részéről is, akik egyenrangú partnernek tekintettek. 
Adonyba érkezve ismeretlen környezet és új emberek vettek körül, 
szinte „gyereknek” érezhettem magam közöttük, de az akkori vezetők 
közvetlensége nagyon megkönnyítette a beilleszkedésem. 
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A teljesség igénye nélkül kiemelem Iglódi István tanácselnököt, majd 
polgármestert, Krállné Reginát, Reményi Sanyit, Glavinaszné Erzsikét, 
Majer Pistát, Králl Pistát, Balassa doktort, Fodor Sanyi tsz-elnököt. Bár 
furcsa volt, de később megszoktam, hogy a szülőfalumban használt „Jancsi” 
helyett a „titkár elvtárs” lett a megszólításom.
A közös célok megvalósítása során természetesen előfordultak olyan 
esetek, amikor meg kellett „harcolnom” egyes jogi kérdésekben, de ez 
nem ment a munka, együttműködés rovására. Kompromisszumkész 
vezetőnek tartottam magam, és mindig igyekeztem, hogy ne menjek „fejjel 
a falnak”. Ugyanakkor megjegyzem, hogy a vb-titkárnak majd jegyzőnek 
beosztásából fakadóan nagyon sok elvárásnak kell megfelelni: testületek, 
tisztségviselők, felső vezetés, jogszabályi előírások, lakosság. Ezek közül 
talán az utóbbit tartottam a legfontosabbnak. Úgy érzem, hogy ez nekem 
inkább többé, mint kevésbé sikerült. Bár ennek megítélése nem csak az én 
tisztem. 
HG: Hogyan állt össze a végrehajtó bizottság, milyen létszámmal működött 
a hivatal? 
FJ: Emlékezetem szerint kezdetben 11 tagú végrehajtó bizottság működött, 
melynek létszáma az évek során csökkenő tendenciát mutatott. Az utolsó 
évben, 1989-ben már csak 7 fővel ülésezett. A 43 tagú tanács testület hozta 
meg a település fejlődését meghatározó döntéseit. A végrehajtó bizottság 
kéthetente, majd később havonta tartotta üléseit, de természetesen 
előfordult, hogy rendkívülire is sor került. A teljesség igénye nélkül 
próbálom felidézni a bizottság tagjait, így Králl Józsefné, Pletser Ferencné, 
Glavinasz Fotiszné, Iglódi István, Ecsődi László, Hetyei János, Dr. Soós 
György. Megjegyzem ugyanakkor, hogy Csikós József osztályvezető, gazdag 
pénzügyi és élettapasztalattal hosszú időn keresztül szintén aktív részese 
volt e munkának. Mindannyian településüket szerető, annak fejlődéséért 
tenni akaró emberként képviselték a közös ügyet.
Munkásságom kezdetén az apparátus létszáma, beleértve a két vezetőt is, 
11 fő volt. Az évek során bekövetkezett változások (nagyközséggé válás, 
hatáskörök és feladatkörök bővülése) és az ezzel járó többletmunka 
vonzata létszám-emelkedéssel járt. Volt rá példa, hogy bizonyos hatósági 
feladatok ellátása igazgatási társulás keretében – Besnyő, Beloiannisz, 
Iváncsa települések vonatkozásában – valósult meg. Sőt, előfordult, hogy 
a járási vezetés megbízásából még a 70-es évek közepén Iglódi István 
tanácselnökkel együtt segítettük egyik szomszédos település testületének 
munkáját.
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HG: Ugorjunk egyet a rendszerváltás időszakához! Alapvetően megváltozott 
a testület és a hivatal jogi környezete. Nem estél pánikba amiatt, hogy 
hogyan tudod megfeleltetni a felügyeleted alatt lévő szervezetet a 
megváltozott normarendszerhez?
FJ: Mivel mi, államigazgatási vezetők hozzá voltunk szokva a korábbi jól 
bejáratott tanácsrendszerhez, így kissé tartottunk az új feladatokra való 
felkészüléstől, azoknak való megfeleléstől. Bevallom, féltünk is az új 
kihívásoktól. A változásokkal kapcsolatosan szinte naponta jelentkeztek 
problémák, de ezekben sokat segítettek a felsőbb szervektől rendszeresen 
kibocsátott jogi iránymutatások (körlevelek, tájékoztatók, jogi irányelvek). 
Hasznos segítségnek mutatkozott akkortájt a dunaújvárosi járás 
településeinek jegyzői által életre hívott Jegyző Klub, mely szükség szerinti 
gyakorisággal ülésezett valamelyik településen. E szakmai fórumok 
is hozzájárultak az egységes joggyakorlat kialakításához. Bizonyos 
szempontból szerencsés helyzetben is voltam később, mivel Ecsődi László 
országgyűlési képviselő úr jóvoltából több, országos szintű, de helyi 
vonatkozásban is jól alkalmazható információhoz jutottam hozzá, mely 
a hatósági és egyéb feladataim végrehajtását segítette. Összességében 
elmondható, hogy a kezdeti nehézségek ellenére az átmeneti időszak 
zökkenőmentes volt, főbenjáró hibákat nem követtünk el. 
HG: Volt-e lényeges szakmai különbség a vb-titkár és a jegyző között?
FJ: A tisztségviselői megnevezésben történt változás azt eredményezte, 
hogy „átigazoltunk” vb-titkárból jegyzőbe. A megnövekedett feladatellátás 
magasabb szintű elvárásokkal párosult, de az alaphelyzet, mint már az 
előzőekben jeleztem, a „törvényesség őre” továbbra is a fő irányvonal 
maradt.
HG: A szakapparátusban kellett-e politikai nyomásra változtatást 
végezned?
FJ: Ilyen presszió nem ért. Nehezen tudtam volna ennek eleget tenni, 
mert a munkatársaim felkészült, elhivatott, a feladataikat jól ismerő és 
közszolgálatot régóta gyakorló szakemberek voltak. Nehéz lett volna 
bármelyiküktől ilyen okok miatt megválni. Egyébként vezetőtársam, Iglódi 
polgármester úr sem lett volna ebben partnerem. Személyemet illetően 
sem éreztem ilyen jelenséget. 
HG: A 90-es évek első fele Adony aranykora volt. Óriási fejlődés 
következett be a községben a korábbi időszakhoz képest is, ami manapság 
elképzelhetetlen már. Ebben döntő szereped volt! Hogy élted ezt meg?
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FJ: A település fejlesztésében oroszlánrészt vállalt a lakosság saját anyagi 
hozzájárulásával. Gondolok itt többek között ivóvíz-, gáz-, szennyvízhálózat, 
szilárd burkolatú útépítés megvalósítására. Bár pénzügyi szakembernek 
nem tartom magam, de annyira voltam az ez irányú ismeretek birtokában, 
hogy a település nem vállalta túl magát. Bíztam a pénzügyi kollégáim 
lelkiismeretes munkájában és nem utolsósorban az akkor még rendszeres 
felsőbb ellenőrzések megállapításaiban. Úgyis fogalmazhatunk, hogy amit 
manapság pályázatból finanszíroz egy önkormányzat, azt annak idején a 
lakosságtól kellett beszedni, az embereket az ügy mellé állítani, hiszen a 
lehetőség megvalósítása az ő zsebükből történt, lakossági verejtékből lett 
kiizzadva. Emlékszem még arra az időszakra, amikor a korábbi Somogyi 
Béla utcában (ma Deák Ferenc utca) úgy lehetett átmenni csapadékos 
időszakban egyik oldalról a másikra, hogy kukoricaszár kévéket fektettek az 
útra. És ekkor Hetyei János barátom „tanulmányútra” indult Baracsra, ahol 
már kiépült a belterületi kohóköves úthálózat, innen hozta a megoldást. 
Kedvezményesen került beszerzésre az útalapot szolgáló kohókő, melyet a 
termelőszövetkezet gépjárművei ingyen idefuvaroztak, a felmerült további 
költségeket pedig a lakossági támogatás fedezte. Nehéz korszak volt, igen 
kiemelkedő fejlődés történt akkoriban. Kérdezte is több esetben a sógorom 
találkozásaink alkalmával: „Na, mi újság van Adony városában?” Talán ’75-
ben sejthette a jövőt?
Ezen időszak úgy jellemezhető, hogy nem volt akkora anyagi jólét, 
társadalmi különbség ember és ember között, de az egymás iránti tisztelet, 
felelősség egészen más méreteket öltött, mint napjainkban. 
HG: Köszönöm a beszélgetést. Gratulálok a munkádhoz, és jó egészséget 
kívánok!
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Hogyan ünnepeltünk anno?
Az adonyi Járási Ifjúsági Találkozó – a baloldali ifjúság ünnepe

Adonyban évtizedeken keresztül lelkes tömeg öntötte el az utcákat 
és a kastélyparkot évről évre egy napra: városunk adott otthont a 
Dunaújvárosi Járás ifjúságának találkozására. Ez a rendezvény vonzotta 
Adonyba Martonvásár, Ráckeresztúr, Ercsi, Beloiannisz, Besnyő, Iváncsa, 
Pusztaszabolcs, Szabadegyháza, Perkáta, Kulcs, Rácalmás, Dunaújváros, 
Nagyvenyim, Mezőfalva, Baracs békeszerető ifjúságát. Ezt a rendezvényt 
ugyanis az ötvenes évek végén frissen alakult Kommunista Ifjúsági 
Szövetség (KISZ) járási szervezete rendezte a „Béke és barátság!” jegyében.

Az első találkozóra nálunk 1957. május 26-án került sor, melyre a 
Moszkvában megrendezett VI. Világifjúsági találkozóra való felkészülés 
adott apropót. A járási találkozó után került sor a megyei találkozóra. Az 
ezeken a rendezvényeken jól szereplők kaptak „jegyet” arra, hogy hazánkat 
képviseljék Moszkvában. (1947-ben volt az első VIT, melyet azóta is a 
baloldali Demokratikus Ifjúsági Világszövetség rendez. Az eddigi utolsó 
VIT 2017-ben volt Szocsiban, 185 ország ifjúságának részvételével. Talán 
sokan emlékeznek a Csinibaba című filmre, melyben a zenekarok azért 
vetélkedtek, hogy kijussanak Helsinkibe, a VIT-re1.) 

Az első adonyi ifi találkozóra 1.200 vendég érkezett, 20 KISZ szervezet 
égisze alatt buszokkal, teherautókkal, kerékpárokkal. A program – mint 
ahogy a későbbi rendezvényeken is – a Bocskai utcától induló felvonulással, 
majd a művelődési házhoz érve, a szovjet hősi emlékmű koszorúzásával 
kezdődött. Ezt követte a fél órás politikai jellegű beszéd, megnyitó. 
A parkban elsősorban sportversenyek (atlétika, kézilabda, röplabda, 
kispályás foci versenyek), szellemi vetélkedők és művészeti együttesek 
bemutatója adott programot. De az egyik fő attrakció az éjszakába nyúló 
utcabál volt. 

1  „A mai napon Bánki Attila betanított munkás nyilvánosan megkérdezte Helsinki nyugat-e? 
A munkások felettébb hosszasan vitatkoztak a kérdésen, amely során Formán István szakszervezeti 
bizalmi a csikkek tárolására alkalmazott tűzoltóvödröt Gáspár Sándor TMK-s fejébe húzta. Az elhangzott 
szidalmak nem tartalmaztak a fennálló rend ellen izgatást. Ibolya Csavargyár 4/IV alosztály, dátum, két 
fél kevert.” – Csinibaba (1997. Rendezte: Tímár Péter)
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Természetesen a felállított sátrakban nagyon vonzó áron lehetett ételhez, 
italhoz (sör, bambi) jutni, mely biztosította a megfelelő energiát és 
hangulatot. A mobil színpad – melyen a kulturális események: a járásból 
érkező népi, fúvós zenekarok, néptáncosok, versmondók léptek fel - 
eleinte a park közepén, legutóbb röplabda pályának használt részen volt 
felállítva. Érdekes színfolt volt az ercsi MHSZ rádiósklub világvevő rádió (a 
hetvenes évektől többször volt a rendezvény programján), melyen beszélni 
lehetett a világ számos pontján lokátorozókkal. Volt olyan év, amikor 3.000 
résztvevőt regisztráltak!!!

A találkozó évről évre jellemzően májusban, de volt, hogy augusztusban 
került megrendezésre. Eleinte kimondottan saját előadások szórakoztatták 
a megjelenteket, majd szép lassan „beszivárgott” a popkultúra is. Ennek első 
nyomát 1968-ban találtuk, mikor a Budapest Táncegyüttes esti programja 
már profi előadóra utalt. (1965-ben még meghatározott cél volt, hogy csak 
műkedvelők juthassanak a színpadra…) Évről évre megjelentek „baráti 
országokat” képviselő fiatalok is, így voltak vendégeink Kubából, Laoszból 
és természetesen a szomszédos szocialista országokból. Bár a rendezvény 
kimondottan politikai indíttatású volt – a megnyitót mindig megyei, járási 
pártpolitikus mondta -, azonban ezt a résztvevők elviselték a jó buli és az 
olcsó sör reménye érdekében. És e téren nem csalatkoztak…

1967 tavaszán aztán megépült a „Filán” a szabadtéri színpad, mely a 
későbbiek során központi helyszíne lett a programnak. Az évek múlásával 
egyre inkább a délutáni műkedvelők után a profi előadók vették át a 
színpadot. Az ifi találkozón ezen a színpadon lépett fel többek között: a 
Korál, az LGT, a P. Mobil, a V Motor Rock, Tolcsvay együttes…

Az utolsó találkozóra 1983-ban került sor. Ennek egyik szervezője, 
rendezője Pletser Nándor volt. Őt kértük meg, emlékezzen vissza a majd 
negyven-ötven évvel ezelőtti találkozókra:

„A Járási Ifjúsági Találkozó mindig az év legnagyobb rendezvénye volt. Ezt 
minden évben Adonyban rendeztük meg, talán azért, mert nálunk voltak 
legjobbak a feltételek egy ilyen nagy rendezvény lebonyolításához. Adott 
volt erre a célra a kitűnő helyszín, a park, szabadtéri színpad, sportpályák, 
s a stáb, akik ezt megszervezték és lebonyolították. Nem kis munka volt 
ez minden évben, de nagyon szívesen csináltuk, s évek alatt már kellő 
rutint és tapasztalatokat is szereztünk a megrendezéséhez. Minden évben 
már nagyon várta a járás fiatalsága ezt a napot, hiszen nagyon jó volt újra 
együtt, ismerkedni, találkozni, sportolni, s nagyon jót szórakozni.
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A szervezést illetően már hónapokkal előbb megkezdtük a munkát, a 
programszervezést. 

Amikor összeállt a kész, teljes program - irány a dunaújvárosi nyomda, ahol 
többszáz példányban kinyomtattuk a plakátokat, s ezt elvittük minden 
településre a járásban, ahol a legfrekventáltabb helyekre kiragasztottuk. 
Így a résztvevő fiatal közönség már adott volt a rendezvényre, igen- igen 
nagy számban. Mindig az volt a fő kérdés: Vajon el fogunk- e férni a parkban?

Bár ma is csak ez lenne a legnagyobb gondunk!

Ami a napi programot illeti: mindig közös felvonulással indult a nap. 
Minden település ifjúsága a saját helységjelző tábla alatt vonult fel, 
színes, dekoratív, rájuk jellemző viseletben. Például a népi táncosok, 
sportolók, satöbbi. Szinte a járás minden településének csapata részt vett a 
színpompás felvonuláson. Ezt követte a hivatalos megnyitó délelőtt 9-kor, 
s utána megkezdődtek a különböző helyszíneken a programok, kulturális 
műsorok, vetélkedők, sportversenyek és kiállítások. Választék volt mindig 
bőven, igyekeztünk a legjobb programokat megszervezni erre a napra. 
Általában ez sikerülni is szokott, a pozitív visszajelzésekből ezt láthattuk. 

A sport programok közül a kispályás foci volt a sláger – volt, hogy 40-50 
csapat is nevezett a versenyre. Ez komoly profi szervezést igényelt tőlünk. 
De volt kézilabda, röplabda kötélhúzás, gólyalábazás és más ügyességi 
játékok. Akkor még nagyon aktív, sportos volt az ifjúság. 

A kulturális programok is igen népszerűek voltak. Nagy örömmel léptek 
fel, rendszerint az adonyiak mellett a baracsi, mezőfalvai néptáncosok, 
de valahogy mindig a legjobban a görög táncosokat vártuk, ők mindig 
hatalmas sikert arattak.

Sok település hozta magával a maga kulturális programját, de jöttek már 
hakni programok is: humoristák, táncdalénekesek, pol-beatesek. Örök 
emlék számomra a Metro együttes fellépése Adonyban! De volt a Scampoló 
és különböző nagy zenekarok is. Utolsó rendezvényünkön az Új Skorpió 
játszott. Az év nagy szenzációja volt mindig, hogy milyen nagyzenekart 
tudtunk idecsábítani. Ezek az együttesek nem csak a fellépésre jöttek, hanem 
már órákkal előtte itt voltak, segítettek a felszerelések összeállításában, 
de elvegyültek a fiatalok között is gyakran. Az ifi találkozó mindig az év 
legnagyobb durranása volt... Akkor nem az volt a módszer, hogy a fellépés 
kezdetére percre pontosan érkezik a jól fizetett sztár, lenyomja playbackről 
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a műsort, pontosan annyit, amennyit leszerződött, és száguld is már a 
következő fellépésre. Nem, akkor az egész napot erre a fellépésre szánta 
az együttes. Nem voltak elzárva a fellépők a közönségtől. Sosem felejtem 
el, amikor a Metro lépett fel. Zoránék itt voltak jóval előbb. Ők rakták össze 
a szerelést. A presszós László Marika néni volt az egyik sörsátornál. Ott 
csapolta a sört. A Zorán kért egy korsó sört, de mivel nem voltak kitelepült 
hűtők, akkor még jéggel hűtötték az italokat, hát elég langyos volt a sör. 
Vissza is dobta, hogy ez meleg. Lehet, hogy Zoránnak az Így is jó című 
nótájában innen származik a mondat: „Langyos a sör, de nekünk így is 
jó.”???

Az ÁFÉSZ települt ki: virsli, sültkolbász, lacikonyha, sör, bambi. Ellátás volt 
egész napra. Katonasátrakban voltak az elsősegélyhelyek, volt nagy sátor 
is az eső esetére, de nem nagyon érdekelte az eső a résztvevőket. Az egész 
ifjúsági találkozónak a lényege szerintem az volt, hogy végre van egy nap, 

Fejér megye Hírlap, 1980. június 17. Balról a 3. Adácsi László (művelődési ház igazgató), Farkas János 
(Adony Község Végrehajtó Bizottsága titkára), Glavinasz Fotiszné (az MSZMP adonyi pártbizottságának 
titkára) 
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amikor minden csak az ifjúságért van, és felszabadultan tudtunk bulizni, 
Lehetett frankókat csajozni, fiúzni, barátkozni, és nagyon jót szórakozni. 
Nyár, jó idő, szabadság, jókedv, minden gyönyörű szép volt.

 Emlékszem rá, hogy kézi megafonnal járták esténként a parkot, hogy melyik 
település irányába mikor indul a busz vagy a teherautó, ami hazaszállítja 
a résztvevőket. ’Figyelem! Fél 10-kor indul a busz Pusztaszabolcsra! 
Gyülekező a művház előtt!’. Akkoriban még nem autóval jártak az ifik a 
rendezvényekre. 11- kor vagy éjfélkor minden programnak vége volt, 
elcsendesedett a park, hiszen másnap, hétfőn munkanap volt.

Régi szép emlékek, sajnos már csak emlékek. Tudom, ezekre az időkre 
mindenki másképpen emlékezik, de olyan jó néha visszagondolni ezekre 
az időkre.

Ma is jó lenne ilyen találkozó: ha másért nem, a szabadtéri színpadot volna 
miért megcsinálni, s a parkot élettel megtölteni.”

Hetyei Gábor



236

Kincsek a plébánián
Szentkép

A diakónusok pappászentelése Keresztelő Szent János ünnepén történik. Ez 
a nap június 24. A hagyomány szerint Szent János születésének napja, egyben 
a fény és a világosság győzedelmének a napja a sötétség és a halál felett.

Keresztelő Szent János anyai ágon Jézus rokona. Zakariás és Erzsébet 
gyermeke. Jézus korának jelentős személyisége, prédikátora. A Jordán 
folyó vizében keresztelt. Innen származik a keresztelés szentsége. Jézus 
is elment hozzá megkeresztelkedni, amit János – aki ekkor felismerte 
Jézusban a Megváltót – először nem akart megtenni. Úgy érezte, hogy 
méltatlan rá. Jézus erre így válaszolt: „Engedj most, mert így illik nékünk 
minden igazságot betöltenünk.” (Mt 3,15)

A János szláv elnevezése az Iván. A naptárra tekintve láthatjuk, hogy e 
napon az Iván névnapot ünnepeljük. Ez az (egyik) leghosszabb nap, ekkor 
a legrövidebb az éj: Szent Iván éj. 
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Adonyban született
Fannis dalok

Kovács-Kerekes Fanni: Falu végén
Bodzaillat.

Koporsón kopogó esőcseppek.
És a rádöbbenés: a közös

pillanataink mesévé lettek…

Kovács-Kerekes Fanni: Befőttesüvegnyi napsütés
Szeretem a szombat reggeleket,

a redőny résein beragyogó fényeket.
Szeretem, hogy két csészében gőzölög a kávé
s, hogy ilyenkor minden kenyérmorzsa ráér...

Szinte üres már a stelázsi, végére jár a február,
de a méz mellett csillog még egy utolsó üveg napsugár.

Kovács-Kerekes Fanni: Nap és hold
Mérleghinta: fent és lent.

Kakukkosóra: kint és bent.
Sakktábla: fekete és fehér.

Örökös harc: macska és egér.

Fent és lent. Kint és bent.
A lélek megállás nélkül hullámvasúton ment.

Fekete és fehér. Macska és egér.
Az őrület elől kiugorva, a levegőben felemelt egy tenyér.

S ma már jöhet akár fent vagy lent,
lehet akár kint vagy bent.

Lehet az élet fekete vagy fehér, 
s lehetsz te akár a macska vagy az egér.

Ő megtart; soha el nem enged;
elkísér; s nem kell már egyedül menned.

Kovács-Kerekes Fanni: Szeptember elején
Ősz illatú alkonyat.

Naplemente aranyában táncoló falevelek.
Égen futó felhők,

fecskeháton nyarat reptető szellők.

Játszik az Élet a kertek alatt, 
játssz vele rögvest:

le ne maradj!
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A méhész és a méhek 12 hónapja
Július

Vándortanya a Vértesben

Méztermelés szempontjából az utolsó nagy mennyiségben elvehető mézre 
lehet számítani ebben a hónapban. A hazahozatalt úgy kell ütemezni, hogy 
a napraforgó virágzás elejére megérkezzünk. A napraforgóról tudni kell, 
hogy a virágzás elejétől a virágzási időszak közepéig adja a legtöbb nektárt. 
A növény szereti a 30-35 fokos hőmérsékletet. Ekkor a mézteres fiókokkal 
fokozatosan bővítjük a kaptárt, ahogy telik meg mézzel. Nem ritka, hogy 
3 fiókot is telehordanak. Sajnos, ebben az intenzív hordásban nagyon sok 
méh elpusztul, elkopnak, halálra dolgozzák magukat. Ilyenkor nagyon sok 
méz a fészekbe is kerül, ezáltal kiszorítják az anyát, aki nem tud petézni, 
nem lesz helye. Ezért jó, hogy a napraforgó előtt nagyon sok a fiasítás, 
lassabb a kiszorítás folyamata.
A napraforgó virágzása után, mikor elvesszük a mézet, alapos átvizsgálást 
kell végeznünk. Előfordul, hogy az anyák is elpusztulnak, elvesznek. Ezeket 
anyásítjuk kölyök családokkal vagy tartalék anyákkal. Ha sok méz kerül a 
fészekbe, 1-2 keretet elveszünk és üres, kiépített keretet adunk nekik, hogy 
legyen hova petézzen az anya.
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De mi okozza ezt az intenzív mézhordást a fészekbe? A méhek érzékelik a 
napfordulót, így ők már készülnek a télre, a fészekbe raktározzák a mézet 
a fiasítás köré. Ez lesz a téli élelmük, illetve az anya is csökkenti a petézést. 
Furcsán hangzik, de a nyár közepén ők már a télre készülnek.
A méhek között is nagy a fajtaváltozatosság, de Magyarországon jószerével 
egy fajtához tartozók találhatók. Ez a krajnai házméh, mely Szlovéniában 
őshonos, de nálunk is nagyon régóta otthonra talált. Ezen kívül még az 
olasz faj található meg, amit úgy telepítettek be, de az őshonos dominál, ez 
felel meg igazán az itteni körülményeknek. A tájfajtáiból az alföldi krajnai 
méh tartható elsősorban tenyésztésben. Ez a fajta a szelíd méhfajták közé 
tartozik, rendkívüli a munkabírása, jól tájékozódik, az áltagosnál nagyobb 
területet képes bejárni. A helyi klimatikus viszonyokhoz is remekül 
alkalmazkodott.

Napraforgó méz
A napraforgó méz sajátságos ízű, kellemesen aromás, ízletes, a napraforgó 
termésének ízéhez hasonlítható. Közepesen gyorsan kristályosodik. Színe 
az aranysárgától a narancssárgáig terjed. Ízét az aromaanyagok összetétele 
és mennyisége határozza meg. Sütésre kiváló, de erősítő, fertőtlenítő, 
gyulladáscsökkentő hatása miatt vajas kenyérre kenve vagy teába téve 
is kitűnő. Savas méz lévén gyomorsav túltengésben szenvedőknek nem 
ajánlott.
Javasolják a prosztata betegségekre. Gyulladáscsökkentő, szervezeterősítő, 
koleszterinszint csökkentő, fertőtlenítő, görcsoldó hatása is kimutatható. 
Kedvezően hat lázas állapot esetén.

Kis László, méhész
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Kis kincses
Mersics-Morva Dóra: A szerencsét hozó kisegér

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Üveg-hegyeken 
is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr: volt a világon egy szegény ember. 
Olyan szegény volt, mint a templom egere. Egyedül élt egy kis viskóban, a 
felesége korán meghalt. Napszámba járt dolgozni a közeli majorba. De ott 
olyan kevés pénzt kapott, hogy épp, csak a napi betevő falatra volt elég.
Egy napon, amikor a szegény ember ette vacsorára a kis száraz, üres kiflijét, 
látja ám, hogy azt a néhány leeső kis kiflimorzsát - merthogy tányérja sem 
volt - eszi egy kis egérke. Lehajolt hozzá, mire a kisegér megijedt, elszaladt, 
és bebújt egy lyukba a falon.
- No, nem bánom - mondta hangosan csak úgy magának a szegény 
ember - maradhatsz, végülis megférünk egymással. De sok ételre itt ne 
számíts!
Másnap reggel, amikor odaért dolgozni a gazdaságba, azzal a hírrel fogadták, 
hogy az uraság, akinek dolgoznak, megemeli a napszámos járandóságukat. 
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Igaz, nem sokkal, de ez is valami, a kicsinek is örülni kell. Nagyon boldog 
volt a szegény ember, újult erővel vágott bele a napba.
Munka után, amikor otthon vacsorázott - a szokásos üres kiflit -, megint 
előbújt a kisegér, s azt a néhány kósza morzsát felette a földről. Megint 
lehajolt hozzá az ember, a kisegér pár pillanatra ránézett, majd megint 
beszaladt a lyukba.
- Jól van, nem kell úgy félni! - kiabálta utána.
Másnap reggel indult ki mosakodni a kerti kúthoz. Tudni kell, hogy a kút 
hónapok óta rossz volt, de a szegény ember nem tudta megjavítani, de 
azért minden reggel megpróbálta, hátha megjavult... magától.
No, ezen a reggelen, láss csodát, amint elkezdte húzni a kutat, abból megint 
csobogott a friss víz. Vakarta is a fejét az ember, hogy ez vajon most hogyan 
történhetett, de aztán annyira boldog volt, hogy nem is foglalkozott vele. 
Jól felfrissítette magát a finom, hideg vízzel, s máris indult munkába.
Ott azzal fogadta a többi munkás, hogy kiszökött az uraság lányának 
a kedvenc kismalaca, s beszaladt az erdőbe. Addig nem dolgozhatnak, 
amíg nincs meg a malac, mindenkinek a malackát kell hajtani. Az uraság 
pénzjutalmat ígért, annak, aki hazaviszi a lányának épségben az állatot.
Na, zsörtölődött a szegény ember, hogy ezzel bizony az egész nap elmegy, 
hiszen az erdő hatalmas, a malacka bárhol lehet, s ha meg is látja esetleg, 

Illusztráció: Győri Jázmin
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hogyan fogná meg, hiszen amint közelebb érne, a kismalac úgy elszalad, 
hogy csak úgy porzik.
Bandukolt az erdőben a szegény ember már egy jó ideje, egyszer csak 
meglátta a kismalacot, aki épp a földet túrta. Megdermedt az emberünk, 
nehogy megijessze a kis állatot, aztán szépen lassan elkezdett hozzá 
közelebb osonni, és csodák csodájára, sikerült neki elkapnia. A malacka 
még csak meg sem próbált elszaladni. No, vitte ám az ember boldogan a 
zsákmányát, az uraság házáig meg sem állt vele. Nagyon megörült a kis 
kedvencnek a leány, s látva lánya boldogságát, az uraság annyi pénzt adott 
a szegény embernek, amennyi egy jó havi bére volt. A szegény emberrel 
madarat lehetett volna fogatni boldogságában.
Hazafele, a faluban bement a pékhez, vett friss kifliket, de most már egy kis 
vajra is futotta pénzecskéjéből!
- Legalább lesznek finom, lehulló morzsák az egérnek is! – mondta 
magában mosolyogva.
Na, ahogy ezt így kimondta, eszébe jut valami, amin egész hazáig 
gondolkozott, nem hagyta nyugodni: azóta történnek vele jó dolgok, azóta 
megy kicsit jobban a sora, mióta a kisegér ott lakik vele a házban.
Hazaérvén leült, elkezdett vacsorázni, nagyon várta a kisegeret, aki 
hamarosan elő is bújt. A szegény ember lehajolt hozzá és így szólt:
- Szervusz, kisegér! Kérdeznék valamit, nem várom, hogy válaszolj, 
hiszen az állatok nem beszélnek, de … nem hagy nyugodni ez a dolog … 
szóval lehetséges az, hogy temiattad történtek velem most a jó dolgok? 
Talán te egy szerencsét hozó kisegér vagy?
A kisegér valóban nem válaszolt, de alig észrevehetően elmosolyodott és 
bólintott. Ennyi elég volt az embernek, már biztos volt abban, hogy egy 
szerencsét hozó kisegér költözött be a házába. Még boldogabb lett ettől 
az ember, s elhatározta, hogy a kisegeret nagy becsben fogja tartani. Nem 
akarta, hogy abban a lyukban éljen, épített neki egy kis egérházikót a 
konyha sarkába. Nem kellett ezentúl a lehulló morzsákon élnie, a szegény 
ember mindig adott neki külön ételt és innivalót. Nagyon jól megvoltak 
egymással. A kis állat pedig nagyon boldog volt, hiszen eddig sehol sem 
bántak jól vele, mindenhonnan csak elkergették. Nagyon hálás volt az 
embernek a jó bánásmódért. A szegény emberrel – aki időközben módos 
ember lett az egérnek köszönhetően – pedig ezután már csak jó dolgok 
történtek, hiszen tudjuk: jó tett helyébe, jót várj!
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Augusztus
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

1817 19 20 21 2216

23 24 25 26 27 28 29

Boglárka
Boglár

Ibolya
Afrodité

Marcell
Maximilián

Sámuel
 Hajna

Menyhért
Mirjam

Bence
Szidónia

Bertalan
Jonatán

Lajos
Patrícia

Izsó
Natasa

Tália

Gáspár

Mária

Ábrahám
Rókus

Jácint
Arika

Ilona
Ilka

Huba István
Államalapítás

ünnepe

László
Eszmeralda

Emőd
Roland

Lőrinc Zsuzsanna
Tibor

Tiborc

Klára
Letícia

Ipoly

Lehel
Özséb

Hermina
Kíra

Domonkos
Dominika

Krisztina
Kriszta

Berta
Bettina

Ágoston Beatrix
Erna

Rózsa
Rozalinda

Erika
Bella

Hanga

Augusztus



 Programok Adonyban

2021. 08. 07. Borrendi szakmai kiránulás
Szervező: Borrend

2021. 08. 20. Városnap
Szervező: Művelődési ház Helyszín: Kastélypark

Éjszakai kalandtúra
Szervező: Ifi klub

Horgászverseny
Szervező: Horgász Egyesület Helyszín: Duna-part
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Kincsek a kredencen
A nefelejcsmintás bögre

Egy nagyon szép és régi bögre tulajdonosa lettem ebben az évben. Férjem 
édesanyja ajándékozott meg vele, mert tudta, hogy nagy örömet szerez 
nekem.
Ez a finom kidolgozású, kéknefelejcs mintázatú, különlegesen szép formájú 
bögre az ő édesanyjáé volt - Horváth Józsefné Erzsike nénié –, aki 94 évesen 
hunyt el. Az ő konyhai „gyűjteményéből” származik. Az alján látható egy 
zöld színű írás, de sajnos annyira elmosódott, hogy olvashatatlan.
Már Erzsi mamánk (anyósom) gyermekkorában is a konyhaszekrény dísze 
volt, valószínűleg a dédi édesanyja hagyta örökül. Nem volt használatban, 
teljesen ép.
Most az én konyhám legszebb, legrégebbi darabja, és szívet melengető, ha 
arra gondolok, hogy hány emberöltő gyönyörködött benne.

Stanczelné Nagy Piroska
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Az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat bemutatkozik

Egy világ, egy fogadalom (One World, One Promise)

Ez volt a jelmondata a 2007 nyarán megrendezésre került Világ 
Cserkésztalálkozónak, azaz a Jamboreenak. Ez a rendezvény a cserkészet 
legnívósabb nemzetközi eseménye, melyet 4 évente szerveznek meg.

2005 telén testvéremmel megtudtuk, hogy 2007 nyarán Angliában 
kerül megrendezésre a Világ Cserkésztalálkozó. Ez a Jamboree még 
különlegesebb volt, mivel a cserkészet megalakulásának 100. évfordulóját 
ünnepeltük. Nem sokat haboztunk, belevágtunk a jelentkezésbe.

Először egy országos válogatón kellett részt vennünk Budapesten, ahol 
felmérték nyelvtudásunkat, cserkész képzettségeinket, céljainkról és 
eredményeinkről kérdezgettek minket. Többhónapos várakozás után 
pozitív visszajelzést kaptunk, miszerint bekerültünk testvéremmel 
a magyar kontingensbe, tehát képviselhettük hazánkat ezen a nem 
mindennapi eseményen.

A válogató után raji rendszerbe a Székesfehérvár-Veszprém rajba 
kerültünk, ahol megkezdődött a közel 2 évig tartó felkészülés, 
nyelvoktatás, kultúra, néptánc, cserkész történelem és sok egyéb dolog 
tanulása, hogy igazán felkészülten mehessünk Angliába újdonsült cserkész 
barátainkkal. Egy ilyen tábornak a részvételi költsége igen megterhelő volt 
a családomnak, hiszen testvéremmel ketten vettünk részt a rendezvényen. 
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De szerencsére sok helyi vállalkozó 
és magánszemély támogatott minket, 
hogy megvalósíthassuk álmainkat, 
és kijuthassunk erre a világméretű 
cserkész rendezvényre. Ezúttal is 
köszönjük szépen támogatóinknak az 
adományokat!

2007. július 24-én indultunk Angliába 
repülővel. A tábor Chelmsfordban, a 
Hylands Parkban került megrendezésre. 
158 ország képviseltette magát, több 
mint 38 000 résztvevővel. Részt venni 
egy ilyen hatalmas rendezvényen és 
képviselni Magyarországot, életre szóló 
élmény volt számunkra. Megismertünk 
sok cserkésztestvért, akikkel ha nem 

is beszéltünk egy nyelvet, de tudtuk, hogy valami közös van bennünk: 
mindannyian Bi-Pi tanításai szerint próbáljuk megélni az életünket!

A programból: a Világfalu hat helyszínen adott lehetőséget arra, hogy 
be tudjuk mutatni saját kultúránkat. Kiállításokat láthattunk, mely a 
támogató világszervezeteket mutatta be. Voltak figyelemfelhívó oktatások 
is, melyek a világot leginkább sújtó problémákra hívták fel a figyelmet (a 
rabszolgaság, a nők jogai, a gyermekek jogai, a globális utazás, a HIV/AIDS 
és a víz témákban). Nagy élményt jelentett számunkra a sok dal, ének, 
melyeket együtt énekelhettünk a többiekkel, és különösen megható volt 
Bi-Pi unokájának üzenete, melyet volt szerencsénk ott meghallgatni. „Légy 
felkészült!” – üzente.

Érdekes volt megfigyelni a körülöttünk lévő más-más országból érkezett 
cserkészeket. Míg például az angoloknak és a svédeknek az ottani időjárás 
teljesen megszokott volt, addig az Afrikából érkező cserkész testvéreink 
nagykabátban mászkáltak a tábor területén.

Sokszor emlegetett szó volt a „change” azaz csere. Amikor ez a szó 
elhangzott, mindenki elcserélte a saját országára jellemző tárgyat valakivel. 
Ilyen alkalmakkor szereztem japán nyakkendőgyűrűt, amerikai felvarrót, 
olasz nyakkendőt, angol pulcsit, afrikai kókuszdiót. A külföldiek számára 
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nagyon érdekes volt a gubacsból készített nyakkendőgyűrű, melyet egy 
1 Ft-os érme címeres oldala díszített. Gubacs egyedül hazánkban terem, 
ezért kuriózum volt a más országból érkezők számára.

Megismerhettünk különböző kultúrákat, bemutathattuk a magyar 
néptáncot és magyar szokásokat, sokféle nemzet ételeit megkóstolhattunk. 
Ez a Jamboree örök élményt adott számunkra!

Olszewski Megi

Gasztronómia - Szabadtűzön készülhet

A bablevesnek számtalan variációja ismert. Most egy nem éppen diétás, 
bográcsos változatát szeretném bemutatni, amiben a fő szerep a füstölt 
csülöké, de a tejföl és ecet savanykássága és a kapor fanyarsága könnyebbé 
teszi ezt az egytál ételt, ami friss, ropogós kenyérrel a legfinomabb.

A felvidéki zöldbableves

Hozzávalók: Egy közepes füstölt csülök, 60-70 dkg zöldbab, 2 tojássárgája, 2 
dl tejföl, a csokor kapor vagy zöldpetrezselyem, 1-2 zellerzöld, 1-2 evőkanál 
ecet, ízlés szerint.
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Elkészítése: A csülköt a lefedett bográcsban nagyon puhára főzzük. A húst 
bőrével együtt leszedjük a csontról, felkockázzuk. Közben lében puhára 
főzzük a babot, amibe beleraktuk a zellerszárat. Ha túl sós a lé, akkor hígítani 
kell. Visszatesszük a csülökhúst. A tojássárgákat elkeverjük a tejföllel, és 
a forró levesbe csurgatjuk állandó keverés mellett. Megszórjuk az apróra 
vágott kaporral vagy petrezselyemmel. Kevés ecettel ízesítve fogyasztjuk.  
Aki „krumplis”, főzhet a levesbe néhány kockára vágott burgonyát is.

fotó: Street Kitchen                                                                                                                          Takács Béláné

Fűszersa(o)rok

Sáfrány: Nagyanyáink egyik kedvenc fűszere volt, melyet hosszú időn át a 
legrégibb és legdrágább fűszernek tartottak. Már a Bibliában és az ősi indiai 
írásokban is olvashatunk róla. A 17. századtól termesztik Magyarországon 
is. Mivel a virág bibéje adja a fűszert, ezért begyűjtése nagyon fáradságos. (1 
kg fűszerhez 80- 100000 bibét kell begyűjteni.) Vörösesbarna színű, aromás 
illatú, kesernyés ízű növény, melyet színező anyagként is használnak. A 
húsleves arany színt kap tőle, de sütemények, rizses ételek, mártások, vaj, 
sajt festésére is szolgálhat.

Takács Béláné
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Környezeti értékeink – halfauna Adonyban
Pontyra mész, amur jön

Nevét eredeti élőhelyéről, az Amur 
folyóról kapta, ahonnan az 1960-as 
években telepítették be hazánkba. 
A telepítés célja a vízinövényekkel 
benőtt csatornák, tavak, amur 
által történő megtisztítása volt. 
Kifejlett korában az amur kizárólag 
növényevő, a vízben élő növényeket 
fogyasztja, különösen kedveli a nádat 
és a hínárt. Szereti a gyors folyású 
folyóvizeket, de jól érzi magát a 
holtágakban, növényekkel sűrűn 
benőtt, lassú folyású vízrészeken. 

Melegkedvelő halfaj, nyári hónapokban az anyagcseréje felgyorsul, 
reggeltől estig képes enni, míg növény van a vízben, nem áll le. Náddal 
benőtt területen sokszor látszik, hogy a vízből kidugva a fejét, a lelógó 
nádleveleket tépdesi, szabályosan legeli. Káros hatása is megmutatkozott 
betelepítésének, hiszen olyan helyen is kiette a nádat a vízből, ahol az 
elengedhetetlen lett volna őshonos halaink szaporodásához. Egy nagyobb 
példány akár több kilogramm vízinövényt is elfogyaszthat egy nyári napon.
A pontyfélék családjába tartozik. Megjelenésében hasonlít a nyurgapontyra 
nagypikkelyes hosszú testével, de félig alsó állású szája és hatalmas szemei 
rokonával összetéveszthetetlenné teszik ezt a rendkívül izmos, szinte 
torpedó alakú halat.
Izmos testalkatából fakadóan, horogra akadásakor nagyon erősen 
védekezik. Kiváló sporthal, fárasztásakor erőtejes kirohanásokat produkál. 
Hatalmas farokuszonyával hajtva magát, nagy erővel igyekszik szabadulni 
a horogtól. Szákolásnál is okozhat meglepetéseket! A horgász már azt 
hiszi, hogy egy fáradt hal van előtte, a következő pillanatban az orsóról 
több méter damilt lehúzva ismét megiramodik. Ilyenkor, ha a fék nincs jól 
beállítva, búcsút inthetünk a szerelékünknek.
Célzottan nagyon kevesen és ritkán horgásznak amurra, inkább a pontyozás 
,,mellékhala”. Kukoricával, különböző növényi alapú csalogató anyagokkal, 
akár zöld növényi részek, például nádlevelek felhasználásával keríthető 
horogra. 

Klemencz Dávid
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Sokszor lehet látni amur csapatokat szabad szemmel is, ahogy a víz felszínén 
a hínár közt sütkéreznek és táplálkoznak. Idegenhonos halfajként egész 
évben méretkorlátozás nélkül fogható. Ívása május, júniusban zajlik, folyók 
sóderes, homokos talajára teszi ikráit. Gyors növekedésű hal, hatalmas 
testnagyságot is el tud érni. Az országos rekord 40,76 kg. Az adonyi rekord 
14,5 kg. Húsa fehér színű, pontyhoz hasonlóan szálkás. Véleményem 
szerint, a halászlé alaplevébe egy-egy darab amur elengedhetetlen. Bár 
még csak 60 éve lakja vizeinket, legtöbben már úgy gondolunk rá, mintha 
mindig is itt élt volna, mert ellentétben más invazív halfajokkal, nagyobb 
problémák nélkül illeszkedett be a hazai ökoszisztémába.
Az amurt, a busát és a hozzájuk hasonló erős aromájú halakat jellemzően 
fokhagymával javasoljuk elkészíteni. Ehhez az apróra zúzott fokhagymát 
(1 kg halhoz 3-4 gerezd is dukál), esetleg a szintén apróra vágott 
petrezselymet tejben elkeverünk, és beletesszük a halat pácolódni 5-6 
órára, akár egy éjszakára is. A pácból kivéve, a tejet itassuk le, és mehet 
a kissé zsírozott tepsibe. Tegyünk rá egy-egy kis szelet vajat (esetleg 
szalonnát) mindegyik halszeletre, majd 180 fokon süssük ropogóssá! 
Higgyük el, van olyan finom, mint a ponty. Sőt…

Bodó István

Virág Ferenc



255

Kérdezhetlek? Felelsz?
Háztartási munkáink a jövőben

Okosítsuk a háztartásunkat! Legalábbis képzeljük el, hogyan fog működni a 
háztartásunk 2050-ben. A leendő háziasszonyok az ötletelésben a mostani 
beszélgetésünkben: Ármai Borbála, Ágoston Melinda, Molnár Daniella, 
Tokai Laura, Virág Viktória, míg a leendő háziurakat Ecsődi László képviseli. 
A beszélgetést mederben tartotta: Alsóházi Réka és Hetyei Gábor.
A háztartásunk gépeinek, berendezéseinek kezelése – ez alapnak 
tűnik – a telefonról történik a jövőben. A jövő elképzelése döntően az 
időtakarékosságra való törekvés: mind a szülők, mind a gyermekek 
sokkal inkább elfoglalttá válnak ahhoz, hogy mosással, vasalással, főzéssel 
múlassák azt a drága időt, amit otthon, a családban töltenek. Bár többen, a 
résztvevők közül esküsznek rá, hogy édesanyjuk nagy örömmel és szívesen 
főz az év minden napján, és hogy semmi pénzért nem engedné ezt át 
másnak. Én ebben egy kicsit szkeptikus vagyok…
Kezdjük a mosással! A szennyes ruhák mosása során eljön az idő, amikor 
nem lesz kérdés, hogy mit mivel mosol együtt. A ruhák olyan minőségűek 
lesznek, a mosószerek pedig annyira „intelligensek”, hogy nem lesz 
szükség szétválogatásra. Mindent moshatsz mindennel. A textil nem 
igényli a vasalást, mosás, szárítás után nem lesz gyűrött. Természetesen 
a „ruhatisztító automata” komplett szolgáltatást végez: nemcsak mos, 
magas hőfokon fertőtlenít (ma a vasalás végzi a fertőtlenítést elsősorban) 
– mint tudjuk korábbi beszélgetésből, erre feltétlenül szükségünk is lesz a 
vírusok, baktériumok, gombák támadása miatt -, de a szárítást követően 
összehajtogatva szolgáltatja vissza. A hajtogatást a ruhákba épített chipben 
tárolt információk alapján végzi. Ebből a chipből azt is tudja a rendszer, 
hogy az egyes ruhanemű kié, hol a helye. Így a tiszta textilt automata 
rendszer helyezi el a mosóhelyiség mellett lévő gardróbba, ahol várja a 
következő hordást. Természetesen, ilyenkor végez egy minőségellenőrzést 
is a mosóautomata, mely során az eltávolíthatatlan szennyeződést, a 
textíliák szakadásait, gyengüléseit figyeli, és szükség esetén a selejtezésre 
váró ruhaneműk közé helyezi a kiérdemesülteket.
A takarítás a házimunkák sziszifuszi munkája: mindig csinálni kell, sosem 
mondhatod, hogy kész vagy, és időről-időre – ha történt valami a lakásban, 
ha nem – újra kell kezdeni. Ennek kezelésére nem az önjáró automaták 
jelentenek majd megoldást a jövőben, sokkal inkább azok a berendezése, 
felületek, melyek nem porosodnak. Ehhez természetesen hozzá kell, hogy 
kapcsolódjon a lakásba bejutó szennyeződés minimalizálása: a légtechnika 
minél tökéletesebb megvalósítása és a velünk együtt bejutó por, piszok 
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leszűrése az ajtónál egy zsiliprendszer segítségével, mely a belépőket 
gyakorlatilag „kiporszívózza”, és nem mellesleg, fertőtleníti a vírusoktól, 
gombáktól, baktériumoktól. Ez nemcsak a lakás tisztaságát óvja, hanem 
a bentlakók egészségét is. Azt a port, mely még így is bekerül, az okos 
légtechnika magába szívja. Ez a porgyűjtő légtechnika akkor működik, 
amikor a lakásban nem tartózkodik senki, hiszen kelt egy ventilációt, mely 
felkeveri a port, és ezzel párhuzamosan nagyobb intenzitású légelszívással 
a lakást pormentesíti. Tehát „tisztántartó rendszer” 4 eleme: passzív 
védelem a bejutó portól a zsilipajtónál, aktív védelem a légtechnika által 
a lakás légcseréjénél (por, fertőtlenítés), passzív védelem portaszító 
felületek útján és aktív porgyűjtés szintén a légtechnikai rendszer 
segítségével. Ez a rendszer nemcsak a portól és a különböző betegséget 
okozó mikrobáktól védi a lakót, hanem az egyéb „támadóktól” is: pókok, 
rovarok bejutása sem válik ezáltal lehetségessé. A komfort fokozására a 
rendszer folyamatosan az általunk kívánt illatanyagokkal (természetes 
anyagokból) – hangulatunknak, mentális állapotunknak megfelelő – 
szagosítja a lakásunkat.
Az édesvíz készleteink majdani szűkössége és drágulása átértékelteti 
velünk a tisztálkodásunk módját és gyakoriságát. Úgy tűnik, a jövő 
átlag háztartásaiban a nagy vízfelhasználású napi fürdőzéseknek vége. 
A „tisztálkodó kabin” magas páratartalma lehetőséget ad arra, hogy 
zuhanyzás nélkül tudjuk elvégezni az időszakos „fürdést”. Ez sem napi 
gyakorisággal történik, hiszen a folyamatos „tiszta környezetben való 
létezés”, a csíramentes munkahely, közlekedés nem teszi szükségessé ezt 
(kivéve természetesen a szennyező munkát végzők számára). A párában 
való fürdést természetesen a szárítás követi. 
Nagy munka a főzés! A jövőben sem fogunk mindent rendelni, sőt egyre 
nagyobb teret kap az otthoni főzés, hiszen ezáltal a friss alapanyagokból 
tartósítószerektől, adalékanyagoktól mentes étkezést tudunk a család 
asztalára tenni. Szintén előnye az otthoni főzésnek a családi igényekhez 
való adaptáció mind ízekben, mind hozzávalókban (ezzel biztosítható a 
különböző, egyre jobban elterjedő, az étkezésre vonatkozó egészségügyi 
problémák kezelése: mint például a laktóz-, a cukor-, gluténérzékenység, 
vagy allergia.), mind frissességben, mind mennyiségben, mind kalóriában. 
A személyre szabott étrend és ételek készítéséért a „főzőautomatika” a 
felelős. Az előre meghatározott feltételek mellett az étrendünknek, a fizikai 
aktivitásunknak (erről az aktivitásfigyelő okos alkalmazásokból kap online 
információt) megfelelően tesz javaslatot, hogy mit készítsen részünkre 
és a család többi tagja számára reggelire, ebédre, vacsorára. A javaslatot 
természetesen törölhetjük, és meghatározhatunk magunknak más menüt 
is, azonban a múltra vonatkozó ételeket, adagokat, kalóriákat folyamatosan 
nyomon követi, ezáltal tud mindig személyre szabott ételeket, adagokat 
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javasolni annak megfelelően, hogy mi lenne számunkra az optimális. Ehhez 
kommunikál az egészségkontroll chippel (lásd az egészségügy jövőjével 
foglalkozó rész), mely bennünk működik. Például ha csökkenteni kell a 
testsúlyunkat, jellemzően diétás ételekre tesz javaslatot, vagy éppen ha 
sokat mozgunk, akkor az elvesztett só pótlását is karbantartja, és biztosítja a 
testünk számára a többlet fehérjebevitelt javasolt ételei által. Ez a rendszer 
alkalmas arra, hogy mindenki az ízlésének megfelelő fűszerezéssel készítse 
el a megrendelt pontos időre a személyes adagokat. A gép folyamatosan 
képes az önfejlesztésre, és a család elvárásainak megfelelően a receptek 
korrekciójára. A főzőautomatika rendelkezik az élelmiszerek, fűszerek 
raktárával, melynek fogyását is folyamatosan kontrollálja, és tesz javaslatot 
a fogyó készletek beszerzésére. Természetesen, az internetről folyamatosan 
frissíti a receptjeit, melyről tájékoztatja a felhasználót: „Mától kérhet 
marhalábszár pörköltet főtt burgonyával és friss zöldségekből készült 
csalamádéval.” Az automatika mindig rendelkezésünkre áll, sosem fáradt, 
és zárt rendszerének köszönhetően nem fogja ételszaggal elárasztani a 
lakásunkat. Színházba menet küldhetünk neki a telefonon utasítást, hogy 
„9 órára érünk haza, addigra, én egy salátát kérek grillezett csirkemell 
filével, a párom pedig egy fél adag gyrost olajmentes sült krumplival, a 
gyerekeknek pedig tejbegrízt baracklekvárral”, vagy éppen elfogadjuk az 
általa adott vacsorajavaslatot, melyben látja a paramétereink alapján, hogy 
mire van leginkább szükségünk.

Hetyei Gábor
Füsi Bori most és majd
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1. fősor : Ezen keresztül jutunk a Nagy Szigetre
 2. fősor: A Nagy Sziget egyik pontja a 1600-as folyamkilométernél
 3. fősor: A Nagy Sziget legészakibb része
 4. fősor: Már nem élő Duna-ág
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1. fősor : Ezen keresztül jutunk a Nagy Szigetre
 2. fősor: A Nagy Sziget egyik pontja a 1600-as folyamkilométernél
 3. fősor: A Nagy Sziget legészakibb része
 4. fősor: Már nem élő Duna-ág

Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Jaszka bácsi és az esztétika

Kard János 7. fiúgyermekként született a Kard családba. Gondolhatnánk, hogy 
elkényeztetett gyermek lévén már a korai éveiben érdeklődött a művészetek, 
a szép dolgok iránt, de erről egy szó sem esett köztünk. Azt említette csak 
meg, miközben szóba került a paraszti gazdálkodás, mint lehetséges jövőkép, 
hogy annyira utálta az egészet, hogy még a lovaskocsin is inkább háttal ült, 
hogy ne is lássa az állatokat. Érdekelte viszont a sport, a foci leginkább. 
Jó volt benne, hamar elköteleződött a bőr iránt. Talán erről az oldaláról 
ismerjük őt a legtöbben. Emellett vasesztergályos lett, ezermester, fotós és 
videós, manapság pedig lelkes hobby- kertész.
Jaszka bácsi nagyon szerény, szerkesztés után egy szó nélkül elfogadta, 
hogy nem állt módomban egész életét a kedves olvasók elé tárni. De egy 
kérése mégis van: említsem már meg, hogy a mai napig büszke arra, hogy 
a rendszerváltáskor 1990. október 11-én ő adhatta át az önkormányzat 
képviselőinek és a polgármester úrnak a megbízólevelet. Büszke adonyi ő, és 
én megtisztelve érzem most magam, hogy ezt megosztotta velem.
Mi állhat a középpontban? Ez lett volna a riportom fő témája, ha nem járt 
volna Jani bácsihoz több mint 8 évtizednyi emlékezés. Grátisz!
Kard János: Hetyei Gábor említette, hogy jössz majd beszélgetni. Oda ülj 
csak le…
Králl Gabriella: De az nem a maga helye?
KJ: Nem baj, én itt ülök, mert mindjárt lejár a digitalizálandó film, már 82 
%-nál tart, aztán le kell kapcsolnom. Borzasztó sokat dolgozok ezzel az új 
felbontással. Ferke (Schmidt Ferenc – szerk.) mindig hozza a filmjeit, neki is 
rengeteg felvétele van…
KG: Igen, láttam tegnap is, hogy tett fel egy újat, 93-as Duna-parti felvétel…
KJ: Ja-ja, kicsit tartottam tőle, hogy mennyi ember van rajta, fürdőruhában, 
de talán nem bánják. 
KG: Tudja, mire vagyok kíváncsi a leginkább magával kapcsolatban? Hát, 
nem a focira. Nem értek hozzá, nem is érdekel igazán. Gáborral (Hetyei 
Gábor – szerk.) beszéltük a filmezést, mint lehetséges riporttémát, de 
engem ennél is jobban izgat, hogy miért foglalkozik ennyit a kertjével. 
Mindig szeretett a növényekkel foglalkozni, főzni, esetleg?
KJ: Főzni? Csak egy zsíros kenyeret tudtam főzni. Szoktam is mondani, 
hogy én kanállal főzök. A feleségem, meg az anyja, na, főleg az anyósom, ő 
nagyon értette a kertet. 
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Ezen a területen, ahová mi is építettünk, 600 négyszögölön gazdálkodtak. 
Tartottak disznókat, veteményeztek. A takarmány nem itt volt, azt kijjebb a 
falutól termesztették. Segítettem nekik én is persze, nősülés után mondjuk 
csak egy évet éltünk az anyóssal, amíg össze nem gyűlt a stafírung, cserébe 
nem kellett semmit hazaadnunk. De később tartottunk disznót, olyan kezes 
volt, mint a bárány (nevet). Követett bennünket, bárhová mentünk. Abban 
az időben Sinatelepen laktunk, az Edit lányom ott született, Babi már 
akkor óvodás volt. Sógorom korai halála után hazaköltöztünk. Pepi nénit, 
az anyósomat úgy szerettem legalább, mint anyámat. Amikor a feleségem 
meghalt, akkor maradt rám a munka. 
A képen Jasper Gyurka, Kard János és felesége, Jasper Teréz a Filára indul szánkózni 1955-ben.

KG: Amikor az asszony hiányzik otthonról, akkor a férfinak 3 választása is 
van: 1. folytatja a munkát 2. beveti fűvel az egész kertet, „azt csak fűnyírózni 
kell, az mégiscsak olyan férfias” 3. „Ott egye meg a rosseb a kertet, nőjön, 
ahogy akar”. Maga mégiscsak az első mellett tette le a voksot, miért?
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KJ: Mert szép volt, hát maradjon is szép, 
gondoltam. Nem nagy ám a kertem, majd 
meglátod, csak egy zsebkendőnyi. 
(Ha tudnák, hogy egy zsebkendőnyi 
terület, hogy tele tudja pakolni az ember 
éléskamráját!) Nem engedtem különben 
semmilyen vezetéket a ház elé, azonnal 
bevezettem a falba, vagy hátra, hogy 
ne csúfítsa el a szép házunkat. Mindig 
szerettük a szépet a feleségemmel. Magam 
csináltam benne a legtöbb szakmunkát. 
Az öreg Kömi csak a székről ülve dirigált, 
amikor villanyt szereltem, pedig sose 
tanultam.                                             Palánták
KG: Mikor tanulta ki a fényképezést? 
KJ: 15 éves lehettem, elmentem a Zrínyi utcába a Talpaihoz inasnak. 
Kértem, tanítsa meg, hogyan lehetne a tegnap készített felvételeket nekem 
már másnap látnom. Érdekelt az eredmény. Mindig azt a munkát szeretem, 
ami halad. Aminek a végén lesz valami értékes, valami szép. Figyelem a 
fejlődését, de a végkifejlet izgat leginkább. 
KG: Manapság is tanul? 
KJ: Persze
KG: Hogyan?
KJ: Hát az internetről. Ott mindent megtalálok. A fiamtól kaptam ezt a gépet, 
nem tanított senki, magam jöttem rá dolgokra. Érdekelt, hát utánanéztem. 
Az 540 oldalas könyvem is ezen készült (a könyv címe: Adonyi foci 1920- 
2014). 
KG: Akkor talán ezért szeret kint a kertben is. A fejlődés ott napról napra 
nyakon csíphető. Gyakran látom, hogy posztol a Facebookon, kb. 3-4 éve 
figyeltem fel erre. Eleinte furcsa volt a lelkesedése a növények iránt, de 
az édesburgonyával levett a lábamról. Egyik nagy kedvencem. Honnan az 
ismeretség?
KJ: Láttam a boltban a batátát. Kíváncsi voltam, mi ez a nagyon drága 
valami, ami hasonlít a krumplihoz. Miért kerülhet ennyibe? Aztán miután 
kipróbáltam 3 éve a szaporítását, rájöttem, hogy nem is sok érte ez a pénz. 
Nagyon macerás egy növény. Most már inkább palántázok. 45 db-ból 



262

Kard János, Talpai János fotó műterme előtt 1955.05.01-én
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olyan 70 kg termést várok az idén, most, hogy megvan már a csöpögtető 
öntözőm. Azt is magam csináltam. Az internetről néztem le. A batáta 
nagyon szereti a vizet, egy liter egy nap, tövenként persze. Kérdezted 
régebben tőlem, hogyan csinálom, hogy eláll. Nem bonyolult, csak be kell 
tartani az előírásokat. De amikor megszórom kakukkfűvel meg fűszerekkel 
meg olíva olajjal meglocsolva megsütöm a sütőben ... Nagyon szeretem, de a 
lányomék is most már. Meg a sült céklát. Azt sülve a legjobb enni. Préselem 
is a levét, répával meg almával, de sülve a legjobb. Ma az iskolakonyhás 
ebédhez adott savanyúságot átvittem a lányoméknak (nem bírom az 
ecetet), én meg ettem hozzá koktélparadicsomot. Azt is teszek el mindig 
sós lében a befőző géppel….
KG: Állj, Jani bácsi, ezt már követni is elég. Még hogy maga nem tud főzni… 
Az ember megéhezik mesélés közben.
KJ: Gyere, kóstold meg!
Csak tanúsítani tudom és egyben bátorítani mindenkit, hogy próbálják ki. 
Zellerlevél kerüljön bele okvetlenül!
KG: Nagyon finom Jani bácsi, és szép. Ez is, a befőtt, meg az agglegényspájza, 
ahogy maga nevezte az előbb. Örül Teri néni biztosan, hogy ilyen szépen 
gondját viseli a dolgoknak. Nehéz volt nélküle? 
KJ: Nagyon nehéz volt. Őt szerettem egyedül egész életemben. Lábon 
hordtam ki egy szívinfarktust, de nem ezért fordultam az egészséges 
táplálkozás felé. Bár most is citromfű teát készítek magamnak, ezt azért 
régebben nem gondoltam volna. De annyi mindent olvasok az interneten 
okos emberektől. A cékla például helyrehozta a vérnyomásom. Akkor meg 
miért ne egyem? És még finom is (ismét nevet).

KG: Mennyi idő kellett magának a 
gyászhoz, amikor úgy érezte, hogy most 
már könnyebb?
KJ: 15 év, hosszú idő…
Azaz 5 éve, amikor is elkezdte érdekelni 
a kert és már nemcsak kötelességből 
csinálta. Miután a gyász helyet adott, 
és lett elég tér a lelkében ismét a 
szépségnek, a növények felé fordult. 
Jaszka bácsi az életet választotta. 
Kövessük a példáját! 
Mert az élet szép ……………

Kard János
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Hogyan ünnepeltünk anno?
Szövetkezeti nap Adonyban

Egyre jobban kikopik szóhasználatunkból a szövetkezet szó, pedig a 
rendszerváltás előtt ez jeles ünnep volt a különböző szövetkezetek 
tagságának és dolgozóinak. Talán jó tudni, hogy a szövetkezetben alapvetően 
kétféle jogviszonyban lehetett munkát vállalni. Volt a szövetkezeti tag, 
aki tulajdonosa is volt a szövetkezetnek ők különleges jogokat élveztek. 
A különböző döntéseknél nekik szavazati (döntési) joguk volt. Nekik 
a szövetkezeti törvény határozta meg a jogaikat és kötelezettségeiket. 
Voltak az alkalmazottak, akik nem dönthettek fontos kérdésekben. Rájuk 
a munkatörvénykönyv szabályait kellett alkalmazni. Természetesen sok 
fontos különbség volt még közöttük, de talán az egyik legérdekesebb, 
hogy a szövetkezeti tag 65 éves korában mehetett csak nyugdíjba, míg az 
alkalmazott 60 éves korában. A szövetkezeti tag rövidebb idejű és kevesebb 
gyest kapott.

Akkor mégis miért vállalták sokan a tagsági viszonyt? Az ötvenes, majd 
a hatvanas években – a szövetkezetek alakításánál kényszer, rábeszélés 
vagy éppen meggyőződésük alapján – ők vagy szüleik vitték be a földet és 
eszközeiket a szövetkezetbe, amikor azok alakultak. Egy sikeres gazdasági 
év végén a zárszámadás szép személyes jövedelmet jelenthetett a 
sikeresen gazdálkodóknak. Persze ebben rizikó is volt, mert a zárszámadás 
sikerülhetett rosszul is egy veszteséges gazdasági év után. Az alkalmazotti 
jogviszony sokszor nagyobb munkavállalói biztonságot jelentett, 
mint a tagsági jogviszony. Aztán az idő múlásával ezek a munkához és 
munkahelyhez kötődő viszonyok közelebb kerültek egymáshoz, egyre 
inkább elmosódott a tagság és az alkalmazotti státusz közötti különbség.

A szövetkezeti nap nem csak a mezőgazdasági, hanem más ágazatokban 
működő szövetkezetnek is ünnep volt. Léteztek a rendszerváltás előtt az 
általános fogyasztási és értékesítési szövetkezetek a kiskereskedelemben, 
vagy éppen a takarékszövetkezet a banki szektorban. Adonyban mindhárom 
szövetkezetre volt példa (a Piac téren lévő bolt működött ilyen módon, és a 
körzeti központjuk a Rákóczi út és a Széchenyi utca kereszteződésében volt 
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– a köznyelv még ma is úgy hívja, hogy Áfész-kanyar, a Takarékszövetkezet 
pár évvel ezelőtt zárt be – a Piac téren volt a fiókja –, amikor a fiókhálózatukat 
„optimalizálták”.) Bár ma még működhetnek szövetkezetek, de működésük 
elve már lényegesen megváltozott és vállalkozási jellegük megszűnt.

Hogy zajlott az adonyi Március 21 Mezőgazdasági Szövetkezetben a 
szövetkezi nap ünnepe?

Általában augusztus 20-án tartottuk ezt az eseményt. Eleinte a művelődési 
ház vagy a szabadtéri színpad volt az esemény helyszíne, mert nem volt 
akkora helyiség a tsz-ben, ahova befértünk volna. 9, 10 órakor kezdődött 
valamilyen kulturális rendezvénnyel, az énekkar vagy a néptánccsoport 
fellépésével. Utána a vezetőség beszámolt a gazdasági eredményekről és a 
szövetkezetet érintő fontos történésekről. Ekkor adták át a hűségjutalmakat, 
ami oklevélből és pénzjutalomból állt. Ezt azok kapták, akik 5, 10, 15 vagy 
még több éve tagjai voltak a szövetkezetnek. Ez nagyon fontos elismerése 
volt a közösséghez való hűségnek. A hűségjutalomban részesültek nagyon-
nagyon büszkén mentek ki az emelvényhez átvenni az oklevelet és a 
borítékot. Erre a rendezvényre mindig jött valaki a TÖOSZ részéről. De volt, 
hogy a minisztérium is vezetői szinten képviseltette magát.

Közben a sportpályán tartott a kispályás bajnokság az ágazatok csapatai 
között. Ennek egyik következménye a rengeteg élmény és parádés 
gólok, amik hetekig megadták a beszélgetések témáját. És hát szintén 
következménye volt a focinak, hogy a következő héten több sántikáló 
embert láthattunk a szövetkezetben.

Délre elkészült a bográcsban az ebéd. Természetesen a nap dekorációját 
a búzakoszorú uralta és az asztalon ízlésesen elhelyezett, az új búzából 
sütött kenyér. A beszámoló részletesen taglalta a betakarítás (aratás) 
eredményeit. Többször tartottunk a kastélykertben gépbemutatót. A 
legemlékezetesebb talán, amikor a John Deere traktorok lettek kiállítva. 
Akkor azok még nagyon új keletűek voltak az országban. Az ebéd után jött 
a beszélgetés és sörözés ideje.

Az egyik ilyen gyűlésen nagy meglepetést okozott, hogy a szövetkezet akkori 
elnöke, Ébner János nem érkezett meg. Mint megtudtuk, a távolmaradás 
oka, hogy nem tért haza Svédországból. Ez akkor illegális volt: disszidált!
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Összességében egy hangulatos, jó nap volt ez minden évben. A nagy 
nyári munka, az aratás befejezése után a tagság megünnepelte a közös 
betakarítás eredményét, sikerét, vagy éppen kesergett a kedvezőtlen 
időjárási körülmények miatt, ami rontotta a hozamokat. Jó visszaemlékezni 
arra, hogy egy sikeres szövetkezetnek lehettünk a tagja. A közösség 
összefogásának eredményeként országos hírű szövetkezetet tudtunk 
csinálni. Talán ennek az eredménynek és közös sikernek is tudható, hogy 
a rendszerváltás környékén nem ment szét a szövetkezet, megtartva 
ezzel számtalan munkahelyet. A politikai nyomás, a törvények arra 
ösztönözték a szövetkezetek vezetőit és tagjait sokhelyütt, hogy újra 
magángazdálkodóként hasznosítsák a szövetkezet eszközeit, vagyonát. 
A szövetkezeti nap hangulatának is köszönhető, hogy a Március 21 
Szövetkezet vezetői és tagjai nem ezt az utat választották. Dacoltak sokszor 
a szembeszéllel, de az adonyi szövetkezet utódja ma is áll, működik, és 
Adony város legnagyobb gazdasági egysége és legnagyobb foglalkoztatója.

Ecsődi László
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Kincsek a plébánián
Szentkép

1944-ben szentelték pappá Ignácz Gézát. Az alábbi szentképpel emlékeztek 
meg e jeles alkalomról:

Ignácz Géza Adonyban 1919.02.25-én született. Elemi iskoláját 
szülőfalujában végezte. Érettségijét Kalocsán, az Érseki Szent István 
gimnáziumban szerezte meg. Rozsnyón végezte a Szemináriumot.

1944.03.12-én szentelték pappá Rozsnyón. Litkén 
kezdte a kápláni tevékenységét, majd Bocsárlapujtő 
(most Karancslapujtő) településre került.1950-
ben Ragályra helyezték, mint plébánost. Itt 
töltött legtöbb időt. Aggtelek, Trizs, Serényfalva, 
Zádorfalva, Ragály között ingázott napi szinten.
1977-ben az Egri Érsekség Litkére helyezte át 
újból. Lelkipásztori tevékenységét itt kezdte, és itt 
végezte be 1993. január 13-án.

Ignácz Ildikó
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Adonyban született
Nagyboldogasszony napjára

Az adonyi templom főoltárképe a Segítő Máriát ábrázolja. A kép az 1738-
39-es országos pestis járvány után készült Herbert József parochus 
1.150 forintos legátumából és Zenner György özvegyének 180 forintos 
adományából. A képet 1742. augusztus 23-án fejezték be. A főoltárkép 
Mária mennybevétele napjára (augusztus 15.) készülhetett, mely a katolikus 
egyház legnagyobb Mária-ünnepe. Minderről a „Canonica Visitatio 1759 
Adony” egyházlátogatási jegyzőkönyvből értesülhetünk. A csodálatos 
művészi alkotásnak volt egy különlegessége, mely sajnos egy újrakeretezés 
során veszendőbe ment, ma már nem olvasható az oltárképen. Ez a szöveg 
egy fohász a templomunk névadójához, a Sarlós Boldogasszonyhoz.

Rózsafi János

Tu nos juvando respice, 
Pestem Famemque remove, 

Et nos ab Hoste protege, 
Horaque mortis suscipe.

Nézz reánk ó Mária segíts, 
Pestist, éhséget távolíts, 

Légy ellenségtől gyámolunk 
S állj mellettünk, ha meghalunk.
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A méhész és a méhek 12 hónapja
Augusztus

Augusztus a betelelés kezdetének hónapja. Én mézen teleltetek, ezért bent 
hagyok annyit, amely elég egész télre és tavaszra. Vannak, akik elveszik a 
méz nagy részét és cukorral pótolják azt szirup formában.
Ebben a hónapban leszedjük a mézteres fiókokat, amiket kénezéssel védünk 
a moly ellen, mely rovarok szeretnek belepetézni, és a lárvái képesek 
szétrágni, tönkretenni a lépet. Elkezdjük az atka elleni védekezést. Ez az 
élősködő okozza a világon a legnagyobb pusztulást a méhállományban. 
Kifejlesztettek többféle szert, amelyekkel vegyszeresen védekeznek az atka 
kártételével szemben. Sajnos, vannak, amelyek hatástalanok, rezisztencia 
alakult ki a kártevőknél. Folyamatosan kezeljük és kontrolláljuk a szer és 
az alkalmazott technológia hatásosságát.
Augusztusban, átvizsgálás közben osztályozom a családokat jó, közepes 
és gyenge osztályzattal. A gyengéket egyesítem legalább közepes erősségű 
szintre. Mivel egy anya lehet egy családban, ezért vagy leölöm az egyik 
anyát, vagy mini családot képezve tartaléknak meghagyom, de ezek nem 
valószínű, hogy áttelelnek.
Ebben a hónapban a kijárókat leszűkítjük legalább a felére, mivel csökken, 

vagy egy időre megáll a nektárgyűjtési 
lehetőség. Ezáltal a rablás lehetőségét 
lecsökkentjük, a méhcsalád így nagyobb 
eséllyel kivéd egy esetleges támadást. A 
szabadban, még átvizsgáláskor is a kivett 
mézes keretet zárt ládában tartjuk, nehogy 
kiszimatolják a mézet idegen családok: 
pillanatok alatt meglephetik a „prédát”.
Augusztusban a heréket kiüldözik, leölik a 
családok, teleléshez nincs szükség rájuk, csak 
az élelmet fogyasztják.
A méhek másik súlyos megbetegedése a 
nyúlós költésrothadás. Legtöbbször ezt 
az erős családok kapják el rablás közben. 
Ha laboratóriumi vizsgálat is bizonyítja 
a szemrevételezéskor felállított pozitív 
diagnózist a betegség vonatkozásában, akkor 

Beteg méhek megsemmisítése égetéssel
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a magyar szabályok értelmében a megbetegedett családot este le kell 
kénezni, és a kaptárokat elégetni. Ez egy háború a betegség és a méhek 
között, halott nélkül nincs háború. Így tehát időben észre kell venni, hogy 
minél kevesebb család legyen áldozat. 

Erdei vegyes virágméz

Az erdei vegyes virágméz sötétbarna 
színű, gazdag ízvilágú mézfajta. Lassan 
kristályosodó, nyár elején virágzó növények 
virágjából gyűjtött méz, amely friss, 
zamatos karakterével könnyen megnyeri 
a mézkedvelő fogyasztót. Kislevelű hárs, 
tüskés szeder, szamóca, galagonya virágairól 
gyűjtik a méhek, ezért nagyon magas 
beltartalmú mézfajta.
Magas ásványi anyag tartalma miatt 
fogyasztása jó étrendi hatású. Kizárólag 
önmagában (kenyérrel-vajjal, müzliben) 
fogyasztandó, esetleg italok ízesítésére is 
használható. Tejben fogyasztva különlegesen 
finom. Az erdei méz sok vasat és rezet 
tartalmazó sötét színű. Vérszegényeknek 
nagyon hasznos. Értisztító, koleszterinszint 
karbantartó, csökkentő hatása is ismert. 
Ezen kívül légúttisztító és idegnyugtató 
tulajdonságai is vannak.

Kis László, méhész Méhbetegség - Nyúlós költésrothadás.
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Méhbetegség - Nyúlós költésrothadás.

Kis kincses
Alsóházi Boglárka: A fénytelen kiscsillag

Egyszer volt, hol nem volt, nagyon régen történt, olyan régen, hogy talán 
nem is igaz vagy nem is így igaz, mi ezt már sosem tudjuk meg, de azért 
elmesélem, én hogyan hallottam.
Kezdetben sok-sok csillag éldegélt békében egymás mellett, egész nap 
játszottak, nevetgéltek, táncoltak, aztán amikor éjszaka lett, és elérkezett a 
műszakuk ideje, felültek a helyükre, és onnan ragyogták be az egész földet. 
Történt egyszer, egy felhőtlen, derűs napon, hogy az egyik csillag, nevezzük 
nevén Esti, úgy döntött, hamarabb ül fel a helyére, hamarabb kezd el 
ragyogni, és akkor majd minden földi lény őt veszi észre először, és csak őt 
fogják csodálni. Amint eljött az este, felült a többi kiscsillag is a helyére és 
észre se vették, hogy Esti már kicsit korábban kezdte a ragyogást. Így ment 
ez napokig, sőt hetekig anélkül, hogy bármelyik kis égitest észlelte volna 
ezt a turpisságot. Egy szép nyári napon, Mirfaknak, a szerény kiscsillagnak, 
rosszkedve volt, ezért egész napját a helyén töltötte, nem játszott, nem 
nevetgélt és nem táncolt. Rosszkedvét maga sem tudta mire vélni, csak 
érezte, hogy ma nincs kedve semmihez, pihenni szeretne egy napot. 
Dene, ő a legidősebb és legtapasztaltabb, így ő a csillagvezér, megengedte 
Mirfinek, hogy ne mozduljon ki, ha nem akar. Eltelt még egy nap, de Mirfak 
nem érezte jobban magát, teljesen legyengült. Társai aggódni kezdtek érte. 
Ezért Altair és Hyadok úgy határoztak, felkeresik a bölcs Denebet, hogy 
megkérdezzék, mi lehet a baja szegény Mirfinek.
- Óh, nagy bölcs Deneb, mikor kezd elfáradni egy csillag? – kérdezte Hyadok.
- Hát, az az igazság, hogy ilyet hosszú életem során még egyszer sem 
láttam, hogy egy ilyen fiatal égitest ilyen hamar kialudjon. Próbáltam utána 
olvasni, minden lexikont és kézikönyvet átnyálaztam, de semmi. Semmire 
nem jutottam - válaszolta szomorúan a tudós öreg.
- Akkor most… akkor… Mirfak... nem fog többé világítani? Pedig olyan 
fényes jövő állt előtte - sírta el magát Altair.
- Azért még nincs minden veszve, ismerek egy nálam is vénebb, bölcsebb 
mindentudót, ha őt meglátogatjátok, ő biztos tudni fogja a megoldást a 
barátotok bajára - nyugtatta meg őket az apó.
- És hogy jutunk el oda? Hol keressük? - kérdezték izgatottan egymás 
szavába vágva.
- Hát ő nagyon messze lakik, túl kell mennetek a tejúton, és le kell mennetek 
a Földre.
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Illusztráció: Győri Jázmin
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- A Fffföldre? - lepődtek meg.
- Tudom, hogy ez egy nagyon fárasztó út, de ha meg akarjátok menteni a 
barátotokat, meg kell tennetek. Ha leértetek, keressétek a Föld őrzőjét, csak 
azt ne áruljátok el, hogy én küldtelek titeket, nem túl jó a kapcsolatunk egy 
ideje.
A fiatal csillagok nem is firtatták mi kettejük közt a nézeteltérés, elvállalták 
a küldetést, és nekiindultak az útnak, hiszen tudták, hogy nem sok idejük 
maradt, hamarosan kialszik barátjuk fénye: nap-nap után egyre csak 
halványodott. Útjuk galaxisokon és más-más összetételű csillagtengereken 
vezetett át, míg végül elérték a Földet. 
- Most mihez kezdjünk? - tette fel a kérdést tanácstalanul Hyadok.
- Fogalmam sincs, kérdezzük meg őket! - mutatott néhány földön pihenő 
kavicsra a kiscsillag.
- Tudjuk miért jöttetek, ti távoli rokonok - kezdte az egyik kődarab.
- Szóljak neki, hogy nem vagyunk rokonok? – súgta oda Alti társának.
- Nem kell, az a legkevesebb, hogy azt hiszi, holmi kavicsok vagyunk - 
válaszolta Hyadok.
- Szóval azért vagytok itt, mert valami haaatalmas gondotok van, és csak 
Földanya tudja megoldani. Felhívnám rá a figyelmeteket, hogy naponta több 
százan keresik fel a bölcset, és elég morcos azokra, akik egy mondvacsinált 
problémával kopogtatnak be.
- Óh, nem! Mi egy nagyon fontos ügyben vagyunk itt, Deneb küldött minket 
- hadarta el az egyik küldönc.
Ahogy ezt kimondta, hatalmas zúgás és szélvihar támadt, egy közeli fába 
villám csapott, az eső úgy elkezdett szakadni, mintha dézsából öntenék. A 
föld is megremegett, majd hirtelen egy női hang kiáltott és abbamaradt a 
vihar.
- Kotródjatok innen, és az én területemen ki ne ejtsétek többé annak az 
árulónak a nevét!
- Elnézésedet kérjük hatalmas Földőrző, de egy barátunk bajban van. 
Halványodik a fénye, és nem tudjuk mitől – panaszolta elcsukló hangon 
Altair.
Erre, meglepetésükre, egy apró picike kis tündér jelent meg, mindketten 
öregnek képzelték el őt.
- Segítek nektek, hiszen minden csillag fontos, és ha az a lókötő hozzám 
küldött titeket, nagy baj lehet – fordult békülékenyre Földőrző hangja - 
Több okból aludhat ki egy csillag. 



276

Lehet ez attól, hogyha valaki megbántotta, ha megunta a munkáját, vagy ha 
a vezércsillag úgy dönt. Nem lepődnék meg, hiszen egy jó barátunkkal is 
ezt tette, csak azért, mert féltékeny volt rá, és nem akarta, hogy a helyébe 
lépjen - informálta Földőrző a csillagokat.
- Nem, ilyesmiről nincs szó. Mirfi fiatal csillag még, és nagyon szereti a 
munkáját – válaszolta Alti.
Földőrző nagyon meglepődött és gondolkodóba esett.
- Hát van még egy eset. De az nagyon ritka. Nincs egy olyan csillag, aki 
elveszi a barátotok elől a figyelmet? Mert ha egy csillagra nem esik az 
éjszaka alatt egy pillantás sem, akkor bizony kialszik - mondta a tündér - 
De ha ez a gond, sehogyse lehet orvosolni, hiszen nem fog látszódni a korai 
csillag fénye mellett. Annyit tehetek értetek, hogy megkérem a földieket, 
hogy keressék a leghalványabb csillagot, és ha megvan, dicsérjék meg, 
milyen szépen ragyog. Ettől sajnos már nem lesz erősebb a fénye, de talán 
elérhetjük, hogy ne halványodjon tovább. Az ő munkája is nagyon fontos, 
mert nélküle a legfényesebb csillagok nem tudnák hol a helyük, és az egész 
égbolt sötétbe borulna.
A kisküldöncök megköszönték a segítséget, és visszaszaladtak az égre, 
elmesélték Denebnek, mi lehet a probléma, és lám, tényleg ez volt a gond. 
Esti elvette Mirfak elől a figyelmet, ezzel majdnem örökre elhalványítva 
őt, és akkor borult volna az egész csillagrendszer is. Mirfi megköszönte a 
segítséget, Esti viszont továbbra is korábban ment fel az égre, így csak a 
földieknek és a Földőrzőnek köszönhető, hogy Mirfi még életben van.
Ezért, ha felnézel az égre, mindig keresd a halványabb csillagokat, az 
erősen világítóakat úgyis mindenki észreveszi, de igazán nehéz helyzetben 
a haloványak vannak, akik a háttérből tartják egyben az egész rendszert. 
Munkájuk fele annyi figyelmet sem kap, mint azoké, akik ragyogásukkal 
utat mutatnak az éjszakai vándoroknak, a tengeren hajózóknak, de nélkülük 
nem lenne az az égbolt, amit estéről estére megcsodálhatunk.
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Szeptember
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Programok Adonyban

2021. 09. 11. Gesztenye nap
Helyszín: Művelődési ház Szervező: Ifi Klub  

2021. 09. 18. Szüreti mulatság
Helyszín: Művelődési ház Szervező: Művelődési ház
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Kincsek a kredencen
Vásárfia és sótartó

A képeken látható régi bögrét és korsót a férjem nagyszüleitől örököltük.
Igazából nem is volt ez a szó igazi értelmében öröklés, hiszen még bőven élt 
a nagymama, amikor mi 1971-ben összeházasodtunk, és Pusztaszabolcsról 
Adonyba költöztünk. Az albérletbe költözést mindkét család segítette, 
sok hasznos dolgot kaptunk az új háztartásunkba. Apróságokat, amik 
megkönnyítették a mindennapi életünket. A nagymama a kis, kb. 15 cm 
magas zöld korsót is kihozta egy alkalommal a spájzból és azt mondta: „Ezt 
egyszer régen az adonyi vásárban vettük, hát legyen a tietek, hiszen most ti is 
Adonyban fogtok lakni.” Már akkor sem volt új darab, hiszen, ahogy a felirata 
is bizonyítja, 1952-ben volt az a bizonyos vásár… Igazából nem tudtam, mire 
fogom használni, de örömmel elfogadtam. Az évek során aztán több funkciója 
is volt (fakanáltartó, virágváza például), de már régóta a szekrényben pihen. 
Soha nem volt szívem megválni tőle, valamiért minden rendrakást, szanálást 
megúszott, mondván, hogy ezt azért megtartom. Más a helyzet a régi hollóházi 
porcelán bögrével, ami 10 cm magas, 11 cm az átmérője és kb 80-90 éves. 
Ez már idestova 50 éve fontos része a háztartásomnak. Ő a sótartóm. Kettő 
ilyen volt a nagymamának, az egyiket ő is sótartónak használta és én is arra 
a célra kaptam tőle. Azóta is ez a funkciója és bárki látta eddig, megcsodálta. 
Remélem, hogy tovább tudom adni valamelyik unokámnak, mert az állapotát 
tekintve még sok sót megehet belőle az új gazdája.

Szabó Ferencné, Ila
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Az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat bemutatkozik
Élményeink...

Amikor kezdtem a cserkészetet még Waldi bácsi volt a vezető, és nagyon 
sokan vettünk részt a csapat munkájában. Hatalmas élmény volt minden 
egyes cserkészgyűlés! A táborokról nem is beszelve. Úgy adódott, hogy én 
éveken át a táborban ünnepeltem a születésnapomat.
Most, hogy már nem veszek részt a csapattáborokban, mégis a tábortüzek 
hiányoznak a legjobban, hiszen az a meghitt, játékos este semmihez nem 
hasonlítható! Mindenkinek csak ajánlani tudom, hiszen amit cserkészként 

megtanul az ember, egész életében elkíséri!
Én 10 éves (se) lehettem az első táboromban. 
A legviccesebb, amire a mai napig emlékszem, 
hogy mikor megérkeztünk, sátorállítás után 
szóltak, hogy pakoljunk ki. Én pedig csak vártam. 
Mikor kérdezték, miért nem megyek a sátorba, 
csak annyit mondtam: várom a szekrényeket, 
amibe pakoljak. Rengeteg élményem van! 
Nem feledhetem a túrák, a zászlófelvonás, 
az éneklések csapatépítő hatását, azt az 
összetartást, amit cserkészként tapasztal az 
ember. Máshoz nem hasonlítható élmények 
ezek! Jaj, de szívesen emlékszem Margit néni 
finom főztjére és gondoskodására; felejteni nem 
lehet... Egy szónak is száz a vége: imádom.

Ambrus Anita
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Gasztronómia - Szabadtűzön készülhet

A régi adonyi házaknál csaknem minden udvarban ott volt a nyúl ól, sokan 
tartottak házinyulat, hogy könnyen és olcsón friss húshoz juthasson a 
család. A nyúlhús ma ismét reneszánszát éli, divatos lett újra, és már sok 
helyen kapható is. Most nem egy szokványos, nyúlhússal készült receptet 
mutatok be. Eredetileg bográcsban készül, de ha nem akarjuk a bográcsot 
elővenni, főzhetjük lábosban is.

Kukoricás nyúlragu

Hozzávalók: 1db házinyúl eleje és belsősége, 2 doboz csemegekukorica 
konzerv, 10 dkg kolozsvári szalonna, 1 közepes vöröshagyma, 3 db zöld vagy 
piros paprika, 1 evőkanál liszt, só, bors, szegfűbors.

Elkészítése: Az apróra vágott szalonnát 
a bográcsban megolvasztjuk, rádobjuk 
a finomra vágott hagymát, majd 
belerakjuk a darabolt nyulat és a 
kockára vágott zöldpaprikát. Sózzuk, 
borsozzuk, szegfűborsozzuk és a 
zsírjára pirítjuk. Meghintjük 1 evőkanál 
liszttel, és jól átkeverjük. Annyi vizet 
adunk hozzá, hogy éppencsak ellepje, és 
jól átkeverjük, hogy ne legyen csomós. 
Közepes tűzön lassan pároljuk. Ha a 
hús már majdnem puha, hozzáöntjük a 
kukoricát, és készre pároljuk. 

Fűszersa(o)rok

Szegfűbors: Íze a borsra, illata a szegfűszegre és kicsit a fahéjra is 
emlékeztet. Fán terem, nem egészen érett állapotban szedik le. Hazája 
Nyugat-India, Jamaica és Közép-Amerika. Egészben és őrölve is használjuk 
pácok, pástétomok, vadételek, felvágottak, húsok és édességek ízesítésére 
is. Felfúvódás esetén teája fogyasztását ajánlják.

Takács Béláné
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Környezeti értékeink -  halfauna Adonyban
Több teret a sebes pisztrángnak!

Talán sokan felhúzzák a szemöldöküket, amikor a hazai halfajok között 
a pisztráng jelenik meg, mint ragadozó hal. Hazánkban mindig is jelen 
volt a sebes pisztráng, bár a túlzott horgászata (és hazavitele), valamint 
a bányászati tevékenység, az ipari fakitermelés, az urbanizáció és a 
túlzott műtrágya használat a mezőgazdaságban annyira tönkretette az 
élőhelyét, hogy gyakorlatilag eltűnt a hazai vizekből. De nem teljesen! A 
rendszerváltás óta vége a bányászatnak (nem termelnek ki több karsztvizet 
és visszajönnek a források), nincsenek a halakra veszélyes növényvédő 
szerek, s alacsonyabb szintű a fakitermelés. Sajnos a vízügyi kotrások és az 
urbanizáció továbbra is rombolja a természetes vizeinket.
Ennek ellenére, a megyében több víz is alkalmas már a sebes pisztrángnak. 
Ezek a vizek megfelelően tiszták, oxigénben dúsak, hűvösek és megfelelő 
életteret tudnak biztosítani. Mi több, már vannak is olyan szakaszok, ahol 
egy sportszerűen összeállított felszereléssel horgászhatunk is rájuk.

A piszráng testfelépítése orsószerű, kevésbé lapított. Feje nagy, orra tompa 
és rövid (az ívásra készülő idős, nagy hímeknek kampós). Szája nagy és 
csúcsba nyíló, míg apró fogai erős ragadozófogak. A hát- és farokúszója 
között egy pici zsírúszó is található, mely egészséges hal esetében akár 
rikító piros is lehet. 
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Hasa fehér, háta a barna különböző 
árnyalataiban pompázik. Hátát és oldalát 
általában fehér udvarral körülvett fekete 
és a – középvonal táján – piros pettyek 
borítják. A fiatalabb egyedek középvolán 
még észrevehetünk nagyobb, ovális 
ezüstszürke foltokat is. A sebes 
pisztráng színezete függ a táplálékától 
és a környezetétől. Képes viszonylag 
rövid idő alatt változtatni a „ruházatán”, 
hogy minél könnyebben eltűnjön az 
ellenségei szeme elől.

Főbb tápláléka a vízben élő rovarok (bolharákok, ászkarákok) és 
rovarlárvák (kérészek, tegzesek) s minden egyéb rovar, gyűrűsféreg, mely 
valahogy a vízben végzi. A nagyobb példányok kisebb halakat is szívesen 
fogyasztanak, ha kevesebb a rovar alapú táplálék.

Természetes csalikkal horogra keríteni nem nehéz vállalkozás, s mivel 
kuriózumnak számít hazai vizeken, ezért egyetlen hazai horgászrend 
sem engedi meg ezzel a módszerrel a horgászatát. E különleges halhoz, 
különleges horgászrend is dukál. Csak műcsalis horgászata megengedett, 
általában egy darab szakáll nélküli horoggal.  Használhatjuk ehhez a rövid 
(2 m körüli) UL botunkat, amit kősüllőre vásároltunk. Az orsónkon legyen 
0.14 vagy 0.16 monofil zsinór, melynek a végére kerülhet 1-2 gramm 
jig horog rák utánzatú gumival vagy egy micro kanál. Aki még ennél 
is hagyományosabb módját választaná a pisztráng horgászatának, az 
vásároljon egy 270 cm (9 láb) körüli #5 erősségű legyes botot a megfelelő 
#5 úszó zsinórral. Ez a felszerelés még alkalmas balinozásra, domizásra 
és jászozásra a Dunán. A baromfiudvarban és az erdőben elég sok tollat, 
szőröket gyűjthetünk első legyeink elkészítéséhez. S nem kell megijedni, 
több ezer évvel ezelőtt az ősök nálunk kevésbé kifinomult technikával is 
sikeresek tudtak lenni!

A sebes pisztráng igazi ritkaság és ennek mi vagyunk az oka! Ha olyan 
szerencsések vagyunk, hogy horogra kerítünk egyet, engedjük el! Adjuk 
meg neki az esélyt, hogy benépesítse vizeinket! Manapság bárhol tudunk 
venni tenyésztett pisztrángot, ha éppen megkívánjuk...

Hetyéssy Pál
Fotók Hetyéssy Pál
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Kérdezhetlek? Felelsz?
Hobbiállataink a jövőben

Alsóházi Boglárkával, Ármai Borbálával, Ágoston Melindával, Ecsődi 
Lászlóval, Virág Viktóriával arról beszélgettünk - Alsóházi Réka és Hetyei 
Gábor –, hogy úgy 30 év múlva lesznek-e, és ha igen, milyen hobbiállataink.
A mai hobbiállataink jövője nagyon bizonytalan: várhatóan a „klasszikusok” 
(kutya, macska, papagáj, hörcsög) továbbra is lesznek, azonban a 
„divatkedvencek” fajtája évtizedről, évtizedre változnak. A hüllők nagy 
jövő előtt állnak otthonainkban, hiszen nem igényelnek napi komoly 
elfoglaltságot, és hát elég egzotikusak ahhoz, hogy lehet velük „villogni”. 
Ilyen lehet például a kaméleon, a leguán és egyéb olyan állat, melyek ma 
még döntően állatkertek terráriumaiban láthatók hazánkban. Ez a folyamat 
ma már elindult.
Lesznek-e új kedvencek? A kérdésfeltevésre rögtön jön a válasz több helyről 
is: „Tigris”. Úgy tűnik, látens igény van a mai fiataloknál a csíkos ragadozó 
iránt. J Védett ragadozó: „Hmmm, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy ezt 
hobbiállatként tartsuk?” Természetesen, a génmódosítás csodákra képes: 
a jövőbeli házi tigris csak árnyéka lesz a nagyvadnak, nem lesz ragadozó, 
hanem – akár a kutyák ma – kezes jószágként lehet majd a ház körül tartani. 
És az elterjedését lényegesen könnyíti a GMO-s tigrisnek a klónozás, mely 
engedélyezetté válik bizonyos erősen korlátozott esetekben és folyamatos 
kontroll mellett.
A városi lakások azonban kisebb állatot igényelnek. Erre is megoldást jelent 
a génmódosítás. Nemcsak a természetét lehet manipulálni egy egyednek, 
de sokkal könnyebb a termetét a megrendelő igényeihez igazítani. És 
ha valaki azt hiszi, hogy ez ördögtől való, akkor gondoljon csak arra, hogy 
például a schnauzerek esetében külön fajként tartjuk már nyilván a törpe, a 
közép és az óriás schnauzert. Ha ez nem is GMO, de mindenképpen emberi 
beavatkozás az igények kielégítése érdekében, tenyésztés eredményeként 
jött létre.
Az ember a jövőben még inkább elszakad a természettől. Ez maga 
után hozza az allergiás megbetegedések gyakoriságának növekedését. 
Ezért fontos tenyésztési szemponttá válik a házi kedvencek esetében a 
hipoallergén állatok előállítása. A szőr, a bőr, a por allergia kivédésére 
az állatokat oly módon tenyésztik vagy módosítják a génkészletét, hogy a 
gazdik ne szenvedjenek szénanáthában, bőrallergiában miattuk.
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Új üzletet jelent majd a jövőben az állatbérlet. Ez nagyban meg tudja 
könnyíteni a hobbiállat- tartók dolgát. Egyrészt kipróbálhatják, hogy 
milyen is egy állattal együtt élni 1-2 hónapig, és ha alkalmasnak találtatnak 
az állattartásra, akkor jöhet a vásárlás. Sok esetben jó ötletnek tűnik az 
állat az otthonunkban, azonban az aranyos kiskutya néhány hónap alatt 
felcseperedik, és akkor a „szerető gazdi” sokkal inkább már a pokolba 
kívánná az állatot. Ilyenkor jön a menhely, a kidobás, az elaltatás. Ezeket is 
lecsökkenti a bérlési rendszer kialakítása. De bizonyos alkalmakra is lehet 
majd állatot bérelni: parti kelléknek, szülinapi meglepetésnek, idősek mellé 
rövidtávú társállatnak, de a divat sem elhanyagolandó szempont: ha úgy 
ítéljük meg, hogy az imázsunkhoz, a rólunk kialakult képhez hozzátartozik 
– mondjuk – egy kezes mini krokodil, mely csak gyümölcsöt eszik, akkor 
a következő partira már azzal tudunk megjelenni, pórázon sétáltatva. És 
hogy azt csak az alkalomra béreltük? Kit érdekel… A haverok, vagy éppen 
egy celeb esetében a média már „csekkolta” is, hogy „Látod! Ez vagyok én!”.

Hetyei Gábor
 Alsóházi Boglárka most és majd
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1. fősor: Dunán visz át
2. fősor: Ma zártkert a 6-os út és a Duna között
3. fősor: Szobor a Duna-parton
4. fősor: A Duna-part mellett végighúzódó védmű a magtáraktól a               
szentmihályi dombokig
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Szeitl Károly, az örökifjú veterán

(Vírusjárvány okán Karcsival telefonon beszélgettünk. Régi időkre datálódik 
ismeretségünk, bár évtizedek óta nem találkoztunk. A hangja pont olyan, 
mint 30-35 éve, semmit nem változott. A riportból kiderült számomra, hogy 
életfelfogása, mentalitása, vitalitása szintúgy a régi…)
1963-ban született, azaz idén tölti az 57-et. (Ez a későbbiekben majd fontos 
lesz!) Adonyi általános, majd ipari szakmunkásképző a Makarenkóban. Itt 
autószerelő szakvégzettséget szerzett. Az iskolából kikerülve a szakmájában 
dolgozott: Dunaújvárosi Volán, adonyi ÁFÉSZ. Ezt követően a Kerepestarcsai 
Általános Építőipari Szövetkezeti Közös Vállalatnál sofőrködött. Ezután 
önállósodott: ha Ercsin keresztülhajtunk, a százhalombattai kijárónál 
találjuk autókereskedését. 2014 óta használt autókat hoz be külföldről. 
1989-ig élt Adonyban, aztán Százhalombattára költözött. Sosem volt házas, 
bár 18 évig társas kapcsolatban élt. Amióta ez megszakadt, azóta egyedül él.
Az adonyi szülői házban már csak testvére, Magdi lakik. Hobbija a sport. És 
hát ez lesz beszélgetésünk tárgya is.
Szeitl Károly (SZK) készségesen válaszolt Hetyei Gábor (HG) kérdéseire:
HG: Milyen sportot űztél, űzöl?
SZK: Küzdősportot: a birkózást.
HG: Mikor kezdted?
SZK: A sportot igazából Gáborfi tanár úr szerettette meg velem. Tornászként 
részt vettem a diákolimpián győztes fiú csapatban 1974-ben. Birkózni 
1977-ben kezdtem Dunaújvárosban a Kohász SE-ben. Itt edzettem 1981-ig. 
Aztán a katonaság jött. A székesfehérvári Münnich laktanyában a birkózás 
mellett dzsúdóztam is.
HG: Ezt az időszakot minek tekintetted? Profi sportolónak készültél, vagy 
inkább kikapcsolódás, testmozgás volt számodra?
SZK: Hiába gondolják sokan, hogy ez egy kemény küzdősport, de én sokkal 
inkább játéknak vettem. Játékos szenvedélyem volt ez, szigorúan munka 
mellett! Egy héten háromszor edzettünk a szabadidőnkben. Ezért én nem 
részesültem semmilyen kedvezményben, juttatásban. Katonaság után 
teherautóra kerültem, és attól kezdve nem tudtam az edzésekre járni. 
Befejeztem a birkózást. Mint később kiderült, nem örökre.
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HG: Voltak-e versenyeredményeid?
SZK: Serdülő és ifjúsági korcsoportban országos bajnokságokon értem el 
első, második és harmadik helyezéseket. A nyolcvanas évek elején a Kiskun 
Kupát megnyertem.
HG: Akkoriban nagyon jó eredményeket ért el a magyar birkózósport. 
Például Hegedűs Csaba 1972-ben, Kocsis Ferenc, Növényi Norbert 1980-
ban lett olimpiai bajnok, de ez utóbbi olimpián Seres, Tóth és Rácz is 
a dobogón állt. A kötöttfogású birkózók olimpiai érmeit tekintve a 4. 
legsikeresebb nemzet vagyunk! Volt-e számodra példakép, idol?
SZK: Mindegyik versenyszerű birkózóra én akkoriban felnéztem. Aki 
éveken keresztül ott tudott lenni a sport élvonalában, azokat én csodáltam. 
Megérdemlik, hogy felnézzünk rájuk. Konkrét példaképem azonban nem 
volt. Én ezt a sportot hobbiként csináltam. Nem volt bennem vágy, hogy 
ilyen eredményeket érjek el. Szívvel - lélekkel mentem, de nem voltak 
olyan céljaim, hogy olimpiára kijussak például. Én edzőpartnere voltam a 
profiknak. A munkának éltem: a céljaimat ott szerettem volna minél előbb 
megvalósítani, az önálló élet indítása, lakásvásárlás, stb. Meg azt hiszem, 
hogy a szorgalmam az nagyobb volt, mint a tehetségem. A Komóczi Gabi 
bácsi ugyan kínált sportállást, de én inkább a munkát választottam. A 
sporttal a katonaság után gyakorlatilag teljesen leálltam. Egészen 2007-ig.

Magyar érem a grúziai veterán kötöttfogású világbajnokságon. Forrás: www.birkozoszovetseg.hu
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HG: Volt egy röpke 26 év kihagyásod. Miért kezdted el újra?
SZK: Az egészségem kívánta meg. Ekkor az orvos azt tanácsolta – a nyakam 
nem mozgott rendesen – kezdjek el mozogni valamit. Kézenfekvőnek tűnt, 
hogy újra kezdjek el birkózni.
HG: 44 évesen mennyire volt nehéz visszazökkenni a kemény edzésekre?
SZK: Húúú… Nagyon nehéz volt eleinte. Az első hat hónap. A koordinált 
mozgás mire visszajött, sokat küzdöttem. Nehéz volt újra megcsinálni a 
hidalást, a kézen átfordulást, vagy bármilyen speciális mozdulatot, ami 
korábban kézenfekvőnek tűnt. Az érdi Spartacus igazolt versenyzője lettem 
és vagyok azóta is. 
HG: A csapat hogyan fogadott?
SZK: Bekopogtam, hogy szeretnék birkózni. Eleinte nehezen fogadtak 
be, de amikor jöttek az eredményeim, akkor a csapat részévé váltam. Jó 
érzés egy csapat tagjaként küzdeni. Érden egyébként sok veterán birkózik. 
Amikor odakerültem, például a Száva Józsi bácsi akkor már 60 évesként 
járt az edzésekre. Na, látod! Korábban azt mondtam, hogy nem volt 
példaképem a sportban! Nekem ő a példaképem. 60 éves koromig csinálom 
– addig lehet versenyezni, afelett már nem – úgy, mint a Józsi bácsi. Most 
vagyok 57, úgyhogy van még 3 évem. (Jeleztem, hogy az életkornak lesz 
szerepe! - szerk.) Most is a szorgalmam vitt előre. Volt, hogy a hét minden 
napján mentem, volt, hogy 3 napot, de a szorgalmam révén kivívtam, hogy 
a korosztályomban magyar bajnok lettem 76 kilóban 2012-ben! Amikor 
nem nyertem, akkor is a dobogón fent álltam minden versenyemen, tehát 
hoztam az eredményeket. 

Veterán csapat.  Forrás: www.erdispartacus.hu
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A legnehezebb egyébként a súlytöbblet 
lefogyasztása számomra. 2007-ben 
például a legelső versenyemre 12 kiló 
80 dekát fogytam bő két hét alatt. 88,8-
ról 76 kilóra!
HG: Mi ehhez a technikád?
SZK: Rengeteget futni, beöltözve, 
szauna, és nagyon-nagyon sok 
munka. Az étkezésemre is figyelek. 
Próbálok zöldséget enni, szárnyas 
húst, mellőzöm a kenyeret. Az utolsó 
napokban megvonom a vizet is.

HG: Közben azért jártál nemzetközi versenyekre is, ugye?
SZK: Igen. Már 2008-ban, az első versenyemen ötödik lettem a 
világbajnokságon. Visszajött valamennyi erő is, technika is, de leginkább 
a vakmerőség hozta ezt az eredményt. Olyan emberekkel küzdöttem, akik 
egész életükben mást sem csináltak, csak birkóztak gyerekkoruk óta. 
Nekik mentem, ehhez kellett a vakmerőség. 2009-ben Finnországban 12., 
következő évben 9. És így tovább…
HG: Elérkezett 2019.
SZK: Hát, igen. 2019 Grúzia. Boldoggá tett, hogy végre sikerült a dobogóra 
állnom! Világbajnoki 3. helyezett lettem 88 kilóban.
HG: Ezek a veterán vb-k kedélyes öregurak víg játszadozásai?
SZK: Ezt úgy kell elképzelni, hogy például az irániak, irakiak, indiaiak 
végkimerülésig küzdenek. Mindent bele, nem kímélnek, nincsen pardon, 
meg kell ölni a másikat. Van bennük egy jókora csibészség is. Ők elkövetnek 
mindent azért, hogy megnyerjék. Nem mellesleg, nagyon jó birkózók is! Itt 
a veteránban mindenki azt hiszi magáról, hogy még fiatal, ezért igyekszik 
a lehető legnagyobbat kihozni magából. Nincs puhánykodás. 2009-ben 
egy amerikai nehézsúlyú ott halt meg mellettem a szőnyegen. Túlhajtotta 
magát. Úgy képzeld el, hogy itt nem adja magát olcsón az ember. Nekem 
is volt a vállamban izomszakadás. Nem véletlenül korlátozzák 60 évben a 
felső korhatárt. Még van 3 évem… Egyébként meg tudod nézni, a grúziai 
vb-n miket birkóztam1. Például az amerikait, aki egy fejjel magasabb 
volt nálam, 41 másodperc alatt harcképtelenné tudtam tenni2. Ezen a 

1 https://unitedworldwrestling.org/event/world-championships-37?tab=results&weight-
category=2cf80613-e8d7-11e9-8d07-080027548b1b
2https://unitedworldwrestling.org/event/world-championships-37?tab=match/3/veterans%20
e-gr-88-henryj-usa-szeitlk-hun/7e2d3485-e8cf-11e9-9d73-020f14733af0

 Veterán ob. Forrás: www. erdispartacus.hu
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világbajnokságon a 88 kilós 
kategóriában, E korosztályban 
indultam. 
HG: Ezek pénzdíjas versenyek? Ki 
fizeti a részvételedet?
SZK: Mindent én finanszíroztam 
az elmúlt 12 éven keresztül. 
Nincs pénzdíj sem. Ezzel, hogy 
harmadik lettem és tagja vagyok 
a magyar válogatottnak, az idén 
már a szövetség kifizeti a nevezési 
díjamat. A többi költséget azért 
nekem kell állnom. Idén még ki 
szeretnék menni Athénba, a vb-
re…

HG: Minek köszönheted ezt a hallatlan erőt, energiát és a sport iránti 
szeretetet?
SZK: Gyerekkorom óta rajongok a küzdősportokért. Tanulás, majd munka 
mellett csináltam, mint hobbi. Sosem éreztem kényszert arra, hogy 
csináljam, hanem öröm volt számomra az edzés, a verseny. Három év 
múlva, amikor már nem versenyezhetek, meglátom, hogy folytatom-e. Majd 
eldől, hogy a heti háromszor másfél órás birkózóedzést és a reggelenkénti 
4 kilométeres futást vállalom-e. De a munkámból adódóan naponta azért 
tízezer lépést is meg szoktam tenni. Szóval, mozgok eleget…

Fejér megyei hírlap 1975.03.14.

Grúzia 2012. Forrás: www. unitedworldwrestling.org
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Hogyan ünnepeltünk anno?
„A haza védelmében”

A honvédelem, a fegyveres erők és a hazaszeretet ünnepe: szept. 29.
Az ‚50-es évektől 1991-ig az 1848-as pákozdi csata évnapja volt a Fegyveres 

Erők, illetve a Magyar Honvédség 
Napja. 1992-ben döntött a magyar 
kormány arról, hogy május 2. (Buda 
1849-es visszavétele) legyen a Magyar 
Honvédelem Napja. Május 21. azóta 
katonai szünnap, melyet a katonaság 
állománygyűléseken ünnepel meg.
Az egykori Fegyveres Erők Napja 
(FEN), szeptember 29-e közel 4 
évtizedig tanításmentes nap volt. 
Szerte az országban egy sportos, 
mozgalmas, kikapcsolódásos ünnep 
minden iskolában. Akadályverseny, 
sportversenyek, túrázás, számháború, 

kerékpáros túra, közös főzés volt a program, amit a gyerekek nagyon 
szerettek.
Adonyban e napot ünnepélyes csapatgyűlés nyitotta meg. A csapatzászló 
behozatala után versek következtek a zászlóról és a fegyveres erőkről. A 
csapatvezető ekkor ismertette (szeptember 29!) az aktuális tanév úttörő-
munkatervét és felolvasta az úttörő-tanács tagjainak javasolt névsorát. 
Akik helyeselték a programot, és alkalmasnak találták a személyeket a 
tisztségükkel járó feladatok elvégzésére, azok a kisdobos vagy úttörő-
igazolványuk feltartásával jelezték azt. Mozgalmi és úttörődalok éneklése 
után meghatározott időközökben őrsönként, néha rajonként indultak 
az akadályokra a csapatok. A verseny egésznapos túrát jelentett több 
próbatétellel, megállóval. Ezekhez az állomásokhoz a csapatoknak 
fegyelmezetten kellett érkezni, különben pontlevonás járt, ha nem 
megfelelő volt az alakiassága az őrsnek – rendezetlenül, összevisszaságban 
értek az állomásra. Az állomásokon a feladatokat a pedagógusok adták, a 
végrehajtásukat ők ellenőrizték. Plusz pontot lehetett kapni, ha énekelve 
érkezett a csoport (őrs, raj) természetesen a nótafa vezetésével.

Siba Klára archívuma
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A menetleveleken gyűltek a pontok, hogy aztán a végállomáson a pontokat 
összeadva kihirdessék az eredményt. Hosszú évek során az adonyi 
Zrínyi Ilona Úttörőcsapat általában akadályversenyt szervezett, aminek 
a végállomása a Cikolai-tavaknál, a Nagy-Dunánál vagy a Szőlőhegyen 
volt. Az őrsök, rajok alig várták, hogy célba érjenek, és a bográcsokban 
elkészíthessék a kolbászos lecsót vagy a paprikás krumplit.
Néha számháborúval, de mindig valami nagy közös csapatjátékkal ért 
véget ez a nap.

Siba Klára
Siba Klára archívuma

Kincsek a plébánián
Szentkép

E hónapban is egy pappá szentelés 
szentképét mutatjuk be. Ennek az a 
sajátossága, hogy az új pap ugyan nem 
adonyi származású (mint ahogy az 
előző három hónapban láttuk), azonban 
Adonyban tanult diakónusként, és 
első miséjét Adonyban 2020. július 
5-én tartotta. Győri Balázs István, vagy 
ahogy most már hívni kell, Balázs 
atya városunkban és környékén nagy 
szeretetnek örvend a hívek között.
Adonyból Lajoskomáromba visz 
az útja, ahol káplánként, beosztott 
lelkipásztorként kezdi meg papi 
hivatásának gyakorlását.
Szentelését Spányi Antal püspök 
végezte Székesfehérváron, ahol az 
alábbi mondta: „Öröm számunkra, 
hogy a papszentelés a lánglelkű püspök, 
Magyarország apostola és tanítója, 

Prohászka Ottokár és Kaszap István sírja közelében lehet, akik teljesen és 
visszavonás nélkül Istennek adták életüket”
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A papszentelés szertartása a jelöltek bemutatásával kezdődött, amelyet 
Hajdú Ferenc helynök végzett el. Ő kérte - a hagyományoknak megfelelően 
- a megyés püspököt, hogy végezze el a szentelést. Spányi Antal megyés 
püspök méltónak találta a kiválasztottat szerpapság rendjére.
A megyés püspök kiemelte: „Keresztelő Szent János alakja nagyon gazdag 
tartalmat és biztos tanítást nyújt nekünk, bátorítást és eligazítást ad. Utat 

készített az Úrnak, és bemutatta Őt az 
embereknek. XVI. Benedek pápa pedig 
azt mondta: a keresztény élet olyan, 
mint amikor egy hegyre mászunk. 
Az Isten hegyére kell feljutnunk, 
hogy Istennel találkozzunk. A pap 
dolga, hogy Istennel találkozva hozzá 
vigye az emberek dolgait. A hegyről 
visszatérve pedig, lehozza az Isten 
áldását, kegyelmét az emberek 
számára. Keresztelő Szent János 
példája és a pápa tanítása egybecseng 
és elgondolkodtató. Isten hegyére az út 
nem könnyű, aki hegyre megy, fárad, 
fújtat, talán néha megáll. De kell, hogy 
újult erővel menjen tovább előre. Isten 
hegyére csak az önmegtagadással, az 
önmagunkról való lemondással, az 
Istennek való teljes önátadással jutunk 
fel” Majd így folytatta:
„Osztozzatok az emberek életében, a 

betegek szenvedésében, a családok küzdelmeiben, a fiatalok útkereséseiben, 
a magányosok és mindenki életében. A nehézségeikben álljatok mellettük, 
mert aki meg akarja tartani életét, az Krisztusban elveszíti azt. ….. Éljetek 
úgy, hogy az emberek minden megnyilvánulásotokban Krisztust lássák meg 
Bennetek!”

Hetyei Gábor
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Adonyban született
Régimódi dal

A Magyar Néprajzi Társaság Értesítője, az Ethnographia XVIII. évfolyamában 
(1907. év) leltem egy cikkre, illetve kottára. Ezt idézem most:
„Az Ethnographia tavalyi évfolyamának 165. lapján olvasható Kolumbán 
Samu által a dévai csángók körében gyűjtött balladát ezelőtt 32 évvel itt 
Budapesten a Duna-Adonyból való Vida Dezső és a szomszédos Felső-
Czikoláról való Kindler Istvántól így tanultuk s daloltuk:”

Vida	Dezső	-	Kindler	István	nyomán

Haza	jöttem	a	vásárról
ballada

29
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Hálás köszönetemet fejezem ki Bálinthné Sándor Andreának, aki nemcsak 
lekottázta, de furulyáján el is játszotta számunkra e kis adonyi emléket.

Hetyei Gábor
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A méhész és a méhek 12 hónapja
Szeptember

Elérkezett az ősz, és bár a virágok már kevés munkát adnak a méheknek, 
de a méhésztől továbbra is nagy odafigyelést igényel a méhek felügyelete. 
Az ellenőrzés most sem hagyható el. Az atka elleni védekezést folytatjuk 
ekkor is, hiszen egy elmulasztott kontroll a méhcsaládunk életébe kerülhet.
A hideg éjszakák már megindítják a rágcsálók behúzódását is, ezért 
felhelyezzük az egér elleni védőrácsokat a kijárókra, amelyek 7-8 mm 
lyukazatúak. A cickányok, a méheket pusztítják, az egerek pedig, ha 
beköltöznek, a mozgásukkal zavarják a telelést. Jelentős lehet a rágcsálók 
okozta rágási kár is a lépekben.
Akik cukorszirupon teleltetnek, a hónap közepe felé befejezik az etetést, 
hogy a méheknek legyen idejük beérlelni és lefedni viasszal a mézes (cukros) 
lépeket. Ha ilyenkor is találunk gyenge családokat, még egyesíthetjük, vagy 
kiseperjük a kaptárból az anya leölése után.
A hónap elején darázs csapdákat helyezünk ki, ami alkoholt (bort, sört) 
tartalmaz. Ebbe még gyümölcsdarabokat, szőlőszemeket lehet belerakni, 
hogy a darazsaknak minél kívánatosabbak legyenek. A darázs szereti 
ezt, a méhek azonban nem. Nagy kárt tudnak okozni a darazsak a 
méhészetekben: a gyengébb családokat akár le is ölhetik, hogy a mézüket 
ellopják. Az utóbbi években nagyon elszaporodtak, ha tehetjük, irtjuk 
őket. A lakásokhoz, házakhoz is kimegyek, ha hívnak. A védőruha mellett 
azonban a szakértelem is elengedhetetlen a mentesítéshez. Darázsirtáshoz 
kérjünk segítséget szakembertől! Ha valaki allergiás, ne irtson darazsakat, 
de a méhészetekben is csak távolról gyönyörködjön.
Szeptemberben végzik a monitoring vizsgálatot a megbízott 
méhegészségügyi felelősök. A méhész kötelessége megkeresni a felelőst, 
és segíteni, hogy a vizsgálatot elvégezze a saját állományában. A felelős 
munkáját a hatósági állatorvos irányítja és a járási főállatorvos felügyeli. 
A bejelentés-kötelezett betegségek gyanúja esetén jelentést tesz a 
hatósági állatorvos irányában, és vele egyeztetve kell azokat felszámolni, a 
terjedésüket meggátolni. A szakmai képzettségére vonatkozó elvárásokat, 
a tevékenységét, a rendszeres továbbképzéseket rendelet szabályozza.
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Fiasítás a jelölt méhkirálynővel

Harmatméz

Ebben a hónapban egy különleges mézet mutatunk be. Az erdei méz eléggé 
átfogó nevet takar, ugyanis ez lehet vegyesen erdei virágzó növényekről és 
nem virágzó fákról gyűjtött méz is. Mézharmat vagy édes harmat méznek 
kimondottan a nem virágzó fák nektárjából készülő, a méhek által a 
növények levelein található mézharmat összegyűjtésével előállított mézet 
nevezik. Emiatt az édes harmatméz virágportartalma elenyésző. Nagyon 
sötét, szinte fekete színű, enyhe illatú, markáns ízű méz. A közvetítő rovarok 
jelenlétét igénylő fajtaméz. Ásványi anyag tartalma, különleges aromája 
egyedülálló. A jegenyefenyő erdőkben gyűjtött édes harmatméznek 
(amelyet fenyőméznek is nevezhetünk) dióra emlékeztető íze van. A más 
erdőkből (pl. lucfenyő, vörösfenyő, tölgy, fűz, feketedió stb.) származó erdei 
mézek ízében dominál egy bizonyos „édes harmat” íz. Többnyire sokáig 
folyékony marad, de egyes típusok gyorsan kristályosodnak.

Kis László, méhész
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Kis kincses
Mersics-Morva Dóra: Az okos kalapok

Nem a mi időnkben, hanem réges-régen élt egy özvegyasszony két fiával. A 
fiúk ikrek voltak, az édesapjuk még akkor meghalt egy betegségben, mikor 
a gyerekek még csak kétévesek lehettek. Az asszony, Etelka, egyedül maradt 
a gyerekekkel. Az egyiket Bendegúznak, a másikat Benedeknek hívták. Egy 
kis faluban laktak, szerényen, de jól megéltek.
A két fiú, bár külsőre egyformák voltak, jellemükben nagyon különböztek. 
Benedek szerényebb volt s visszahúzódó, Bendegúz pedig csintalan, eleven, 
nagyszájú kisfiú. Az évek gyorsan teltek, s a fiúk elérték az iskoláskort, 
szeptemberben megkezdték az első osztályt. Hideg ősz volt, gyorsan vége 
lett a nyárnak abban az esztendőben, ezért Etelka vett két új kalapot, hogy a 
fiai elegánsan menjenek iskolába. Látszólag nem volt a kalapokban semmi 
különleges. Látszólag!!! Ezek a kalapok ugyanis beszélő, okos kalapok 
voltak. Mindenre tudták a választ.
Egy napon Benedek felelt az iskolában. Nagyon szépen tudta a felmondandó 
anyagot, de aztán elakadt és nem tudott válaszolni a tanító néni kérdésére. 
Egyszer csak hallja ám, hogy valaki súgja neki a helyes választ. Fogalma 
sem volt, honnan jött a hang, kicsit meg is lepődött, hiszen mögötte már 
nem ült senki, padtársa pedig nem volt. 
Mindegy - gondolta magában - ,gyorsan bemondta azt a választ, amit a 
„súgó” mondott. És a válasz tökéletes volt. Benedek végül 5-öst kapott. 
Boldogan mesélte el otthon az anyukájának, de a súgást azért kihagyta a 
történetből. Másnap az iskolában dolgozatot írtak, s most Bendegúz akadt 
el a dolgozat közben. Ahogy előző nap Benedeknek, úgy most neki is jött a 
súgás a jó válasszal.
A fiúk megbeszélték egymással, de a rejtélyre nem jöttek rá. Annyiban 
hagyták a dolgot.
Egy nap iskola után pár fiú beszélgetett az udvaron csoportba gyűlve, 
köztük volt Bendegúz és Benedek is. A fiúk villámkérdéseket tettek fel 
egymásnak, így gyakoroltak az iskolai felelésekre. Bendegúz és Benedek 
– kalappal a fejükön - mindig mindenre tudta a választ. Ezek után már 
nagyon eltöprengtek: az iskolában a padon ott voltak a kalapok, az 
udvari beszélgetéskor a fejükön viselték őket. Mikor ezen a napon este 
hazaérkeztek az iskolából, akkor már mindketten kezdtek a kalapokra 
gyanakodni. 
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Illusztráció: Győri Jázmin
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De alig akarták elhinni, hát ki hallott már ilyet, hogy egy kalap okos legyen, 
és még beszéljen is mellé. A fiúk próbát tették a kalapokat: akkor este 
mindenfélét kérdeztek egymástól, s mikor egyikük elakadt, figyelték a 
kalapot. S láss csodát, valóban a kalaptól jött a válasz.
Elhatározták, hogy mivel ez nem tisztességes a többiekkel szemben, ezért 
nem használják a kalapokat az iskolában. Be is tartották egy ideig, de aztán 
úgy alakult, hogy Bendegúznak nem sikerült jól felkészülni hol az egyik 
számtan órára, hol a másik írás órára, és így hébe-hóba rákényszerült, hogy 
igénybe vegye a kalap segítségét. Mindig talált valami kifogást, amikor 
Benedek számon kérte ezért:
- Jaj, csak egy kérdésnél súgott! – legyintett.
Vagy:
- Jaj, nem olyan nagy dolog ez! – mondta.
Benedeknek nagyon nem tetszett, de nem tudott mit tenni.
Azonban Bendegúz elkezdett hencegni a tudásával, már alig készült otthon 
az órákra, mert a kalap tudására és segítségére számított:
- A kalap úgyis tud mindent, és segít! Akkor meg minek tanuljak?! – 
kiabálta testvérének, mikor a szemére vetette amaz, hogy a foci helyett jó 
lenne, ha igenis tanulna a holnapi dolgozatra.
A napok, hetek, hónapok majd évek is elteltek. A fiúkból kamaszok lettek. 
Benedek azóta is tartotta a szavát, és a kalap tudása és segítsége nélkül 
boldogult az iskolában és azon kívül is. Bendegúz viszont teljesen hanyag 
lett, és még folyamatosan kérkedett is a „tudásával”. Egy olyan tudással, 
ami valójában nem az övé volt.
Az évek múlásával eljött az ideje, hogy a fiúk szakmát válasszanak 
maguknak. Benedek ács szeretett volna lenni, Bendegúz pedig fazekas. 
Elérkezett a felvételi vizsga napja mindkét fiú számára. Benedek rengeteget 
tanult, készült, gyakorolt. Bendegúz viszont semmit sem, ismét teljesen a 
kalapra hagyatkozott.
Benedek vizsgája remekül sikerült, egy mesterember fel is fogadta maga 
mellé inasnak. Bendegúz viszont a vizsga közben vette észre, hogy nincs 
nála a kalapja, otthon felejtette. Így semmire sem tudott válaszolni, és 
nagyon rossz eredményt ért el. Rettenetesen szégyellte magát.
Valójában azonban nem otthon hagyta a kalapot, hanem útközben a kalap 
„hagyta el”. Elpártolt tőle, mert Bendegúz nagyon rosszul használta fel az 
általa kapott segítséget. Gőgösnek lenni és hivalkodni valami olyannal, 
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amit nem mi érünk el az életben, ami nem a mi érdemünk, nagyon nem 
szép dolog! Így hát Bendegúz keményen nekiállt tanulni, hogy a következő 
alkalommal már neki is sikerüljön inasnak elszegődni. A sok munka, a 
tanulás meghozta aztán a gyümölcsét: egy év alatt bepótolta az elmulasztott 
tanulmányokat, sőt még többet is tanult! Megtanulta, hogy az igazi tudást 
csak kemény munkával érhetjük el, és csak ez vezethet a siker útjára.
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Október
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek

30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

18

17

19 20 21 22

16

23 24

25 26 27 28 29

Malvin

Dénes
Andor

Petra Helga

Ferenc
Edvin

Zóra

Aurél
Galina

Brúnó
Renáta

Amália Koppány

Gál
Aurélia
Margit

Gyöngyi
Nemzeti 

ünnep

Hedvig
Hédi

Salamon

Blanka
Bianka

Dömötör
Amanda
Armand

Szabina
Szabrina

Simon
Szimonetta

Szimóna

Nárcisz
Melinda

Alfonz
Zenóbia

Farkas

Lukács Nándor Vendel Orsoly
Orsika

Előd
Korina

Gedeon

Brigitta
Gitta

Miksa Kálmán
Ede

Helén
Heléne

Teréz
Terézia

Október
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Programok Adonyban

2021. 10. 01. Idősek napja
Helyszín: Művelődési ház Szervező: Művelődési ház

2021. 10. 4-8. Országos könyvtári napok
Helyszín: Művelődési ház Szervező: Művelődési ház

2021. 10. 09. Újbor ünnep és hálaadás
Helyszín: Szőlőhegy Szervező: Borrend

2021. 10. 22. Városi ünnep 
Helyszín: Művelődési ház Szervező: Művelődési ház

2021. 10. 30 . Stand up előadás
Helyszín: Művelődési ház Szervező: Ifi klub, Művelődési ház
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Kincsek a kredencen
Bögrék Altrohlauból

Féltve őrzött bögrekincseimből szeretnék most bemutatni néhányat, 
amelyek sok viszontagságot és történelem mindent elpusztító viharát 
átélve kerültek hozzám nagymamám hagyatékából, aki nagyon szerette 
és becsülte a szép porcelánokat. Talán tőle örököltem porcelánok 
iránti vonzódásomat és érdeklődésemet én is. Ha ránézek ezekre az 
edénykékre, mindig elcsodálkozom, hogy mennyi finomság, báj van 
bennük, és mindegyik mennyire egyéni. Megadták a módját a szép 
formának, különleges díszítésnek még akkor is, ha nem igazán márkás, 
megfizethetetlen darabokról van szó.
Egyik kedvencem a cseh porcelán bögrepár. Anyaguk hártyavékony, csaknem 
áttetsző. Gyerekkorom óta két angyalra emlékeztetnek. A virágfüzéres 
díszítés között aranyszínű Mária monogram formálódik. Csehországban, 
Altrohlauban készültek. Nagymamám egy sótartóval együtt nászajándékba 
kapta barátnőjétől 1919-ben.

Egy tipikus emlékbögrét is szeretnék bemutatni, melyen jól látható a felirat 
is. Ezt egy máriaremetei zarándoklatról hozta nagymamám anyukámnak a 
harmincas években.
Az alpesi párocska már több mint száz éve ropja ennek a bögrének egyik 
felén a táncot, másik felén német nyelvű versike, melynek megfejtéséhez 
Szabó-Pajer Lorettát hívtam segítségül:

„A népdal az alpesi területeken (Ausztria, Dél-Tirol) játszott 
népdalok közé tartozik, melyek többnyire arról szólnak, hogy 
milyen az élet az alpesi legelőn, illetve milyen a fejőlányok élete.
A német nyelvű forrás szerint az alpesi legelőn azért nem 
létezik bűn, mert mind a pásztoroknak, mind a fejőlányoknak 
annyi munkájuk akad pirkadattól alkonyatig, hogy nincs idejük 
egymásra.”
(http://stodertalfreunde.blogspot.com/2013/04/warum-gibt-es-auf-der-alm-keine-
sunde.html)

Szabó-Pajer Loretta
Ismertetésemből maradhat el egy szép komabögre sem, 
ami a komatállal alkot egészet. Ki tudja hány helyre és hány 
gyermekágyas anyának vitt benne nagymamám „paszitát”? 
Takács Béláné
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Az I. világháború idején népszerűek voltak az uralkodót és családjait 
ábrázoló nemzeti színű szalaggal díszített bögrék. Ezzel is szimbolizálni 
akarták a hős katonák iránti kiállást és megbecsülést. Az a bögre, ami itt 
látható, az Osztrák Magyar Monarchia uralkodóját, Ferenc Józsefet és II. 
Vilmos német császárt ábrázolja. Képüket egy koronás sas és tölgyfafüzér 
fogja össze, melynek közepén az 1914/15 évszám. Tele van még 
szimbolikus jelentésű díszekkel, amelyeknek megértéséhez történésznek 
vagy heraldikusnak kellene lenni, vagy abban a korban kellett volna élni. 
Ezt is Altrohlauban készítették.

Egy tipikus emlékbögrét is szeretnék bemutatni, melyen jól látható a felirat 
is. Ezt egy máriaremetei zarándoklatról hozta nagymamám anyukámnak a 
harmincas években.
Az alpesi párocska már több mint száz éve ropja ennek a bögrének egyik 
felén a táncot, másik felén német nyelvű versike, melynek megfejtéséhez 
Szabó-Pajer Lorettát hívtam segítségül:
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Auf der Alm, da gibt’s koa Sünd
(Volkslied)

Sennerin singt so manches Lied,
wenn durchs Tal der Nebel zieht.
Horch, es klingt durch Luft und Wind:
Auf der Alm, da gibt’s koa Sün

Az alpesi legelőn nem létezik bűn
(népdal – részlet)

A fejőlány így énekel néhány dalt,
amikor a völgyben köd vonul.
Hallgasd, a levegőben és a szélben 
felcseng:
Az alpesi legelőn nem létezik bűn.
(Ford. Szabó-Pajer Loretta)

„A népdal az alpesi területeken (Ausztria, Dél-Tirol) játszott népdalok közé 
tartozik, melyek többnyire arról szólnak, hogy milyen az élet az alpesi 
legelőn, illetve milyen a fejőlányok élete.
A német nyelvű forrás szerint az alpesi legelőn azért nem létezik bűn, 
mert mind a pásztoroknak, mind a fejőlányoknak annyi munkájuk akad 
pirkadattól alkonyatig, hogy nincs idejük egymásra.”
(http://stodertalfreunde.blogspot.com/2013/04/warum-gibt-es-auf-der-alm-keine-sunde.html)

Szabó-Pajer Loretta
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Az alpesi legelőn nem létezik bűn
(népdal – részlet)

A fejőlány így énekel néhány dalt,
amikor a völgyben köd vonul.
Hallgasd, a levegőben és a szélben 
felcseng:
Az alpesi legelőn nem létezik bűn.
(Ford. Szabó-Pajer Loretta)

Ismertetésemből nem maradhat el egy szép komabögre sem, ami a 
komatállal alkot egészet. Ki tudja hány helyre és hány gyermekágyas 
anyának vitt benne nagymamám „paszitát”? 

Takács Béláné
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Az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat bemutatkozik
Miért szeretem a cserkészetet?

Bevallom őszintén, nagyon nehezen 
tudtam erre a kérdésre válaszolni, 
hiszen nehéz megmondani, hogy 
miért szeretsz valamit. Hasonló 
érzések kavarogtak bennem a legtöbb 
kérdésnél, mint mikor megkérdezik, 
hogy miért szeretünk valakit, 
képtelenség megmondani, azt se 
tudod megmondani, mikor szeretted 
meg vagy mi volt az a tette, amikor 
beleszerettél,  csak azt tudod, hogy 
most szereted, és ezen semmi nem 
tud változtatni. Valahogy így vagyok 
a cserkészettel. Petőfi szavai jutnak 
eszembe: „Tudja Isten, hogy mi okból 
szeretem? De szeretem.”
Az én cserkész karrierem hatéves 

koromban kezdődött, de már előtte is eljárogattam programokra, hiszen 
a nővérem is járt, illetve többen a barátaim közül. Eleinte csak „lejártam 
megnézni”, hátha nekem is tetszeni fog, aztán végül is „lent maradtam”. 
Ennek már 12 éve.
Az első tábori emlékem nem igazán pozitív, és egy darabig el is ment a 
kedvem az egésztől. Nem értettem, miért jó fázni éjszaka, keveset aludni, 
latrinát használni, kannával fürdeni, és hogy ezt önként vállaljam, az első 
táborom után, elképzelhetetlennek tűnt. 7 éves voltam, első alkalommal 
voltam hosszabb időre távol a szüleimtől, nem tudtam fürdeni, mert esett 
az eső egész végig, minden koszos volt és sáros. Mikor hazaértem, mégis 
azt meséltem a szüleimnek, hogy mennyire jó volt, és mennyi mindent 
láttam. Olyanokat kérdeztem, tudják-e mit jelent a latrina? És ismerik azt a 
népdalt, hogy Szellő zúg távol? Meséltem nekik mindenről, és csak a végén 
tértem ki arra, hogy mi volt, ami nem tetszett.
Ez a tábor után mégis sokáig szüneteltettem a táborba járást. Gyűlésekre 
jártam, a programokra is, de a tábortól sokáig ódzkodtam. Aztán mikor 
újra el mertem menni, nem bántam meg, pedig büntiből szinte végig 
mosogattam. Ekkor megtanultam, hogy minden lehet szórakoztató, ha a 
megfelelő emberek vesznek körül. 
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Annyi lelkesedést kaptam, hogy pár évre rá, amint betöltöttem a megfelelő 
kort, jelentkeztem őrsvezető képzőbe, tudtam, hogy anélkül is lehetne 
őrsöm, és a tapasztalatot egy képzés sem helyettesíti, de én élményeket 
szerettem volna. Persze, fontos volt a tapasztaltabbaktól tanulni, más 
vezető jelöltek gondolatait meghallgatni és új barátokat szerezni. Ezt mind 
meg is kaptam, és kis idővel élesben is kipróbálhattam, milyen vezetőnek 
lenni.
Idén először 2 kis cserkészemmel – a Róka őrs tagjaival - vettünk részt a 
táborban, és az egész hét annyival másabb volt így, mint sima cserkészként! 
Sokkal fárasztóbb is persze, hiszen minden háromszor annyi időbe telt. 
Soha nem volt meg valakinek a kése, kanala, fogkeféje, lámpája és még ki 
tudja, mije, de mindezeket felülmúlta a tőlük kapott pozitív megerősítés, 
szeretetbomba és a mosolyok, amiket ők okoztak. Az idei táborban 
értettem meg azt is, amiről az egész vezetőképzésen beszéltek nekünk, 
hogy példák vagyunk. A kis cserkészek azt fogják csinálni, azt fogják 
hordani és mondani, amit mi teszünk, hordunk, mondunk. Egy jelmez 
miatt kölcsönadtam az egyik őrstagomnak a farmer kabátom (ami meg 
kell hagyni, neki jobban állt). Egyik délután szóltam neki, mikor felvette, 
hogy ma nem kell jelmezben lenni, erre ő rám nézett a nagy kék ártatlan 
szemeivel, és csak lazán annyit mondott; tudom, csak fáztam. A kabát a kis 
cserkészt, az eset engem öntött el melegséggel…
Ugyanekkora erővel tölt fel az, ha egy sima sulis hét péntekjén, őrsgyűlés 
végén, elszomorodnak, hogy máris vége a találkozásunknak, és kérlelik az 
anyukájukat, hadd maradjanak még. De az is nagy öröm számomra, mikor 
a jövőbeli terveiket sorolják, és a cserkészet köztük van. Micsoda élmény, 
amikor megosztják velem a terveiket, álmaikat, és néha még a titkaikat is.
A címbeli kérdésre megadom a választ: az én legmeghatározóbb cserkész 
élményem, mely a mozgalom iránti szeretetemet táplálja, az a vezetővé 
válás útja, illetve maga a vezetés. A képzés alatt és most a kis rókák vezetése 
közben olyan dolgokat tanulok és teszek, amikre sose hittem volna, hogy 
képes leszek. Ezeket a tapasztalatokat aztán az élet más területein is 
remekül tudom hasznosítani.
Most már értem miért jó fázni, koszosnak lenni, kannából fürdeni és 
a szervezetem is megszokta, hogy nincs szüksége annyi alvásra, és 
képes vagyok néhány napot pár óra alvással végigcsinálni. A latrinával 
kapcsolatban még mindig vannak fenntartásaim, de már látom a tábori élet 
szépségeit, és soha nem cserélnék le egy vizes zokniban átgázolt patakos 
éjszakai túrát, egy levendula illatú, csilli - villi fürdőszobáért.
Na, és ezek után higgyék el Bi-Pi-nek (a cserkészet alapítójának), hogy „A 
cserkész nem bolond.”

Alsóházi Boglárka



314

Gasztronómia - Szabadtűzön készülhet

Mustáros-csípős csirkecomb tárcsán sütve

Hozzávalók a pácoláshoz: 4 db 
csirkecomb, 1 evőkanál Heinz csípős 
mustár, 2 teáskanál Heinz Soja-szósz, 
2 teáskanál Heinz Worcester-szósz, 
4 gerezd fokhagyma, 2 teáskanál 
koriandermag (pörkölt), egy marék 
friss mentalevél, egy kisebb marék 
friss zsályalevél, só (ízlés szerint), 
1 teáskanál őrölt fehér bors, 1,5 dl 
mogyoróolaj (vagy étolaj)
Elkészítése: Az egész combokat 
vágjuk ketté, majd az alsó részt 
a csont mellett mindkét oldalán 

vágjuk be. A felső combrészt csontozzuk ki, majd a vastagabb résznél két-
három helyen szintén vágjuk be, de vigyázzunk, nehogy teljesen átvágjuk 
a húst.
Ezután sózzuk be a húst, majd hagyjuk legalább egy fél órát állni, hogy a só 
kissé átjárja, mielőtt bepácolnánk.
A koriandermagot tegyük bele egy teflon serpenyőbe, majd rázogatva 
pörköljük pár pillanatig (addig pörköljük, míg elkezd pattogni). Ezután 
öntsük egy mozsárba, majd morzsoljuk össze.
A menta- és a zsályaleveleket vágjuk fel vékony csíkokra.
Egy tálba öntsük bele a mogyoróolajat, majd adjuk hozzá a csípős mustárt, 
a Soja-szószt, a Worcester-szószt, az előzőleg megpörkölt koriandert, 
kb. 1 teáskanál sót, az őrölt borsot, a felcsíkozott menta és zsályalevelet, 
préseljük hozzá a fokhagymagerezdeket, és alaposan keverjük össze.
Ezután egyesével forgassuk alaposan bele a combokat a pácba, majd a tálat 
fedjük le, és helyezzük be pár órára, vagy akár egész éjszakára a hűtőbe, 
hogy a pác kellően átjárja a húst.
Mielőtt hozzálátnánk a hús sütéséhez, még egyszer forgassuk meg alaposan 
a pácban.
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A tárcsára öntsünk kb. 1 dl étolajat, majd helyezzük rá a bepácolt combokat, 
és kanalazzuk rá a húsra a visszamaradt pácot. Ezután szép lassan, hogy 
a hús kellően átsüljön, süssük készre a combokat. Sütés közben, kétszer-
háromszor érdemes átfordítani, hogy mindkét oldala egyenletesen, szép 
pirosra süljön.
Tálaláskor a pirosra, szaftosra sült csirkecombokat ízlés szerint salátával, 
egy szelet friss kenyérrel kínáljuk.

Kard Éva

Fűszersa(o)rok
Koriander: Ősidők óta használják ezt a fűszert, amiről már a Biblia is 
említést tesz. Hazája a Földközi-tenger környéke. A sárgásbarna magja 3-5 
mm átmérőjű, mely két termésrészre válik szét. Sültek, pácok készítéséhez, 
uborka, paprika eltevésénél használják, leveleit saláták ízesítésére.
Igénytelen, talajban nem válogatós, kis munkaigényű egyéves növény, 
kertünkben is sikerrel termeszthetjük. Kép: hamex.hu

Takács Béláné



316

Környezeti értékeink – halfauna Adonyban
Hallgat, mint a csuka

Ha egyszer valaki közvélemény-kutatást végezne a hazai halfajok 
ismertségéről, akkor biztosan a ponty nyeri a legismertebb hal címet. De 
ha ragadozó halat kellene említeni a résztvevőknek, akkor toronymagasan 
a csuka lenne a legismertebb hazai predátor. A megkérdezett emberek 
többsége talán még pontos „személyleírást” is tudna adni a csukáról.
A csuka teste hosszúkás, erőteljes és aránylag nagy fejet kapott a 
természettől. Hatalmas szájában több sorban erős fogak helyezkednek el, 
melyek egyre nagyobbak, amint hátrafelé haladunk. Ezek a fogak tű élesek, 
könnyen sérülést okoznak az óvatlan horgásznak, míg a megragadott 
zsákmánynak nem sok esélye van a menekülésre. Erőteljes farokúszója és 
a „hátracsúszott” hátúszója az egyik legjobb sprinterré teszi a vizekben. A 
csukának a színezete elég változatos, jól alkalmazkodik a környezetéhez. 
Alapszíne az olajzöld, melyet aranyos vagy ezüstös apró foltok és csíkok 
törnek meg, tökéletes álcát kínálva a növényzetben megbúvó halnak.
Van a csukában valami misztikus, mintha már a dinoszauruszok korában 
is itt élt volna a hazai vizekben. A jól megtermett példányok már olyan 
fogazattal rendelkeznek, hogy a tapasztalt horgászok is óvatos tisztelettel 
közelítenek a halhoz.

Szinte nincs itthon olyan kis 
tó vagy patak, ahol ne lenne 
esélyünk csukával találkozni 
az év bármely időszakában. 
A csuka nem vermel, ezért 
egész évben, még a jég alól is 
jól fogható. Kedveli a hinaras 
részeket, ahol a rejtő színét 
kihasználva meglapulhat és a 
„tökéletes” látását segítségül 
híva megragadhatja az 
óvatlan áldozatát. Neki nem 
számít, hogy éppen mekkora 

a felbukkanó áldozata, és nem csak a halakra vadászik. Se a kisrécék, 
se a békák, se a kígyók, de még a rovarokat elvétő denevérek sincsenek 
biztonságban. Sőt, a fajra jellemző a kannibalizmus, ahol a már kifejlett 40-
50 cm csuka is lehet az áldozat. A felnőtt egyedek hossza akár 100 cm, míg 
az ikrások akár a 150 cm-t is elérhetik hosszú életük során.
Völcsei Nikoletta a gátnál
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A csuka egész évben és szinte bármely módszerrel jól fogható és 
szákba is terelhető, ha megfelelő elővigyázatossággal állítjuk össze a 
horgászfelszerelést. Minden csukázó felszerelésnek tartalmazni kell egy 
legalább 20-30 cm hosszúságú harapásálló előkét, mely elég erős hogy 

ellenálljon a hegyes fogaknak. 
Ez lehet vékony acél, wolfram 
vagy vastag flourocarbon előke. A 
horgászok többsége az élő kishallal 
szerelt úszós készséget helyezi 
előtérbe a csuka horgászatánál, 
de többen próbálják pergetve (10-
25 cm hosszú gumihalak, nagy 
kanalak, támolygók, villantók vagy 
spinnerbaitek) vagy streamerrel 
legyezve megfogni e szép ragadozót.

Ne feledjük! Csak úgy lesznek kapitális halak vizeinkben, ha a kisebb 
példányokat visszaengedjük! Így nőhetett ritka nagyságúvá az adonyi 
örök ranglista első helyezettje az a csuka, melynek súlya 15,86 kg, és ezzel 
felkerült az országos ranglistára is!!! (Országos rekord 20,47 kg.)
(Amikor a szerkesztő megint beleszól. Ilyen kapitális példánnyal volt 
szerencsém nekem is találkozni! Gyerekként, a hetvenes években – mint 
István utcai srác – gyakran jártunk át a Molnár-árokhoz játszani. A 6-os 
út mellett akkoriban még számtalan kubik gödör éktelenkedett. Egyik 
zöldár után, amikor a visszavonulót fújt Duna, csillogó víztükröket hagyva 
a gödrökben – Konrad Lorenz nyomdokain haladva gőtékre „vadásztunk”, 
hogy megfigyeljük színük változását – azt vettük észre, hogy milliónyi 
kishal, kis csuka „pipál” a vízfelszínen. Az áradás a gödrökbe csalhatta 
az éppen ívásra készülő csukát, akinek az ikrái néhány nap alatt hamar 
kikeltek. Ahogy melegedett a víz, és csökkent a felülete is a kis tavacska 
egye csekélyebb oxigént tartalmazott, ez késztethette a kis ragadozókat a 
vízfelszínre. Gyanítottuk, hogy a csuka mama lent a gödör alján hallgathat. 
Hazarohantunk gereblyéért, és azzal visszatérve alaposan felkevertük 
a tavacskát, hátha sikerül kihalászni a megszorult halat. Néhány perc 
után – természetesen eredménytelen volt a gereblyézésünk – nagy 
meglepetésünkre, mivel a felkeveredett víz még kevésbé volt alkalmas az 
oxigén felvételre, megjelent egy 25-30 cm nagyságú csukafej is a pipáló 
csukák között. Óvatosan a gereblyével alányúlva sikerült aztán a partra 
vetnünk a mamát. Pólónkba bugyolálva rohantunk a közeli Molnár-
árokhoz, ahol útjára engedhettük a hallgatag óriást. – Hetyei Gábor)

Hetyéssy Pál

Bacsó Zoltán a révnél
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Kérdezhetlek? Felelsz?
Engedd játszani – a jövőben is!

Folytassuk egy könnyedebb témával a mai tizenévesek faggatását a jövőről! 
Játékok. Mivel játszanak a gyerekeik majd 2050-ben? És ők 55-60 évesen?
A beszélgetés résztvevői: Ármai Borbála, Ágoston Melinda, Ecsődi László, 
Molnár Daniella, Tokai Laura, Virág Viktória. A beszélgetést irányították: 
Alsóházi Réka és Hetyei Gábor.
Azt hittem, hogy itt majd röpködnek az újabbnál újabb ötletek, de nagy 
meglepetésemre nem alakult ki sziporkázó ötletroham. Aztán végül csak 
kezdett körvonalazódni két határozott vonal. Az egyik a „nosztalgikus”, a 
másik az „akciós”, a durva, kemény, általam nem szerethető irány.
A „nosztalgikusok” amellett álltak ki, hogy a jövőben nem lesznek 
teljesen új játékok, csak a régi játékok új verziójával fogunk a játékboltok 
polcain találkozni. Legfeljebb annyi újítás fog bekövetkezni, hogy a fizikai 
megjelenést váltja majd fel a digitális, virtuális forma. Az adja ehhez a 
mintát számukra, hogy ők is most szeretnek játszani anyáik játékaival. 
Véleményükben az sem bizonytalanította el őket nagyon, hogy rendben, 
játszanak a babaházzal, de döntően ők is a virtuális térben töltik a 
„játékidejük” nagy részét. Legyen az okostelefon, konzoljáték, vagy legyen 
az egyéb digitális játéktér.
A csoport azért megengedi, hogy a játékok egy része áttelepül a virtuális 
térbe, és már ma is megtalálható formában, abszolút interaktív módon fogják 
élvezni – hiszen nem tűnik valószínűnek, hogy barbie-k és matchboxok 
fognak sorakozni a játékboltok polcain. A legújabb, ma már „halandók” 
számára is elérhető a VR1 szemüveg, mely a használót a cselekvési térbe 
helyezi virtuálisan és a mozdulatait lekövetve tud az eseményekkel 
haladni. Ennek a továbbfejlődése várható – véleményük szerint –, és ez 
nem korlátozódik a szemüvegre, sisakra és a látásra, hallásra. Egy komplett 
„VR doboz”, vagy szoba fog a 2050-es évek gyerekeinek a rendelkezésére 
állni, melyben az összes érzékszervre ható ingerek segítik a játékok minél 
totálisabb élvezetét. A tapintás, a bőrérzékelés, az egyensúlyérzékelés, a 
szagingerek mind-mind hozzájárulnak az elmélyüléshez. Ezt úgy képzeljük 
el, hogy például egy kesztyű segítségével érezni fogjuk a virtuális teniszütő 
megfogását, és amikor virtuálisan beleütünk a labdába, annak rezgése 
érezhetővé válik a karunkon. A salakpálya csúszása, a kezünk izzadása 
szintén befolyással bír a játék menetére.

1 VR: Virtual Reality, virtuális valóság
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Abban mindkét csoport egyetértett, hogy fel fog gyorsul és akciódúsabbá 
válik a játék. Minden sokkal pörgősebb, „ütősebb” lesz. És akkor itt nézzük 
meg, mit vizionál a jövő játékának az „akciós” csapat!
A tárgyi játékok (baba, kisautó, stb.) teljesen eltűnnek: nem elég gyorsak, 
túlzóan ingerszegények szerintük. A „harci virtuális játékok” divatja nem 
csitul, sőt egyre keményebbé és egyre durvábbá válik. Nagy hangsúlyt 
kap az interakció ennél a játéktérnél is. Mondanom sem kell: ez a játék is 
a virtuális térben zajlik, számítógépen, konzoljátékon VR környezetben. 
A fejlődés – mint jeleztem, nekem nagyon nem tetsző irány – a durvább, 
az agresszívebb játékok felé fordul. És hát az interakció… A 2050-ben 
játszó gyerek a teljes testet beborító „ingertovábbító öltözetben” fog 
a gép előtt ülni, és a virtuális térben elszenvedett vagy megtapasztalt 
ingereket ez a ruha közvetíti számára. Amennyiben például közelharcot 
folytat az ellenfelével, akkor a testén érzi az ütések, a sérülések hatását. 
És ha már érzi, az már a játszó fél által beállítható, hogy ezt az érzést 
gyenge érintésként, vagy keményebb behatásként érezze. Azt azért nem 
tudják elképzelni, hogy ezek az ütések, szúrások, esetleg lövések, melyeket 
a játszó kap, fájdalomként is realizálódjanak. (Én jóval idősebb vagyok, 
mint a kérdezettek, így én el tudom képzelni ezt a hardcore verziót, mely 
akár sérüléshez is vezethet valami jutalom – plusz életerő, plusz képességek 
megszerzése – csábítására. – szerk.)                       

 Ágoston Melinda most és majd
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Újszerű és számomra tetsző ötlet a kisebbeknek szóló készség és képesség 
fejlesztő játék ötlete: a „fejlesztő tréner”. Igazából nem is játék, hanem 
olyan berendezés (ruha, cipő, szemüveg), mely rávezeti a kicsiket arra, 
hogy egyes mozdulat, milyen eredménnyel jár: rávezeti a gyereket a helyes 
kéztartásra, lábtartásra. Ezzel óvatosan rávezetheti a gyermeket arra az 
irányra, melyben képességei jobban kiteljesedhetnek, legyen szó akár 
ügyességi, logikai készségről. Például olyan mozgássor elsajátításában segít 
a ruha, cipő, mely alapot jelent mondjuk a későbbi táncművészeti készségek 
elsajátításában. De így a mozgássor mellett fejleszthető lehet a zenei hallás, 
a nyelvérzék, a matematikai logika. Ez azért is tűnik életszerűnek, mert – 
szeretem, nem szeretem – egyre inkább csökken az az idő, amit a szülők a 
gyerekekkel töltenek. Így a fejlesztési feladatot át tudják tolni erre a játékra, 
fejlesztő trénerre. Azért ez sem szép jövő feltétlenül…
És hogy a mai tinédzserek mivel játszanak majd 2050-ben, meglett 
emberként? A mai játékokat élik majd újra: kicsit más formában, kicsit 
más közegben (interneten például), de ebben is a nosztalgia az uralkodó. 
Ilyen például az Activity. Tehát, kedves Olvasó! Gyakoroljuk a rajzot, a 
mutogatást, a körülírást, mert még szükség lehet rá!

Hetyei Gábor
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1. fősor: Ipari telephely a Zsellér páskumon
2. fősor: Ipari telephely a Tóttanyák mellett
3. fősor: Ipari műemlék és védmű a 6-os út alatt
4. fősor: Ipari műemlék jellegű épület a Damjanich utcában
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Schrick István, aki távolra ért az Új utcától

(A rácalmási polgármesteri hivatal bejáratánál felirat fogad, mely 
tájékoztat arról, hogy csak 
maszkban és kesztyűben léphetek 
be. Szerencsémre, készültem. 
Akkor még nem tudtam, hogy a 
szerencse szó mekkora szerepet 
játszik a mai beszélgetésben. A 
COVID-19 miatt a polgármester is 
így fogad: maszkban, kesztyűben, a 
beszélgetésünk alatt a fényképező 
kérésére kockáztatja meg, hogy 
pár pillanatra leveszi a maszkot.)
Schrick István 1954-ben született 
mélyen vallásos, tősgyökeres 
adonyi családba. Gyerekkorát 
Adonyban, az Új utcában (Ady 
Endre utca) töltötte. „Nagyon 
boldog gyerekkorom volt. Az utca tele volt gyerekekkel, este foci, porban, 
sárban, glottgatyában, mezítláb. És meg kell, hogy mondjam, az Új utca 
nagyon messze volt a tudományoktól…” Az adonyi általános iskola után 
géplakatos szakmunkásnak tanult, amely emelt szintű képzés volt, majd 
munka mellett estin érettségizett. Ezt követően levelező tagozaton a 
szombathelyi tanárképzőn népművelés-történelem szakon diplomázott. 20 
évesen az óvónő gyakornokként Adonyban dolgozó Jutkával kötötte össze 
az életét. Ez késztette arra, hogy Rácalmásra költözzön. A helyi ismertséget 
azzal alapozta meg, hogy 3 évig a klub könyvtár vezetője lehetett, így a 
fiatalok (ma azt mondanánk, a leendő választók) kulturális életét szervezte. 
1989 augusztusa óta a település vezetője.
Legnagyobb sikerének két lányának felnevelését jelöli meg. Judit jogászként, 
Mariann plasztikai sebészként dolgozik Németországban. Ez örömmel tölti 
el, de szomorúsággal is, hiszen két tündéri unokáját – Dávidot és Elizabetet - 
így csak hosszú utazás után tudja magához ölelni.
Hobbija volt a postagalamb - versenyeztetés (nemzeti bajnok is volt), amitől 
az orvosa eltiltotta, de talált mást helyette: ha teheti, horgászik, de a vad 
vizeket nem szereti. Ez lehet akár az életfilozófiája is.
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Schrick István (SI) készségesen állt az Adonyból jött kérdező, Hetyei Gábor 
(HG) rendelkezésére.
HG: 31 éve településvezető. Ez ma már ritkaságszámba megy. Van még 
ilyen „öreg” polgármester a környéken?
SI: Fejér megyében egyedüli vagyok, aki ilyen régóta regnáló vezető. 
Nagy szerencsém volt: 36 évesen talált el a rendszerváltás. Rácalmáson 
sokan ismertek, és 1989-ben nem volt tanácselnöke a falunak. Jelöltek, 
elfogadtam, nagy többséggel – 92%-kal – tanácstagnak választottak, és a 
tanács a következő ülésen tanácselnöknek választott. Nem volt számomra 
kérdés, hogy mint polgármester jelöltetem magam 1990-ben. Bár baloldali 
múltam miatt az ellenzék hevesen támadott. Kemény volt, rettenetesen 
kemény az első négy év, de túléltem. Rácalmás nagyon le volt maradva: 
nem volt akkor szemétszállítás, nem volt teljes a vízvezeték - hálózat, száz 
kurblis telefon volt, nem volt gázvezeték. 20-30 évre voltunk Adonytól, 
Nagyvenyimtől. És ezt az első négy évben megcsináltuk. Innentől aztán 
nem volt kérdés, hogy szeretnek, nem szeretnek néhányan, bizonyítottam: 
mentünk előre 20 évet 4 év alatt, miért váltsunk, mondták az emberek. Én 
ezt nem pénzkereseti forrásként csináltam, csinálom. Nagyon élvezem. 
Legutóbb is 87%-kal nyertem, pedig össztűz volt rajtam. Nagy szerencsém 
volt: az első 4 év után létrehoztunk egy csapatot, a Városvédőket. Párt és 
vallási hovatartozás nem érdekelt: hiteles és tisztafejű emberekkel lehet 
építkezni. ’94 óta, 8 választáson keresztül nem jutott be más a testületbe, 
csak a Városvédők jelöltje! Szerintem nincs ilyen még egy az országban!
HG: Honnan ez a hallatlan elhivatottság, eltökéltség?
SI: Székely Sándor tanító, mint afféle falusi gyereket, engem is helyre 
tett. Amikor apámmal találkozott a kocsmában, két kisfröccs közben 
megbeszélték, ha gondok voltak velem. Akkor nagyon haragudtam rá, de 
belátom, kellett, hogy időnként helyre tegyen. Olasz Papp Sándornéra, 
Stéfely tanár úrra, Mózes Ilire – nagyon tündér, aranyos pedagógus volt 
-, Marczinka tanár úrra, Torma Pista bácsira mind-mind nagy szeretettel 
gondolok. Karizmatikus egyéniségek voltak. Meg nekem volt még egy 
plusz. Mivel a családunk nagyon vallásos volt, nekem sűrűn abba kellett 
hagyni az esti focit és menni litániára, ministrálni. A Lendvay – Lajos atya 
páros egy komoly szellemi műhelyt vezetett akkoriban. Ott sok-sok órát, 
napot eltöltöttem. Ez a közeg, a tanáraim, az atyák megadták nekem az 
alapokat és a motivációt: messzebb akartam jutni az Új utcától.
HG: A „poros” Rácalmás faluból minta kisvárost varázsolt. Melyek a legfőbb 
büszkeségei?
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SI: Nekem nagyon megtetszett a kilencvenes évek elején az Ófalu. 
Rettentően hangulatos. A rácalmásiak kis Szentendreként emlegetik. 
Hatvannyolc óta építési tilalom alatt volt a településrész, mert a csúszós 
löszfalra épült. Felvetődött, még az is, hogy lebontják. Halálra volt 
ítélve. De én úgy döntöttem, hogy megcsinálom. Nem volt hozzá pénz 
– megint a szerencse –, de egy utam során találkoztam Kara Pállal, az 
akkori Belügyminisztérium államtitkárával. Tőle sikerült az első ötmillió 
forintot szereznem ahhoz, hogy tervezzünk csatornát, dréncsöveket. Az 
egész Ófalut végül megtámasztottuk egy töltéssel. Milliárdokat sikerült 
szereznem ahhoz, hogy az ott élő párszáz család lakhelyét meg tudjuk 
menteni, de sikerült. 2011-ben Kulcson és Dunaújvárosban leszakadt a 
Duna-part. Mindkettő tőlünk két kilométerre történt. Ez a partfal együtt 
mozgott korábban. Hozzánk még panaszbejelentés sem jött. Szerintem ez a 
legnagyobb sikerem, amit el tudtam érni. ’97-ben nagyon szigorú feltételek 
mellett, de sikerült felszabadítani az építési tilalom alól az Ófalut. Ma már 
él a településrész…
Óriási szerencsém volt abban, hogy Bábolna felszámolta a 
melléküzemágainak egy részét, így eladásra került a Jankovich-kúria, a 
cég baromfitelepe. Soha nem felejtem el, 2002-ben kettő hetünk volt, hogy 
döntsünk, hogy kell vagy nem kell. Egy fillérünk nem volt, és 60 millió 
forintot kellett előteremtenünk. Vettünk fel hitelt, és megszereztük azt, 
amiért tizenöt éve sorban álltunk. PHARE-ORPHEUS programból, brüsszeli 
pénzből sikerült felújítani. Egymilliárd forintot tudtunk elkölteni a kúriára 
és a környékére. Éltünk a lehetőséggel…
Közben a városból a kissé tehetősebbek kezdtek kiköltözni ide, úgyhogy 
rájuk is oda kellett figyelni. A valamikori orosz gyakorlótérről – megint 
szerencsém volt – sikerült megállapodni a Március 21 tsz akkori 
vezetőjével, Hetyei Jánossal, hogy megvásároljuk tőlük a területet, és egy új 
településrészt, a Martinász lakótelepet – öt, hat gyönyörű utca – alakítjuk 
ott ki. Nem volt ehhez sem pénzünk. Közművesítettük, majd a telkek 
eladásából tudtuk kifizetni a terület vásárlását. Nagyot lökött rajtunk. 
Nagyon korrekt volt a tsz hozzáállása! Ennek köszönhetően pár év alatt 
ezer fővel nőtt Rácalmás lakosainak száma annak ellenére, hogy közben 
levált rólunk Kulcs. Ezen a lakótelepen él a városlakók egyharmada ma is. 
Aztán jött a nagy dobás! Dunaújvárosnak nem volt ötven hektár 
egybefüggő ipartelepe. Megkeresett Kálmán Andris, Dunaújváros akkori 
polgármestere, hogy adjunk át közigazgatásilag területet a városnak. Volt 
akkor bátorságom nemet mondani. De megegyeztünk abban, hogy a város 
határában lévő, Rácalmás területén a jövőben megvalósuló iparfejlesztés 
eredményeként befolyó iparűzési adó 35%-a minket, 65%-a a várost 
illeti. Ebből a szántóterületből nekünk korábban semmilyen bevételünk 
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nem származott. Volt fél évünk, hogy Rácalmás a szántóból iparterületet 
csináljon. Akkor még nem tudtuk, hogy milyen fejlesztés lehet itt, lesz-e 
egyáltalán valamilyen. Megcsináltuk. És jött a Hankook. A 2010-ben 
lejárt megállapodást sikerült módosítanunk, ma már az innen származó 
iparűzési adó fele rácalmási bevétel. Ez alapvetően változtatta meg 
Rácalmás jövedelmi pozícióit. Anyám mondja, hogy „Sokan mondják, hogy 
neked könnyű, mert ott van a Hankook.” Igen, szerencse volt, hogy jött a 
Hankook, de nekünk produkálnunk kellett a feltételeket ehhez. Ez nekünk 
egymilliárd forint bevételt jelent évente, amiből a szolidaritási hozzájárulás 
400 milliót elvisz.
Aztán itt van a legújabb szerzeményünk a sportcsarnok. Nekünk nem volt 
nagy rendezvényközpontunk, mint például Adonynak a művház. Fürdő 
vagy sportcsarnok? – tettük fel az embereknek a kérdést. Ugyanis van 
egy teljes, engedélyes tervdokumentációnk egy gyógyfürdőre, és meg van 
fúrva a kút is, melyből 38 fokos, bevizsgált, minősített gyógyvíz tör fel a 
városunkban. A többség a fürdőre szavazott. De közben rájöttünk, hogy 
jelenleg a fürdőt nem tudjuk megépíteni, ezért döntöttünk a csarnok 
mellett. Óriási szerencsénk volt: a szolidaritási hozzájárulás még nem 
volt, amikor elkezdtük megépíteni a csarnokot. Ha akkor a fürdő mellett 
döntünk, akkor lehet, hogy csődbe ment volna a város! 1,3 milliárdból 
végül sikerült megépítenünk a csarnokot, így negyven, ötven évre le van a 
gondunk a rendezvények helyszínéről.
A legutóbbi fejlesztésünk a vízi sporttelep. Pályázati forrásból sikerült 
kialakítani a telepet, és ezzel felkerültünk a dunai turizmus térképére, vízi 
túra megállóhely lett Rácalmás. Ezt sem gondoltuk volna harminc éve. A 
Duna óriási adottság és lehetőség! A Kis-Duna kotrásával – kétszáz métert 
kell még rendezni – hajózhatóvá tehető! Csodálatos lenne!
És még nem említettük a Tökfesztivált, a polgármesteri hivatal, a 
művelődési ház, az óvoda, a bölcsőde, az iskola új vagy teljesen felújított 
épületét. Elértük, hogy az összes intézményünk rendbe van téve. Irdatlan 
pénzt benyelt, de minden pénzt megér például, hogy a szülő a gyerekeit 
biztonságban, jó körülmények között tudja. És ez tovább növeli a beköltözők 
számát! Vagy a város központjában egy szeméttelep volt gyakorlatilag. 
Borzalmasan nézett ki. Azzal foglalkoztunk, hogy hogyan akadályozzuk 
meg, hogy ne öntsenek le éjszaka sittet. Tavat és parkot csináltunk belőle. 
Igaz a mondás: a gazda szeme hizlalja a jószágot. Vannak társak, segítők, 
de mindenhol ott kell lenni! Sokszor mondtam, hogy szerencsénk volt, de a 
szerencsét meg kell ragadni. Ötévente csak egyszer jön a hajó, arra fel kell 
szállni, nincs mese.
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A nyolcvanas években lesajnált, elmaradott Rácalmás mára egészen más 
képet mutat. Folyamatosan nő a lélekszámunk: hamarosan átlépjük az 
ötezret. ’95-ben 3.451 fő volt Rácalmás lélekszáma.
HG: Kudarc?
SI: Volt, igen. De utólag örülök mégis, hogy így történt. Amikor Kulcs elvált 
Rácalmástól. Kettő szavazaton múlt. Én ezt nagyon nehezen éltem meg, 
de utólag már látom, hogy mindkét településnek ez volt a jó, így tudott 
Rácalmás is fejlődni, de Kulcs is!
HG: Mi a sikerének a titka?
SI: Egyrészt a mai technokrata generációval szemben bennem folyamatosan 
megvolt és megvan a félelem, és a visszafogottság, hogy helyén kezeljem a 
dolgokat és magamat. Másrészt pedig ki tudtam választani, meg tudtam 
szólítani azokat az embereket kellő alázattal – ahogy azt a Lendvay atyától 
tanultam –, akiknek a segítségével aztán a sikereket el tudtuk érni. Csak 
utólag tűnik egyszerűnek, a hétköznapok kutya kemények voltak.
HG: Van-e még tovább? Mit lehet még Rácalmáson alkotni?
SI: A város központjából, a tótól vezet a kis Dunáig a Barina-árok. Egy patak. 
Az elmúlt években az önkormányzat megvásárolta a patak partja mellett a 
telkek végeit. A következő dobás lehet, ha valaki majd megcsinálja, hogy 
Rácalmás szívével összeköti a patakparton, a patakvölgyben egy sétánnyal, 
futópályával és kerékpárúttal a kis Dunát! Lehetne itt egy rekreációs 
folyosó. 
HG: Hogy látja Ön: mi Rácalmás jövője?
SI: Ma az önkormányzatok szerepe, forrása évről évre erodálódik. Ezért 
kicsit szürkén látom a jövőt. A fürdő megépítése üdülő településsé alakíthatja 
a várost. Ha lesz pályázat, vagy akár magánbefektető bevonásával, akkor 
megépíthető ez a látványosság. Aztán ez már további magánfejlesztéseket 
vonzhat ide – például szállodát. Látni kell, a fürdőtelepülések mindig 
máshogy néznek ki, mint a környék többi települése. Jobban fejlődnek. A 
nagy álom jelenleg le van dugózva: a termálkút. 
HG: 66 éves. Meddig lehet ezt csinálni?
SI: Nehéz kérdés. Addig lehet csinálni, amíg van terv. A fiókom tele van 
tervvel. Mégis a döntésemet az fogja befolyásolni 2024-ben, amikor ez a 
ciklus lejár, hogy milyen pozíciója lesz az akkori önkormányzatnak: ha csak 
annyi szerepem lesz, mint egy parkőrnek, azt már nem fogom vállalni. Ezt 
addig csinálom, amíg építeni lehet.
HG: Polgármester Úr! Köszönöm a beszélgetést, és akkor jó építkezést 
kívánok!



327

Hogyan ünnepeltünk anno?
Lakodalmas emlékek (1. rész)

Az „Adonyi Lakodalmas” című előadást 2020 májusában tervezte bemutatni 
a két, városunkban működő tánccsoport, közösségi összefogással rendezett 
kiállítással, megőrizve az utókornak az adonyi lakodalmas szokásokat. 
Mint olyan sok minden, ez a nagyszabású terv is csúszik, de elmaradni 
semmiképpen sem fog. Ennek apropóján Klein Lajosnéval, mindenki 
Manyi nénijével ültem le beszélgetni, meghallgatni az adonyi lakodalmas 
történelmet. Meséje – igaz meséje - alatt olyan érzésem támadt, mintha a 
múlt megelevenedne, és a szemem előtt jelent volna meg a menyasszony, a 
finom ételek, a násznép... Peregjenek hát a képkockák, induljon az adonyi 
lakodalmas film!
Az előkészületek
Ha a szerelmesek elhatározták, hogy házasságot szeretnének kötni 
– kezd bele a történetbe Manyi néni -, akkor a fiú megkérte a lánynak a 
kezét, hogy hozzá megy-e feleségül. Ezután elment a lánynak a szüleihez 
megkérni a lányuk a kezét. A lány azért mondta az apja-anyjának, hogy 
legyenek otthon, hogy mi lesz a helyzet, felkészítette őket a látogatás 
igazi okára. Az apa általában szigorúbban vizsgálta a kérőt, édesanyám 
mesélt is erről egy történetet. Amikor az én nagyapám keze megsérült az I. 
világháborúban, és megkérte nagymamám kezét, a dédpapám első kérdése 
az volt felé: „Na és hogy fogod tudni majd eltartani?”. Mert hát ugye paraszt 
emberek lévén, a kétkezi munkából éltek. Végülis kocsmáros lett belőle, 
úgyhogy tisztességesen meg tudtak élni. Ezután az örömszülők összeültek 
megbeszélni, hogy hogyan legyen a lakodalom, miképpen, hol tartsák.
Abban az időben még háznál volt a lakodalom, ezért fontos volt a vendégek 
létszáma. El kellett döntetni, hogy csak a közvetlen rokonokat hívják 
meg, vagy nagyobb lakodalmat akarnak, barátokkal, szomszédokkal. 
Természetesen, amikor meghívtak valakit, számba kellett venni azt, hogy az 
illetőnek van-e komoly udvarlója, vőlegénye, menyasszonya, komoly párja, 
mert akkor őt is illendő volt meghívni. Összeírták, hogy ez hány személy, és 
ennyi emberhez mennyi minden kell. Megbeszélték, hogy ki hizlal disznót, 
a bort ki hozza, és mennyit. Ezek voltak a lényeges dolgok, ettől függött 
nagy részben az időpont. 



328

Aztán mikor ezeket megbeszélték, a két örömanya elment megkérni egy 
szakácsnét a nagy napra. Mert mindig volt szakácsné, de nem képzett 
szakácsné, hanem egy olyan asszony, aki úgy „beledolgozta magát” ebbe a 
szakmába. 
Elmesélem anyukám példáján keresztül, hogy mit jelent a „bedolgozta 
magát”. Ő úgy lett szakácsné, hogy a nagynénjének a lánya készült férjhez 
menni. Voltak előtte egy rokonnál lakodalmat készíteni, és a Maris néni látta, 
hogy az én anyám milyen ügyesen besegített ott, és hogy milyen ügyesen 
sütött, meg milyen ügyesen főzött, mondta is neki, hogy: „Te Mári, igazán 
kifőzhetnéd a Lujza lakodalmát is”. Anyukámat meglepte a kérés, hirtelen ő 
is csak annyit tudott mondani: „Hát Maris néni, de hogy képzeli, hát dehogy 
tudom én azt.” Aztán végül mégis meggyőzték, elvállalta, és kifőzte, hiszen 
mégiscsak a családról volt szó. Nagyon jól sikerült minden, elégedett volt az 
ifjú pár. Erre föl, eljött hozzánk édesanyám egy régi gyermekkori ismerőse 
is, aki hallotta, milyen ügyesen dolgozik. „Mári, férjhez megy a lányom, főzd 
ki a lakodalmát.” Anyu nem akarta elvállalni, hiszen ő nem volt szakácsnő. 
„De én hallottam, tudom, csak a szegényekhez nem akarsz elmenni, csak 

a gazdagokhoz” - hangzott a válasz. 
Emiatt, hogy az asszony nehogy 
megsértődjön, elvállalta azt a 
lakodalmat is, és nagyon jól sikerült 
neki ismét. Ettől kezdve pedig sok 
felkérést kapott, nem is utasította el, 
hiszen szerette is csinálni, úgyhogy 
rengeteg lakodalomban vállalta el a 
szakácsnő szerepet.

Králl Istvánné Pajer Mária, „Márika néni”

Azt sajnos nem tudom pontosan, hogy egy héttel, vagy két héttel, vagy egy 
hónappal előbb hívták meg a vendégeket, de esküvő előtt Adonyban az 
volt a szokás, hogy személyesen kellett elmenni a menyasszonynak meg 
a vőlegénynek meghívni a vendégeket. Hogyha valakinek csak meghívót 
küldtek az azt jelentette, hogy a tiszteletet megadták neki, de a lakodalomba 
nem hívták meg. Adonyban, akit személyesen a menyasszony, vőlegény nem 
hívott meg, azok nem mentek el a lakodalomba. Azok felöltöztek ünneplő 
ruhába, nem olyanba, mintha lakodalomba mennének, kicsikét inkább olyan 
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vasárnapiba, és akkor elmentek a templomhoz gratulálni az ifjú párnak, 
majd hazamentek. Fontos kiemelni, hogy legelőször, amikor elmentek 
meghívni az embereket, akkor a menyasszonynak és a vőlegénynek a 
násznagyát kellett, hogy meghívják. Ez volt a szokás, csak utána lehetett 
máshova menni. A násznagy általában a keresztapa volt, csak ha nem volt 
valami oknál fogva keresztapa, akkor hívtak nagybácsit, de Adonyban főleg 
a keresztapát választották, az volt a szokás. Az is szokás volt, hogy az egyik 
násznagy étkészletet vett az ifjú párnak, a másik násznagy egy nagy képet, 
szentképet az ágy fölé.
A lakodalom előtti napokban kezdődött az igazi sürgés-forgás. Attól 
függően mekkora volt a lakodalom, vagy szerdán kezdtek el sütni, vagy 
már kedden. A sütéshez a közvetlen rokonokat vagy szomszédot, barátnőt 
hívtak meg. A szakácsnőt is hívták természetesen, de volt ahol fűtő nőt, 
kemencést is hívtak. Ő a kemencét kezelte, mert általában minden házban 
volt kemence, de ahol nem volt, ott volt a szomszédban vagy a szembe- 
szomszédban, és ő tudta, hogy hogyan, miképpen kell használni, és ott 
sütöttek. Az első napokban nem volt meghatározva, hogy mit sütöttek-
főztek, de pénteken, tehát lakodalom előtt való nap, akkor mindig hájas 
kiflit sütöttek, illetve valamilyen levest készítettek. De annyi hájas kiflit 
sütöttek, hogy a szomszédoknak is adtak át, ha csak kettőt, akkor csak 
kettőt, kóstolónak. Ha az utcában volt nagyon idős asszony, akkor annak is 
szoktak küldeni.
Adonyban az volt a szokás, hogy amikor volt a készülődés, akkor mindenki, 
aki hivatalos volt, elment a lakodalmas házhoz és vitte, amit kértek. 
Volt egy nagy kosaruk, abba tettek egy szép tiszta konyharuhát, azt teli 
pakolták liszttel. Mert ugye akkor a malomban őröltek, a liszt pedig fenn 
volt a padláson a lisztes ládában. Azt telirakták liszttel, akkor ráhajtották a 
terítőt, tetejét megpakolták tojással. Persze vittek még olyan alapdolgokat 
is, hogy sütőpor, vaníliás cukor, kakaó, akkor még margarin nem volt, így hát 
vajat. Hallottam olyat, hogy Adonyban nem volt szokás a torta, mert nem 
volt miből készíteni. Én úgy emlékszem volt, hiszen volt majdnem minden 
házban tehén, így köpültek vajat. Miért ne lett volna? Azt nem mondom 
én sem, hogy olyan sok, meg olyan gazdag vajas és krémes torta volt, de 
azért volt.  Én emlékszem rá, az unokatestvéremnek volt a lakodalma, oda 
mondjuk Pestről hoztak vajat. Akkor még kislány voltam, kibontották a 
vajakat, és nekem odaadták a papírt, én meg lekapirgáltam és megettem 
vajas kenyérnek. 
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Szóval, amikor vitték a kosarat, általában akkor szokták vinni a tyúkokat, 
ahány személy, annyi tyúk. Ebből tudtak dolgozni a héten, levest készíteni, 
ilyesmik. De volt olyan is, hogy valaki csak pénteken, a tyúkpucolásra vitte 
a tyúkot, ebből készültek a sültek. Szóval így jöttek össze az ételekhez 
szükséges dolgok. Persze, az örömszülők is vettek ezt-azt, de javarészt 
ilyen formában történt a dolog. 

Az esküvő hagyománya
Általában ugye szombaton tartottak esküvőket, így mint említettem, egész 
héten tudtak készülni.  Szombaton délelőtt a mennyasszony és a vőlegény, 
meg a két násznagy - a násznagy asszonyok szerintem nem mindig szoktak, 
de volt, amikor mentek - elmentek a polgári esküvőre a községházára, vagy 
tanácsházára, mikor mi volt. Utána, amikor hazajöttek, akkor az örömszülők 
adtak az ifjú párnak meg a két násznagynak egy kis villásreggelit.
Délután volt a templomi esküvő. De elmesélek egy érdekes esetet, ami 
még megelőzte a szertartást. Én ezt egyszer kisgyerekként láttam, hogy 
mennyire volt mindig, nem tudom, csak egyre emlékszem. Szerintem akkor 
még megvolt a kocsma, tehát 1950 előtt lehetett. Amikor volt a lakodalom, 
akkor a „vőfények” elmentek az örömszülőkhöz, és akkor azok megmondták 
nekik, hogy hova, kikhez menjenek el. Adtak nekik egy üveg bort és azzal 
elmentek minden házhoz, akik meg voltak hívva. Megmondták, hogy ide 
menjenek, meg oda menjenek, és hogy a vőlegény és a párja tisztelteti őket, 
és hogy ennyi meg ennyi órára legyenek szívesek jönni, mert ekkor meg 
ekkor lesz az esküvő. De azt, hogy milyen volt a szöveg azt sajnos pontosan 
nem tudom.
Aki a vőlegényhez volt hivatalos, annak a vőlegényes házhoz kellett menni, 
aki a menyasszonyhoz, annak a menyasszonyhoz. Amikor a vőlegényes 
háztól elindultak, akkor a vőlegény a násznaggyal ment, és az első 
koszorúslány, vagy ha ő éppen nem volt ott, akkor valamelyik vőlegényes 
násznéphez tartozó koszorúslány vitte a menyasszonyi csokrot a vőlegény 
helyett, és ő is elől ment természetesen. Amikor elmentek a menyasszonyos 
házhoz, ott minden férfinak tűztek fel rozmaringot, és megkínálták őket 
süteménnyel, borral, ezzel-azzal. Tudom, az én anyám még szendvicset 
is csinált, és az mindenkinek nagyon ízlett, akkor még nem volt divat a 
szendvicskészítés és ilyen pástétomos valamit csináltatott anyu igazából, 
de jól sikerült. Szóval a vőlegény elment a vőlegényes házból az aráért és 
akkor kikérték. 
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Én a kikérő szövegét és a pontos menetét nem 
tudom, de a mi időnkben már csak annyi volt, 
hogy köszönjél el a szüleidtől, esetleg azoktól, 
akik még ott éltek a házban, testvérek, 
nagyszülők, majd megcsókolták egymást. 
Miután elköszöntek, akkor elindultak a 
templomba. Volt egy papír, amire már föl volt 
írva, hogy milyen a sorrendje a menetnek, a 
koszorúslányoknak. És akkor elindultak.

Klein Lajosné a mennyasszony-vezetővel, Müller Jánossal, 
1964.

A menetben, a bevonulásban a templomba, nem 
összevissza álltak az emberek, mindenkinek 
megvolt a maga helye, ez állt ugye ezen a 
lapon is. Meghatározott sorba állították a 

koszorúslányokat kor szerint. A legidősebbnek kellett elől menni és akkor 
úgy mindig-mindig a fiatalabbaknak, de ha valaki menyasszony-vőlegény 
volt, akkor hiába volt tőle idősebb koszorúslány, őket előbbre kellett venni. 
A koszorúslányok után kicsi gyerekek következtek, azok már összevissza 
mentek, és utánuk mentek a násznagyok. Leghátul mentek az örömszülők. 
A menyasszonyt a menyasszonyvezető vezette, a vőlegény meg az első 
koszorúslánnyal ment. A menyasszonyvezető, általában a keresztszülőnek 
volt a gyereke. Amikor mentek az esküvőre, akkor így, ebben a sorrendben 
kellett a templomba bevonulni. Akkor főoltár volt, nem volt még ez, ami 
most van. Úgy kellett menni, hogy elől a menyasszonyvezető vezette az 
arát, ott volt egy térdeplő, ott kellett a megállniuk. Az első koszorúslány 
jobbra ment, a második balra ment, a harmadik megint jobbra ment, a 
negyedik megint balra. És amikor jöttek kifele, akkor is tudták a sorrendet, 
mert akkor is ugyanígy jöttek ki. Tudták, hogy ki után következnek.
Rendes katolikus szertartás volt itt mindig. Amikor vége volt az esküvőnek, 
a pap belekarolt a menyasszonyba és a vőlegénybe és kikísérte őket a 
templomból. Ott a templom ajtóban megállt, gratulált nekik. De a násznép 
nem ott gratulált, mert azt a lakodalom helyszínén tették meg, kivéve persze 
azokat, akik csak az esküvőre voltak meghívva. Amikor ők gratuláltak, 
utána szépen megindult a menet és mentek oda, ahol volt a lakodalom. 
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Ott általában bezárva szokott lenni az ajtó, akkor kopogtatni kellett, majd 
rögtön tányért törtek, és az ifjú asszonynak kellett összesöpörni a cserepet. 
Ezt követően megálltak az ajtónak egyik és másik oldalán és következett 
a gratulálás. Anyu sok helyen volt szakácsnő, neki volt egy szokása, amit 
mindig megtett. Amikor megtörtént a tányérdobás, utána egy habcsókot 
tett a lánynak és a fiúnak is a szájához, hogy harapjanak bele, és azt kívánta 
nekik, hogy ilyen édes legyen a közös életük is, mint a habcsók.

Menet, 1964, Klein Lajosné

Klein Lajosné, Manyi néni emlékeit felszínre hozta és lejegyezte:
Alsóházi Réka
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Kincsek a plébánián
Az oltárkő doboza

Adony történelmének egy kulcsfontosságú időszaka volt az 1600-as évek 
vége, az 1700-as évek eleje. 1541 szeptemberétől 1686. szeptember 3-ig 
településünk török fennhatóság alatt állt. A falu gyakorlatilag először 
elnéptelenedett, majd rác martalócok költöztek ide, illetve a környékre. Az 
ortodox szerbek többsége aztán otthonra talált, és bár a törököket kiűzték 
Magyarországról az 1600-as évek végén, egy részük itt maradt, Adonyban 
(és más, korábban általuk lakott településen, Rácalmáson, Ráckevén, 
Ráckeresztúron, csakhogy a beszélő településneveket említsem). 
Az 1600-as évek vége felé már megkezdődött a római katolikusok 
beköltözése a faluba, akiknek vallásuk gyakorlása céljából saját templomra 
volt szükségük. 1699 és 1719 között Miskey János bérleménye volt a 
település, ám ez idő alatt nem épült kőtemplom. Viszont valószínűleg volt 
már egy fából és agyagból felhúzott kis templom, ahol szentmisét lehetett 
tartani.
Erre utalhat az a helytörténeti szempontból is igazi kincs, amely túlélte az 
elmúlt évszázadokat: az első oltár oltárkövének fából készült tokja. Ebben 
a tokban érkezett Adonyba az a szentelt kő, amelyet elhelyeztek az oltárnak 
azon részébe, amely felett a papok miséztek. Az oltárkő doboza 1697-
es dátumot mutat. Tehát ez azt jelenti, hogy az oltárkő, mely lehetőséget 
biztosított Adony keresztény lakosságának mise hallgatásához, 11 évvel a 
törökök kiűzését követően már rendelkezésre állt.  
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Maga az oltárkő (latinul petra sacra) gyakorlatilag egy ereklyetartó, egy 
hordozható oltár volt valamikor, később minden templom fontos kellékévé 
vált: csak olyan templomban lehet ma is szentmisét bemutatni, melyben 
megtalálható az oltárkő. Ez általában egy 40x40-es, 4-5 cm vastag 
márványlap, amely mögötti üregben a templom ereklyéjét tarják. Még az 
1500-as években V. Piusz pápa rendelte úgy, hogy oltár csak természetes 
kőből készült asztal lehet, de ha fából készült asztal áll rendelkezésre, 
akkor abban benne kellett lennie az oltárkőnek.
A vallásgyakorlásnak egyik alapköve a hely, ahol a hívek időről-időre 
összejőve egymásban és Istenben megerősödve fel tudnak készülni a 
mindennapok kihívására: a templom. Adonyban is egymással szinte 
versengve alapítottak és építettek templomot a katolikusok és a 
szerb ortodoxok az 1700-as évek elején. Az adonyi katolikus templom 
úgynevezett zárókövébe van belevésve az építés befejezésének dátuma: 
1723. Ez a zárókő a szegmentíves kőkeretes kapunál található.
Adony történelmének, vallási emlékének nagyon fontos tanúbizonysága 
a plébániánkon fellelhető doboz, melyben a megszentelt oltárkő érkezett 
hozzánk. A katolikus svábok betelepítését több forrás is az 1710-20-as 
évekre teszi, így azok adathelyessége némileg megkérdőjeleződik, hiszen 
már 1697-ben szüksége volt a városunknak katolikus miséző helyre, pedig 
akkor a források szerint még rác telepesek lakták e helyet.

Rózsafi János, Hetyei Gábor
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Adonyban született

Ősszel 

Murányi Jánosné: Szőlő – szüret – bor

SZ: szemezgethető
Ő: őszidőn érő
L: lédús
Ő: ősnövény

SZ: szőlőt
Ü: üres
R: rekeszekbe
E: elrendező
T: társaság

B: bánatűző
O: orvosság
R: rendületlenül!
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A méhész és a méhek 12 hónapja
Október

Eljött az ősz, a méhészeti munkák kint a méhészetben is a befejezés felé 
közelednek. A legfontosabb teendők ilyenkor a kaptárok körül, hogy minél 
inkább tartózkodjunk a méhek nyugalmának megzavarásától: a méheket 
nem nézegetjük, a kaptárokat nem nyitogatjuk. Most még a keretek tetejére 
vékonyabb takarást teszünk, és ahogy hűl a levegő, a reggeli gyenge fagyok 
megjönnek, a méhek fürtöket képezve fázósan összehúzódnak. Az anyák 
lecsökkentik a petézést, sok esetben le is állnak. A telelő méhek nagy részét 
az augusztusban, szeptemberben lerakott petékből kelt méhek alkotják.
A telelő méhek akár 6 hónapig is élnek! A munka mennyisége, intenzitása 
alapvetően befolyásolják a piciny rovarok élettartamát. A nyár végén, az 
ősz elején kikelt állatok már nem dolgoznak annyit és úgy, mint a termelési 
időszakban születettek. Azok, előfordul, hogy csupán 45 napig élnek, 
hiszen a sok munka árán kiég a zsírtestük, elhasználódik a szervezetük. A 
telelők feladata már nem a nektár gyűjtése, sokkal inkább a kaptár belső 
hőmérsékletének biztosítása. A fiasítás-mentes időszakban 25 fok körüli 
hőmérsékletet alakítanak ki a „lakásban”, amelyet az izomzatuk folyamatos 
összehúzódásával érnek el. Ez ugyan nagy energiaigényű, de messze 
nem veszi igénybe úgy a szervezetet, mint a nyáridőben szorgoskodó 
testvéreikét a gyűjtés. A meleget azonban nemcsak elő kell állítani, de azt 
meg is kell őrizni. Ezt a szorosan egymáshoz bújva érik el.  A 25 fok körüli 
hőmérsékletet tartják egész télen, sőt, amikor elérkezik a január vége, 
amikor az anya hozzáfog a peterakáshoz, akkor megemelik a hőmérsékletet 
34-35 fokra.
A méhésznek otthoni munkája főleg a méz üvegbe történő kiszereléséből 
és a vásárlók kiszolgálásából áll. Ez az időszak, mikor az őszi megfázások 
nehezítik az emberek mindennapjait, így az igény a mézzel való gyógyítás 
iránt megnő. A méz nem gyógyszer, azonban természet adta gyógyhatású 
készítmény. A megelőzésben és a betegségek könnyebb leküzdésében segít.
Az ősz eljövetele alkalom arra, hogy a felszerelésünket is áttekintsük, 
javítsuk, cseréljük, ha szükséges. A ruházat bő szabású, nem testhez 
simuló. Szintén a védelem része a körben hálós méhész kalap, kesztyű. 
Nagy segítség a kaptár szolga, amely a kaptár fiókok szétszedésében és a 
keretek kiemelésében van szolgálatunkra. Fontos eszközünk a füstölő bőr 
fújtatóval, amely a méhek távoltartásához szükséges. A füst előállításához 
én száraz taplógombát használok. A füst nem elkábítja a rovarokat, hanem a 
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méhek veszélyt érezve teleszívják magukat 
mézzel, és ez nyugtatóan hat rájuk. A „kezdő 
csomag” része még a mézpörgető, hordók, 
saválló vödrök, mézszűrő, a fedelező villa, 
a méhlesöprő kefe. Ezek mellett számtalan 
felszerelést kínálnak a szakboltok, 
azonban mielőtt belemerülnénk a 
szebbnél szebb (és drágábbnál drágább) 
tárgyak, eszközök, kütyük vásárlásába, 
érdemes előtte konzultálni tapasztalt 
méhészekkel a szükséges és elégséges 
eszközbeszerzésről, illetve arról, hogy 
ezekből melyeket lehet saját erővel, jóval 
kisebb ráfordítással elkészíteni.

Füstölő használata. Telehordott keret.

Vegyes virágméz
A vegyes virágméz nem önálló fajtaméz, összetétele, színe és íze a méhek 
által látogatott növények sokféleségéből adódóan rendkívül eltérő lehet. 
Jellemző rájuk a gyors kristályosodás. A vegyes virágmézek a fajtamézekhez 
hasonlóan kiváló hatással vannak egészségünkre. Olcsóbb áruk miatt 
elsősorban sütéshez, főzéshez és tea ízesítésére használják. Annak 
ellenére, hogy az alacsonyabb árkategóriába tartoznak, mégis – szerintem 
– a legértékesebb mézek közé tartoznak, mivel a különféle növényekről 
származó nektárok révén a méz egészségre gyakorolt hatásainak területe 
is kiszélesedik. Hatásukat elsősorban az immunrendszerünk erősítésében 
fejtik ki: hozzásegítik a szervezet védekezőképességének erősítéséhez.

Kis László, méhész
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Kis kincses
Alsóházi Boglárka: Az elátkozott király

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, sőt még az Üveg-hegyen 
is túl, élt egy elátkozott, öreg, király, aki nem tudott semminek örülni, nem tudott 
semmin nevetni, mosolyogni. Nem volt ám ez mindig így! Korábban, amikor 
még ifjú király volt, nagyon csúnyán bánt népével. Az emberek nagyon nagy 
szegénységben, nyomorban éltek, míg ő és a palota népe mindennap mulatozott 
és lakomázott, folyt az eszem-iszom, dínomdánom, ereszd el a hajamat. Sült a 
malac, főtt a kappan, rotyogott a bogrács, folyt a bor minden áldott nap a királyi 
udvarban. A vendégségek, a bálok egymást érték. Meghallotta a palota féktelen, 
végeláthatatlan mulatozásának hírét és látta a sanyargatott nép szörnyű 
helyzetét az országba vetődő öreg boszorka, megmérgedett, beosont az éppen 
folyó udvari lakomára, és átkot szórt a királyra:
- Ne tudj többé önfeledten, őszintén nevetni, se dalolni! Csak lányod szülessék, 
és azok közül egy se akarjon úgy házasodni, mint ahogyan azt te kívánod!
Az átkon az ifjú király csak nevetett, nem vette komolyan. Folytatta tovább 
tivornyázó életét, és cseppet sem érdekelte népe sorsa, boldogsága.
Telt múlt az idő, és a királynak született egy lánya, majd még egy és még egy. 
Cseperedtek a lányok, lassan eladósorba értek. Jöttek-mentek ám a kérők, 
gazdagabbnál gazdagabbak, fessebbnél fessebbek, de a lányoknak egyik se 
kellett. Hiába kérlelte őket az apjuk, hogy válasszanak a dúsgazdag királyfik, 
tehetős hercegek délceg sorából, de a lányok nem fogadták meg apjuk szavát.
Az elsőszülött lány, mikor a piacon sétált, beleszeretett egy suszterinasba, 
de annyira, hogy össze is házasodtak, született is két szép fiúgyermekük, 
szeretetben, boldogságban éltek. Második lánya az udvari lovászba 
szeretett bele, és hát nincs mit tenni, a király hozzáadta hatalmas hozomány 
kíséretében. Az uralkodó azonban annyira haragudott lányaira, hogy rangon 
alul házasodtak, hogy nem engedte őket a palotában lakni. Így, hogy a két 
idősebb lányáról lemondott, minden reménye a legkisebb lányában volt.
- Gyermekem, édes lányom, menj hozzá a szomszédos király fiához, és 
meglásd, ragyogó életed lesz. Élhettek itt, a palota védelmező falain belül, 
semmire nem lesz gondotok és halálom után ő örökli a trónt és a teljes 
királyságot.
- Édesapám, nem tehetem, sajnálom, én is csak szerelemből kötöm be a 
fejem, nem csak így parancsszóra.
Nagyon elszomorodott az öreg király, nem tudta elképzelni, ki lesz majd az 
utódja. Talán a suszterinas, vagy a lovászfiú?
Egyik reggelen egy kocsisra lett figyelmes, aki már nem először járt a 
palotában. 
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A lány is felfigyelt a fiúra, és minden mozdulatát leste. De a kocsisnak is 
megakadt a szeme a felettébb szép, ifjú királykisasszonyon! Másnap is 
eljött a legény, és addig sürgött, forgott, helyezkedett, míg a legkisebb 
királylánnyal beszélgetésbe elegyedett. 

Illusztráció: Győri Jázmin
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Napokig, hetekig csapta a szelet a lánynak. Tetszett a lány a fiúnak, a fiú is 
a lánynak, mit szépítsek! Teljesen egymásba szerettek. A király hallani sem 
akart arról, hogy a legkisebb lánya is rangon alul házasodjon:
- Nem hagyom! – üvöltötte a király - Két lányom már szegény ágra jutott, 
nem engedem, hogy a legkisebb, a legkedvesebb lányommal is ez történjen.
Ezzel elzavarta az udvarlót. A királykisasszony nagyon szomorú lett, de 
kieszelt egy ravasz tervet, amivel megleckéztetheti édesapját. Egyszer csak egy 
kovács, a kovács után egy patikus, majd ő utána egy küldönc is sürgölődött a 
lány körül. A kováccsal, a patikussal és a szegény küldönccel is hasonlóan járt 
el a király, egyáltalán nem figyelt rájuk, csak a rangjukat nézte, és elzavarta az 
udvarból. Miután a küldöncöt is elkergette, eléje állt a királykisasszony:
- Jóapám, maga nem lát mást magán kívül? Annyira el van foglalva magával, 
hogy észre sem vette, hogy a kocsis, a kovács, a patikus, a küldönc, mind-
mind ugyanaz a fiú, csak más ruhában! Maga csak a ruhát nézi, és nem a 
benne lévő embert! És ez a fiú nem más, mint a szomszéd királyfi, akit maga 
szánt nekem. Így akartam magát megleckéztetni, hogy legyen figyelmesebb. 
Elárulom, hogy a boszorka, aki hajdan az átkot szórta magára, nem más, 
mint a szomszéd ország királynője. Amikor a királyfival, aki kocsis ruhába 
jött a palotába, egymásba szerettünk, elmesélte, hogy az ő édesanyja 
átkozta meg magát. Akkor eszeltük ki ezt a cselt, hogy megleckéztessük. 
Ha odaengedte volna kezemet a „kocsisnak”, megtört volna az átok, hiszen 
szerelemből mentem volna hozzá!
Irult-pirult ám a király szégyenében! Bocsánatot azonban semmi kincsért 
nem kért volna. Másnap reggelre eltűnt a királykisasszony. Telt- múlt az 
idő, a király igen megszomorodott, és bánatában, csakhogy visszakaphassa 
legkisebb lányát, hatalmas jutalmat ígért annak, aki visszahozza őt: a lány 
kezét és a fele királyságot tette fel. Alig telt bele egy-két nap, egy szegény 
koldus tért be az udvarba, és hozta magával a lányt.
- Üdvözlöm édesapám, szeretném emlékeztetni, hogy annak ígért, aki megtalál 
és visszahoz. De övé a fele királyság is – emlékeztette a királyt a lánya.
Dúlt- fúlt a király, ám amikor jobban szemügyre vette az idegent, észrevette, 
hogy ez a koldus igazából a szomszéd király fia. Olyan boldog lett, madarat 
lehetett volna vele fogatni. Hetedhét országra szóló lakodalmat rendeztek, 
amin a nővérek is ott voltak. Jött a szomszéd király is, hogy lássa fia 
boldogságát, de természetesen ott volt még az öreg boszorka is, hiszen ő 
nem volt más, mint a szomszéd király felesége, a királyfi édesanyja:
-Látod, látod! – szólt az öreg királyhoz - A lányod úgy szeretett bele a fiamba, 
hogy nem tudta a rangját, ő látta benne az embert. Ezzel, hogy a lányod 
ahhoz ment hozzá, ha nem is miattad, akit te választottál neki, megszűnik 
az átok, újra tudsz majd tiszta szívből nevetni és dalolni.
Most lett csak nagy öröm a palotában, sőt az egész birodalomban, hiszen a 
király sokkal figyelmesebb lett, kevesebb adót vetett ki népére, és már nem 
éhezett senki széles egy birodalomában.



343

November
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November
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek

30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 1817 19 20 21

22

16

23 24 25 26 27 28

29

Marianna
Mindenszentek

Achilles Rezső
Csenger

Zsombor Tivadar
Szibilla

Réka
Ariel

Márton
Ariel

Jónás
Renátó

Lénárd

Szilvia

Jolán

Virgil
Virgília

Stefánia

Taksony
Brenda

András
Andor

Olivér

Cecília Kelemen
Klementina

Emma
Flóra

Katalin
Katinka

Katrin

Virág

Aliz

Albert
Lipót

Ödön
Edmond

Margit

Hortenzia
Gergő

Jenő Erzsébet
Zsóka

Liza

Győző
Hubert

Károly Imre
Tétény
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Programok Adonyban

2021. 11. 13. Márton - napi újbor mustra és Libavacsora
Szervező: Borrend, VSKE Helyszín: Művelődési ház

2021. 11. 20. Foltvarró találkozó
Szervező: Foltvarró klub Helyszín: Művelődési ház

2021. 11. 20. Foltvarró találkozó
Szervező: Foltvarró klub Helyszín: Művelődési ház

2021. 11. 28. Köszöntelek Karácsony - Mézes nap
Szervező: Méhész klub  Helyszín: Művelődési ház
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Kincsek a kredencen
Két igazi komabögre

Régi Zsolnay porcelán komabögrék margarétás, kék virágos díszítéssel az 
1930-as évekből. Méretük: 13 cm magas, száj átmérője 11 cm. A csuprok 
alján Zsolnay Pécs felirat és a Zsolnay gyár cégjelzése látható. Sajnos az 
egyik bögre csorba. A két csuprot néhai Virág Józsefné sz. Farkas Katalin 
(Virág Tibor apai nagyanyja) kapta 1935-ben kisfia születésekor. Komájuk 
ezen edényekben hozott ennivalót a gyermekágyas anyának.

Virág Tiborné
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Az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat bemutatkozik

Az őrsvezető és az ő kis rókái

Előző hónapban arról írtam, hogy én, mint őrsvezető, miért szeretem a 
cserkészetet. Most fordul a kocka! Hallgattassék meg a másik fél is…, a 
Róka őrs tagjai, a kiscserkészek! Örömmel vették a felkeresést, és szívesen 
válaszoltak kérdéseimre. Amikor a riportok készültek, az őrs – velem 

együtt – 5 fővel büszkélkedhet. A 
tagok Tamon Zsófia (9 éves), Nagy 
Mihály (8), Nagy Orsolya (10) és 
Bodnár Ivett (12). A vezetésemmel, 
ebben a felállásban 2019 óta 
alkotunk egy őrsöt. Gyűléseink 
péntekenként 6 órától zajlanak, 
többnyire jó hangulatban, a 
cserkész szobában. Bízom benne, 
hogy még sokáig vezethetem ezt 
a szuper kis csapatot. Közülük 
kettőjüket kaptam mikrofonvégre:
Aki kérdez: Alsóházi Boglárka 
(AB), akik válaszolnak: Nagy 
Mihály (NM) és Nagy Orsolya 
(NO).

AB: Mióta jártok cserkészetre?
NM: Ooooohhhh…. Óvoda óta.
NO: Én is, emlékszem középső csoportos voltam, amikor anyu megkérdezte, 
hogy van-e kedvem cserkészetre járni, és én beleegyeztem. Először Sára 
volt az őrsvezetőnk és Csibe őrs voltunk, most pedig ugye te, és mi vagyunk 
a Róka őrs.
AB: Azóta, hogy elkezdtétek, sok programon vetettek részt, melyik volt a 
kedvencetek?
NM: Nekem az a karácsonyi, amikor húztunk, és Orsi azt a baglyos sálat 
kapta. Ott sokat játszottunk és ajándékoztunk.
NO: Nekem az idei regős nap, karácsonykor Bicskén. Ott sok mindent 
készítettünk.
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NM: (hirtelen közbevág) Amúgy, ha én lettem volna cserkésztáborban, 
nekem az lenne a kedvencem. Orsi sokat mesélt róla, de már előtte is volt 
kedvem csak nem engedtek el.
NO: Igen, akkor Mihály még fiatal volt. Tényleg az volt a kedvencem, nekem 
az nagyon bejött. Az egész tetszett, de főleg amikor az uszodába mentünk 
a kaposváriakkal. Csak az volt a rossz, hogy a kocsiban maradt az ingem és 
a kendőm is.
AB: A barátaitok tudják, hogy cserkészek vagytok?
NO: Az enyémek igen, én mindenkinek elújságoltam, hogy már kiscserkész 
vagyok. Már régóta tervezem, hogy elhívom valamelyik barátnőmet, csak 
mindig elfelejtem.
NM: Nálam ugyanúgy van, mint az Orsinál, csak kevesebben tudják, nem 
mindenki.
AB: Mi az, amit a legjobban szerettek a cserkészetben?
NM: A játszást! A kedvenc játékom a „tojásos”. Amikor először mindenki 
tojás, aztán felfejlődünk szupermenné, úgy, hogy kő-papír-ollót játszunk, 
és aki nyer, az jut feljebb.
NO: Nekem a kedvenc részem, amit te kitalálsz, azok a kézműveskedések, 
azok mindig jók, mert én szeretek kézműveskedni.
AB: Sokáig szeretnétek cserkészetre járni?
NO: Én sokáig, én az életem végéig szeretnék járni, őrsvezető is szeretnék 
lenni.
NM: Én is fogok járni, de nekem nincsenek nagyon ilyen jó ötleteim, szóval 
én nem akarok vezető lenni.
AB: Köszönöm szépen, a válaszaitokat!
NO: Szívesen.
NM: Szívesen! Most már játszunk tojásosat?
Most Tamon Zsófihoz (TZS) fordulok:
AB: Mióta vagy cserkész?
TZS: 3 éve cserkészkedek, első őrsvezetőm Sára volt, akkor Csibe őrs 
voltunk, most 2 éve már Bogi az őrsvezetőm, és Róka őrs a nevünk.
AB: Meséld el, hogy zajlik egy őrsgyűlés.
TZS: Minden gyűlés elején és végén szoktunk imádkozni, sokat játszunk és 
éneklünk.
AB: Van kedvenc játékod?
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TZS: Minden játékot szeretek, de a kedvencem a „puffos”. Azt anyával is 
szoktuk itthon játszani. Úgy kell, hogy egymásnak háttal állunk, valaki 
tapsol, és amikor azt mondja, hogy „most”, akkor megfordulunk, és aki 
gyorsabban mondja a puffot, az nyer. Ezt sokat játsszuk cserkészeten is, és 
programokon is.
AB: Melyik volt az a cserkészprogram, ami a legjobban tetszett?
TZS: Amikor csináltuk a koszorút karácsonykor. A bál is nagyon tetszett, 
ahol mi nyertük meg a jelmezversenyt. Voltunk kézműves napon is Bicskén, 
és ott sütöttünk kenyeret, és volt csillámtetkó is, az is jó volt.
AB: Várod már, hogy majd gyere táborba, ha nagyobb leszel?
TZS: Igen, anya már sokat mesélt róla.
AB: Nem félsz a sátrazástól?
TZS: Nem, és van egy saját sátram, szülinapomra kaptam, de még az 
udvaron nem aludtam benne, csak itt a házban.
AB: Azért is lettél cserkész, mert anya is az?
TZS: Hát igen, meg a suliban kaptunk egy papírt, és amikor anyának 
hazahoztam és megmutattam, egyből mondta, hogy menjek. De nem 
bántam meg, szeretek cserkész lenni. Szeretnék majd nagycserkész is 
lenni, és majd én is őrsvezető.
AB: Milyen érzés volt először lemenni a cserkész szobába?
TZS: Hát, először féltem, és mondtam anyának, hogy maradjon itt velem, 
mert sok volt a nagy és kevés a gyerek.
AB: Van olyan, amit nem szeretsz a cserkészetben?
TZS: Nincs, én mindent szeretek. Főleg az őrsiket.

A Róka őrs újabb tagjával Bodnár Ivettel (BI) is a cserkészcsapatról 
beszélgettem:
AB: Az első kérdésem az lenne, hogy mióta vagy cserkész?
BI: 6 éve vagyok cserkész, vagyis ugye 6 éve járok cserkészetre, de még 
nem tettem nagycserkész fogadalmat. Két táboron is volt szerencsém részt 
venni ez idő alatt, és idén megyek még egybe.
AB: 6 év alatt jó sok programon részt vettél már, melyik a kedvenced?
BI: Nekem szerintem az volt a kedvencem, amikor lent voltunk, 
kézműveskedtünk, aztán „hazudósat” (dobókockás játék) játszottunk. Az 
nagyon jó volt, meg a kézműveskedéseket mindig élvezem. Csináltunk már 
koszorút, meg ilyeneket. Szóval nekem maga az őrsgyűlés a kedvencem.
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AB: A barátaid tudják, hogy cserkész vagy? Ők mit szólnak hozzá?
BI: Leginkább a hittanosok tudják, mindenki megkérdezte már, hogy mit 
csinálunk. Ilyenkor el szoktam mondani, hogy milyen egy őrsgyűlés, és hogy 
jól elvagyunk egymással. Szoktam mesélni a táborokról, tábortüzekről, 
éneklésről, ezeket nagyon szeretem.
AB: És a sátrazáshoz hogy állsz?
BI: A bogarakat azokat nem, de amúgy nagyon szeretem a sátrazást. Kicsinek 
mindig arról álmodoztam, hogy elmegyek egy 5-10 napos kirándulásra egy 
erdő szélére sátorozni, és ez meg is valósult, ugye, a cserkésztáborban. Ha 
nem lennének a bogarak, szívesen élnék egy sátorban, persze egy jó nagy 
sátorban. A polifoammal sincs baj, úgyis mindig legurulok róla.
AB: Van még valami gondolatod, amit meg szeretnél osztani a cserkészettel 
kapcsolatban?
B.I: Igen, azt, hogy nagyon szeretem, mindenkinek ajánlom, de tényleg! 
Mindenki azt mondja, hogy az olyan hittanos, és minden csak Istenes, meg 
imádkozás, de nem, ez több annál, ez vidámság, meg minden. Szerintem 
én sokáig szeretnék még majd cserkészetre járni, mert mindig nagyon jól 
érzem magam, és az őrsvezetőmet is szeretem, nagyon jó fej és kedves is. 

Alsóházi Boglárka
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Szabadtűzön készülhet
Picanha

A brazilok kedvenc steakje. Magyarországon keresztfartőnek hívjuk. A 
brazilok híres jó steakeket készítenek. Gyakorta grillkardra húzzák a 
húsokat. A picanha esetében is igaz ez. 

Hozzávalók: fejenként egy-egy kb. 2,5 centiméter vastag szelet keresztfartő 
zsírjával.
1-2 evőkanál mustár, só, őrölt bors, fokhagyma granulátum, szerecsendió, 
egy lime vagy citrom leve, izzó faszén és egy alkalmas grillsütő, a legjobb, ha 
van grillkard.
Elkészítés: Vékonyan kenjük be a húsokat mustárral. Szórjuk meg sóval, 
borssal, fokhagymával, szerecsendióval. Hagyjuk pár órát pihenni a 
hűtőben.
Gyújtsuk be a faszenet, és várjuk meg, amíg grillezésre alkalmas lesz. Ezt 
onnan tudjuk, hogy már nem lángol, hanem csak izzik és jóval több az 
izzó rész, mint a fekete. Ha faszénbrikettet használunk, várjuk meg, amíg 
teljesen kifehéredik.
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Szúrjuk grillkardra a húsokat. Ha nincs grillkard, az sem probléma.
Oldalanként 6-10 percig süssük a parázs felett, ízlés szerint. Vékony 
szeletekre vágva, tűzforrón tálaljuk, kis lime- vagy citromlével csepegtetve. 
Köretnek kevert salátát, parázs-, vagy steakburgonyát javaslunk.

Szalai Attila

Fűszersa(o)rok
Szerecsendió (muskátdió): A 13. századból származó írások már 
említik ezt a nemes aromájú fűszert, melynek fája a Dél-Indiai-szigeteken 
őshonos, de ma már a trópusokon több helyen is termesztik. A barackhoz 
hasonló húsos, vörös termésfal veszi körül, melyet szintén szárítanak. Ez 
a szerecsendió-virág, ami szintén fűszer. A magállomány a szerecsendió, 
mely 2-3 cm hosszú és 2 cm vastag ráncos mag. Illóolaj tartalma magas.
Mindkét fűszer sokoldalúan felhasználható levesek, főzelékek (spenót), 
vadhúsok, sajtos ételek, saláták ízesítésére. Gyógyhatását emésztési 
zavaroknál, savtúltengés esetén alkalmazzák.

Takács Béláné 
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Környezeti értékeink – halfauna Adonyban
A novemberi köves

Hogy miért lettem az adonyi 
horgászegyesület tagja? Az adonyi 
öblök kősüllő állománya miatt. Az én 
horgász módszerem a műlegyezés és 
UL pergetés. A kősüllő az a ragadozó 
halunk, mely ideális célpontja a 
ragadozó halakra horgászóknak a 
sügerek mellett. A hűlő vizekben 
biztosan számíthatunk a kövesre, s 
ha sikerül megtalálni a bandát, akkor 
igazi élményhorgászatban lehet 
részünk.
Fotó:  Bodó István
A kősüllő a sügérfélék családjába 
tartozik, s két közeli rokona a süllő 
és a csapósügér. A kősüllő a Duna 
és a Volga folyók vízgyűjtőjén 
őshonos, de megtalálható még a 
vízgyűjtők tavaiban is, ahova jórészt 
mesterségesen került be, és találta 
meg az életterét. Híresen jó kősüllős 
állóvizünk a Balaton és a Deseda-
tározó, de nem találjuk meg se a 
Velencei - se a Fertő - tavunkban.
Testformája megnyúlt, aránylag 
alacsony és oldalról lapított testű hal. 
A hal testhossza 25-30 centiméter, 
legfeljebb 40 centiméter. 70-
83 apró, fésűs pikkelye van az 
oldalvonala mentén. Oldalát 
zöldesszürke határozottabb vonalú 

sötét harántsávok tarkítják. A fejtető, a fej oldalai és a kopoltyúfedők 
pikkelyezettek. Kopoltyúfedői kis tüskével rendelkeznek, az elő-
kopoltyúfedő fogazott. Állkapcsán erős apró kefefogak nőttek, de a felnőtt 
példányoknak ebfogai nincsenek. Az első hátúszóban 12-14 kemény 
tüske, a másodikban 2 és 20-22, a farok alatti úszóban 2 és 9 sugara van. 
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Farokúszója fejlett, a szélén enyhén 
metszett.
Fotó:  Hetyéssy Pál
A tapasztalatlan horgászok 
hajlamosak összekeverni a halat 
a fogassüllővel, főleg a fiatalabb 
példányok esetében. Mióta a kövest 
is védi a szaporodási időszakban a 
horgászati tilalom s méretkorlátozás, 
(25 cm) azóta az apróbb süllők is 
kisebb veszélynek vannak kitéve.
Az Adonyi HE vizein októbertől 
februárig tart az igazi köves szezon, 
ekkor a vermelésre érkező békés 

halakat követve, egyre több ragadozó érkezik az élő Dunáról az öblökbe. Az 
öblökben vannak híres helyek, ahol szinte számolatlan tömegben tudnak 
összeverődni a kövesek, de az őszi időszakban szinte bárhol jó esélyünk 
van megfogni ezeket a ragadozókat. Szinte bármely módszerrel sikeresek 
lehetünk a novemberi hónapban. Az akadós részeken a horgászok előnybe 
részesítik az élő csalihalas horgászatát, míg a mélyebb s távolabbi pontokon a 
fenekezős módszert. Számomra a legkedvesebb (s talán a legsportszerűbb) 
módszer a pergetés. Csónakos pergetéshez egy rövidebb (2 m alatti), 
míg parti pergetéshez egy hosszabb (2,4 m) botot használok, melynek 
a dobósúlya 10 gramm alatti. Elsősorban 5-8 cm hosszú gumihalakat 
használok, melyre a mélység és a halak étvágya szerint 3-5 grammos jig 
horgokat szerelek. A zsinórunk legyen egy 0.06-0.10 vastag, akinek van 
kedve, az használhat előkének egy 50 cm 20-as körüli monot, de ez nem 
fontos. Én személy szerint egy vékony 0.06-os nanofil zsinórt használok, 
mert az alig hordja fel a vizet, így a hidegebb téli napokon sem fagy bele a 
bot gyűrűibe.
A kövesek a reggeli órákban és a délutáni szieszta utáni órákban a 
legaktívabbak, de vannak olyan napok, mikor alig vesszük észre az 
alacsonyabb aktivitást. Ha meg tudjuk állni, hogy ne vigyünk haza (betartva 
a szabályokat) a halakból, akkor egész szezonban hatalmas élményt 
nyújthat a horgászatuk. Ne feledjük, a megfogott kapitális (40cm feletti 
példányok) is aprónak születtek, s nem nőhettek volna meg, ha valaki(k) 
nem engedte(ék) vissza többször is.
Ha horgászismerősünk ajándéka egy kősüllő, abból nyugodtan 
lakmározhatunk, hiszen a hazai halfajaink közül az egyik legfinomabb 
fehér húsú hallal van dolgunk. 
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Ehhez azonban javasoljuk a köves filézését. (Tavakban egyelőre nem 
sikerül megfelelően szaporítani, így a kereskedelemben is jellemzően 
dunai kősüllőt lehet vásárolni.)
Ha a halászlét már megettük, és gusztusunk támadt egy kis fogas, süllő vagy 
harcsa filére, akkor legalább egy 1,5-2 kilóssal kezdjünk bele a műveletnek. 
Ne feledjük azonban, hogy a filézés – még a legügyesebb horgásznál is – 
relatíve sok halhús elvesztésével jár. (Sokszor úgy érzem, hogy vétek 
ezekből az igen finom és drága halakból egy grammnyit is kidobni…)
A filéző késünknek hajlékony pengéjűnek kell lenni és mondanom sem kell, 
penge élesnek. Maga a filézés folyamata rém egyszerű és nem kell valami 
komoly dologra gondolni: a cél, hogy a gerincről vágjuk le, lehetőleg minél 
tökéletesebben a húst, így abban alig marad szálka.
Az oldalára fektetett halat a hátúszónál, mélyen, egészen a gerincig bevágjuk. 
Ezután óvatosan feszítve egyik kezünkkel a vágásba, tovább folytatjuk ezt 
a feszítő vágásfolyamatot, egészen addig, amíg a bordákhoz nem érünk. 
Mielőtt elérnénk a hal bordáit, találkozunk egy akadállyal, a süllő, a csuka, 
a ponty esetében: ez az „Y” szálkasor. Ha tökéletesen szálkamentes filé a 
célunk, akkor ezt kikanyarítjuk. A bordáknál arra kell vigyáznunk, hogy 
miközben folyamatosan feszítünk és vágunk, az egyre vékonyabb húst ne 
vágjuk át a hasi részen. A filézés egyik legfontosabb jelzője a „türelmes”. 
Legyünk türelmesek. Sikerülni fog – ha nem elsőre, majd legközelebb. 
A farok felé haladva az „Y” szálkasor megszűnik a farok alatti úszó 
vonalában. A süllő esetében itt nincs szálka – kis gyerekeknek való falatok! 
Az utolsó vágással levághatjuk a fél filénket. Fordítsuk meg a halat, és 
ismételjük meg a folyamatot. A filék has felőli részeit kapargassuk le, 
mert óhatatlanul marad némi hashártya a húson. Ezt követően a filéket 
szokás még beirdalni, hogy az „Y” szálkasort elvágva „ehetővé” tegyük. 
Fektessük a filéket bőrrel lefelé, majd metsszük be a szálkákat tartalmazó 
húsrészeket – hosszú, vékony, de nem hajlékony késsel - csaknem a bőrig 
2-3 milliméterenként így elvágva a szálkákat. A filé kész a sózásra, sütésre, 
a fej és a gerinc pedig mehet az alaplébe.

Hetyéssy Pál



356

Kérdezhetlek? Felelsz?
Sportosan vagy lustálkodva 2050-ben?

A jövőről beszélgető csapatunk nagyon sportos és fitt: Virág Viktória, 
Ágoston Melinda, Paulusz Kata, Ecsődi László, Tokai Laura, Molnár Daniella, 
Füsi Borbála és Ármai Borbála. Alsóházi Réka és Hetyei Gábor most a sport 
jövőjéről beszélgetett velük.
A professzionális sport egyre nagyobb pénzeket emészt fel és hatalmas 
tömegeket szórakoztat. Mi lesz ennek a jövője? Lesz 30 év múlva is 
fizetőképes kereslet, szponzor és reklámozó, aki ezt finanszírozza, vagy 
inkább az a tendencia válik általánossá, ami az olimpiáknál egyre inkább 
megfigyelhető, azaz takarékos olimpia, környezetbarát játékok? Úgy tűnik, 
a profi sport több szempontból is ketté fog válni a mai tinédzserek szerint. 
Egyrészt erősödik a profi és az amatőr sportolók elkülönülése: önálló 
versenyeken fogják megméretni magukat a profik és az amatőrök. Az amatőr 
versenyek is teljesítményben hasonlóak lesznek, viszont sokkal puritánabb, 
reklámmentes környezetben zajlanak. A „név nélküli” versenyzők küzdenek 
az interneten a nézők előtt az alacsony összegű díjazásért, a dicsőségért 
és azért, hogy a „tömegsportban résztvevő” státuszból az „amatőr”, majd 
a „profi” státuszba kerülhessen. A profi sport fizetési környezete azonban 
lényegesen nem változik: nagyon sok pénzt áldoznak a sportban résztvevők, 
hogy a nézőknek minél érdekesebb, látványosabb szórakoztatást nyújtsanak 
a reklámokkal megszakított versenyeken. Eljön az az idő is, amikor az 
európai focimeccsen is lesznek reklámszünetek. Sőt a pályákon is a táblák 
mellett egyéb módon is lehet majd reklámozni (élő szereplős reklámokkal, 
kis színházi előadásokkal például).
A profi sportok is egyre inkább átkerülnek az online térbe (e-sport). A 
koronavírus járvány megmutatta, hogy van ennek létjogosultsága. Az 
autóverseny, a lövészverseny, de már a tenisz is vizsgázott a virtuális 
valóságban. A sportok kombinációja lehetne az az új sport, ahol több 
ember több emberrel történő küzdelme valósul meg. Ez mind látványban, 
mind izgalomban, mind intenzitásában igazodik a 2050-es évek gyors 
világához. Ebben valami díj, tárgy, cél elérése érdekében küzdenek akár 
egymás ellen is a versenyzők. Ez nem nélkülözi a futást, a közelharcot, a 
szellemi próbákat, a váratlan helyzetek megoldását és … egymás tettleges 
leküzdését is. Mindezt a virtuális valóságban olyan teljes testet beborító 
öltözetben, mely interaktívvá teszik a küzdelem hatásait. A versenyzők 
egyébként egy zárt „kabinban” vannak, mely alkalmas az egyes sportok 
szimulálására. 
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Futni, ugrani, úszni, nyíllal, kis- puskával lőni, egymás ellen bokszolni, 
birkózni lehet, sőt ajánlatos. Az online tér biztosítja a küzdelem jó 
nézhetőségét, mely során a néző más és más látószögből követheti a 
versenyzőket, izgulhatja végig az egyes versenyzők stratégiai szövetségeit, 
mely során több, esetleg az egymaga gyengébb versenyző hogyan tudja 
legyőzni a favoritot. Az e-sportok – sajnos – alkalmat adnak arra, hogy 
egyre durvábbá és kíméletlenebbé tegyék a küzdelmet a jövőben. Nem 
mellesleg az e-sport alkalmas lehet arra is, hogy a látványt a végletekig 
lehessen fokozni. Nem valóságos környezetbe helyezve a küzdelmet a 
sportolók különböző karakterek bőrébe bújva állnak egymással szemben. 
Az különbözteti meg ezt a sportot a hasonló módszerű online játéktól, 
hogy itt az úszást, a futást, a birkózást nemcsak szimulálják, hanem 
teszik is. Úsznak, futnak, birkóznak – az izmok dolgoznak, és nincs mese, 
a sportolók az edzettségüknek megfelelően tudnak teljesíteni. Esetleg az 
egyes futamgyőzelmek bizonyos bónusz képességekkel ruházhatják fel az 
előnyt szerzőt.
A való világban is a küzdelem és a látványos harci jeleneteket sem 
nélkülöző sport lesz a hódító. Ennek egyik megjelenése akár gyalog, akár 
kerékpárral, akár egyéb járművel az utcai üldözéses verseny. A „nyúl” 
előnnyel indul, akit a „kopóknak” kell utolérniük egy városban vagy egy 
természeti környezetben. Ez a környezet lehet egy stadionban is kialakítva, 
mesterségesen, hogy a helyszínen is lehessen követni az eseményeket, 
de a „kemény” verzióban a tényleges utcai üldözés lesz a menő. A „nyúl” 
nemcsak kitartásával, de döntéseivel is meg tudja nehezíteni a „kopók” 
dolgát, akik nem mellesleg még egymás ellen is küzdelemre vannak 
kárhoztatva. Hiszen tudjuk: csak egy „kopó” győzhet. Ebben a sportban a 
szabályokat szigorúan kell meghozni, hogy a sportot ne írja felül a harc!
Az új sportokkal párhuzamosan egyes sportok viszont elhalnak. A nem 
egészen látványos és a közvetítésekben nehezen követhető sportok – az 
alacsony nézettség nem vonzza a szponzorokat – egy része érdektelenség 
miatt megszűnik. Erre a sorsra jut például a vívás – hiába az egyik 
legrégebbi és az emberi valós tevékenység leképezését felvállaló sportról 
van is szó. Az egyre gyorsuló világban az ilyen jellegű sportok nem eléggé 
ingergazdagok.
A sportolók azért nemcsak online térben küzdenek, hanem lesznek a 
mai viszonyok között is művelt versenyek. Az ilyen versenyeken elért 
eredményeknek nincs végső határa: mindig lesz valaki, aki gyorsabban fut, 
úszik, nagyobbat ugrik, mint azelőtt bárki. A világcsúcsoknak nem lesz 
határa.
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Tömegsportok tekintetében teljesen különválik a népesség. Egyre több és 
több embernek napi igényévé válik a rendszeres testmozgás, másrészt 
pedig a felnőttek másik csoportja a végletekig eltávolodik tőle. Mondhatjuk 
azt, hogy ellustul. A tömegsportban részt nem vevők a munkavégzést követő 
időt a virtuális térben fogják tölteni gyakorlatilag nulla testmozgással. 
Ennek következménye lesz természetesen a lakosság e részének komoly 
súlyproblémája. A rendszeres testmozgást végzők számára az otthoni 
sportolás lesz a legáltalánosabb: sokaknak saját fitness-, kondi terme lesz. 
A futógépek, szobakerékpárok teljesen általánossá válnak. Többeknek 
azonban szükséges a sport közbeni kontaktus és biztatás. Ennek egyik jó 
formája a társastáncok folytatása, mely csak közösségben lehet eredményes. 
Ez nemcsak kondicionál, segít az agy működésének serkentésében, de 
kielégíti a szociális, társas kapcsolatok iránti igényeinket is.

Hetyei Gábor
Alsóházi Réka most és majd
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1. fősor: A Perkáta felé menő úttól balra elhelyezkedő szőlőhegyi elnevezések 
2. fősor: A Perkáta felé menő úttól balra elhelyezkedő szőlőhegyi elnevezések 
3. fősor: A Perkáta felé menő úttól balra elhelyezkedő szőlőhegyi elnevezések 
4. fősor A Perkáta felé menő úttól balra elhelyezkedő szőlőhegyi elnevezések 
5. fősor A Perkáta felé menő úttól jobbra elhelyezkedő szőlőhegyi elnevezések 
6. fősor A Perkáta felé menő úttól jobbra elhelyezkedő szőlőhegyi elnevezések 
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Hogyan ünnepeltünk anno?
Lakodalmas emlékek (2. rész)

A vacsora
Előző hónapban már újraélhettük régvolt esküvők emlékeit Klein Lajosné, 
Manyi nénivel. Folytassuk hát a lakodalommal…
Azt még hadd mondjam el, mielőtt belekezdek a vacsorába, hogy ahhoz, 
hogy valaki esküvőre menjen, annak három ruha kellett. Egy ruhában 
mentek magára az esküvőre, másik ruhában mentek vacsorára, harmadik 
ruhában mentek táncolni. A koszorúslányoknak mindig a párjukkal az 
oldalukon kellett hazamenni átöltözni. Amikor vége volt az esküvőnek, 
akkor haza kellett a fiúknak kísérni a lányokat, majd hamar ők is átöltöztek. 
A koszorúslány levetette a koszorúslány ruháját és egy másik ruhát vett fel, 
de a szegfű a hajában maradt. Amikor vége volt a vacsorának, akkor megint 
hazamentek átöltözni.

Klein Lajos és Klein Lajosné esküvője, 1964. augusztus 8.
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Na, de akkor térjünk rá a vacsorára! Akkor nem volt annyi evőeszköz egy 
családnál, hogy minden vendégnek jusson, hanem mindenkinek magának 
kellett vinni, persze mindig a legszebbeket vitte mindenki. Valójában ez 
nem azt jelentette, hogy minden egyes vendég külön hozta magának a 
sajátját, hanem a koszorúslányoknak kellett gondoskodni a párjukéról is. 
Kést, kanalat, villát szépen becsavarva egy textilszalvétába, és amikor a 
szertartás után hazamentek átöltözni, vitték magukkal.
Általában a vacsoránál is úgy ültek, ahogy a menetben mentek. Középen ült 
az ifjú pár, a menyasszony mellett az ő násznagya meg annak a felesége, a 
vőlegény mellett meg az ő násznagya. A férfi mellett általában nő szokott 
ülni, felváltva. Ezután a koszorúslányoknak sorban, ahogy a menetben voltak 
úgy kellett leülniük. Általában úgy szokott lenni, hogy az első koszorúslány 
ül a párjával legközelebb az ifjú párhoz, és így tovább sorban a többiek. A 
gyerekek nem ültek ott a szülőkkel, akik annyira picik voltak, azokat el se 
vitték a lakodalomba, akik meg ilyen kis szaladgálók voltak, azoknak meg 
kint terítettek meg az udvaron vagy a kamrában, de az sem olyan rendes 
étkezés volt, inkább csak ott volt az étel és körülötte játszottak. Adtak nekik 
egy kis levest, meg egy kis rántott húst, elég volt az nekik, nem ették végig 
a felnőttek menüjét. Miután mindenki megérkezett, az egyik násznagy 
felállt, és imát vezényelt, ugyanis abban az időben szoktak imádkozni 
evés előtt, így az esküvő sem volt kivétel. Ezután jó étvágyat kívánt, akkor 
mindenki leült, és innentől kezdve nem volt mászkálás a vacsora alatt. Ha 
valaki mégis felállt, azt megszólták, mert nem illett ott kimászkálni. Mivel 
a gyerekek nem ott ültek, úgy gondolták, egy felnőttnek ezt ki kell bírnia. 
Általában háznál tartották a lakodalmakat, de volt olyan lakodalom, ahol 
olyan sokan voltak, hogy sátort vertek az udvaron. Ha háznál tartották, 
akármilyen kicsi lakodalom is volt, muszáj volt egy kicsit átrendezni a 
házat. A parasztházak felépítése általában úgy volt, hogy elöl volt egy szoba, 
konyha, hátul pedig még egy szoba. Általában az összes helyiségben kellett 
teríteni. Ha nagyobb lakodalom volt, akkor még a bútorokat is kivitték, 
hogy legyen hely a vacsorához és a tánchoz is. Mindig volt ott egy-két olyan 
erősebb ember vagy legény, akik segítettek kipakolni, meg vacsora után 
átrendezni a helyiségeket. A vacsora után a hátsó szobában bent hagytak 
egy vagy két asztalt, és az öregebb emberek oda leültek, és ott beszélgettek. 
A többiek számára pedig körben padok voltak a többi helyen, ha elfáradtak, 
ott meg tudtak pihenni.
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Legelőször volt tyúkhúsleves, utána főtt hús meg paradicsomszósz. Ezután 
volt székelykáposzta, amibe újabban már tettek gombócot is, de nagyon 
régen nem volt szokás. Utána volt sült hús, kacsa vagy csibe, illetve rántott 
hús. Köretnek volt kenyér, meg savanyúság. Akkoriban még nem volt divat 
se a krumpli se a rizs, sem a hasonló mostani köretek. Desszertnek, ami 
a köszöntők után következett, krémes, borsodó és rizskoch volt, meg 
persze a torta. Ezeket a süteményeket úgy tálalták, hogy tányérokra raktak 
mindegyikből, és elhelyezték az asztalon, és mindenki falatozhatott belőle. 
Éjfél után volt a fasírozott savanyúsággal.
A vacsoránál mondtak köszöntőt. Volt egy pohár, arra kötöttek egy 
rozmaringot, amit elsőnek a násznagy felemelt, mondott egy köszöntőt, 
ivott a pohárból, majd újra töltötte borral, és továbbadta. Minden férfi szólt 
pár szót. A násznagy pohárköszöntőjének volt egy hagyományos szövege, 
amit én fejből nem tudok, de Pajer Mihályné igen.

A „Pohárköszöntő” szövege: 

„Az ifjú házaspárt üdvözli az ajkam,
amennyi üdvözlet elfér e kis dalban.

Fényben úszó oltár csodás tündöklése,
éltetek útját fényével kísérje.

Ragyogjon ez emlék akkor is majd rátok,
ha már hétköznapi lesz a ruhátok.

Jól tudja az Isten, hogy mit cselekedett,
mikor teremtette e szentséges frigyet,
mert szentség e frigy el ne feledjétek.
Tőle lesz oly áldott ez a boldog élet,

mely úgy elszalad, mint azok a  percek,
melyben két szív egymásnak örömöt szerzett.

Isten éltesse az ifjú párt és az egész kompániát!”

(forrás: Pajer Mihályné szül. Steiger Margit)
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A vacsora végén persze imádkoztak, és ezután elmentek átöltözni és 
kezdődött a tánc. Tánc közben is lehetett persze süteményeket enni és bort 
inni, az asszonyok kínálták körbe.

Adony, Rákóczi u. 43. Kupi Mária esküvőjén. 1938.08.07. Férje Pivonka Gyula. 
koszorúsleány a húga, Kupi Rozália
A mulatozás
 A táncról tudni illik azt, hogy a koszorúslányokat a párjuknak kötelességük 
volt táncoltatni, szórakoztatni, és fordítva is. Nem arról van szó, hogy 
mással nem táncolhatott, mert táncolhatott, csak a fiúnak kellett figyelni 
azt, hogy az ő párja ne unatkozzon.
Éjfélkor az menyasszony elment átöltözni a menyecskeruhájába. Főként a 
szomszédba ment, hiszen náluk nem volt hely a vendégektől.  Általában 
az első „vőfény” szokta bevinni az új asszonyt, és elkiabálta magát, 
hogy: „Meghoztam az új asszonyt, mindenki táncoljon vele egy kurtát, de 
vigyázzon, le ne tiporja a cipője sarkát!” Az elsőt ő táncolta vele, aztán a 
többiek jöttek szépen sorban egymás után. Itt nálunk, Adonyban, azokat 
szegénynek tartották, akik pénzért táncoltak, itt nem volt szokás az, hogy 
pénzért táncoljon a menyecske. De nászajándékot vittek azért a vendégek, 
aki pénzt akart adni, az a vacsora előtt átadta, mikor mindenki más is, amit 
hozott az ifjú párnak. 
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Szokás volt a menyasszonyrablás is. Az akkor történt, mikor már mindenki 
táncolt az új asszonnyal, és utoljára felkérte a férje, táncoltak, aztán 
hirtelen felkapta és elszaladtak. Anyu egyszer mesélte, hogy sokat vártak 
a menyecsketáncra, mert a menyasszony meg a vőlegény hátramentek 
kipróbálni, hogy a vőlegény hogyan tudja felkapni a mennyasszonyt, 
hogyan tudja elvinni, és ezt be kellett nekik gyakorolni. Ezután mikor egy 
kis idő múlva visszatértek, jött az éjféli étkezés, amit már említettem, hogy 
fasírt volt. Ezt már nem az asztalnál ülve fogyasztották, hanem csak úgy 
kézzel ették.
Menyecsketánc, 1964, Klein Lajosné

Általában mindenféle stílusú zenéket játszottak, volt fox, csárdás, keringő, 
tangó meg hagyományos nóták, népdalok is. Konkrétan olyan, hogy 
zenekar, mint amit ma hívunk annak, nem volt jellemző, inkább összeálltak 
az emberek egy-két hangszerrel, főleg harmonikával és dobbal, esetleg 
fúvós hangszerrel. Adonyban főleg a harmonika volt a jellemző, volt, hogy 
csak egy harmonikás húzta a talpalávalót. Ilyen volt például Holfeld Gyula 
bácsi, ő egyedül is zenélt, de persze volt, hogy csatlakoztak hozzá mások 
is. Gyula jópofa ember volt, mert ha megunta a muzsikálást, elkezdett 
vicceket mesélni, hogy pihenhessen, de közben mégis szórakoztassa a 
násznépet. Ezek a régi zenészek addig muzsikáltak, ameddig egy ember 
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is talpon volt és nótázott, volt rá példa hogy másnap délután lett csak 
vége egy lakodalomnak. Én nem voltam cigányzenekaros lakodalomban, 
de előfordult olyan is Adonyban. Zenész volt még az én nagybátyám is, 
Klein Franci bácsi, aki Paulusz Pista bácsival zenélt általában párban, ők is 
harmonikások voltak. Megemlíteném még Steirer Imre bácsit, a Langékat, 
Hegedűséket, de persze voltak, akiket én nem ismertem név szerint. Az én 
apósom is zenélt, a mi lakodalmunkban is játszott. Ő egy rezesbandában 
játszott, akik már akkor nem voltak olyan aktívak, de összekapták a 
társaságot, és egész héten gyakoroltak, így felkészültek az esküvőnkre. A 
templom előtt is játszottak, meg a menetben is zenéltek.
Zenészek, (Kellner Ferenc, Kellner Gyula, Pletser István, Pletser János, Láng József)

Klein Lajosné, Manyi néni emlékeit felszínre hozta és lejegyezte:
 Alsóházi Réka
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Kincsek a plébánián
Sarlós Boldogasszony templomunk zászlói - Szívgárda zászló

A templomi zászlók meghatározásánál a következőt is olvashatjuk: a 
zászlók a templomokban a vallásos áhítat növelését is szolgálták és 
szolgálják. Általában a szentély két oldalán helyezik el őket, de bárhol 
másutt is díszíthetik a belső teret. Van, ahol a sekrestyében tartják, és csak 
ünnepeken vagy körmeneteken veszik elő. Maguk a zászlóábrázolások 
pedig szorosan összefüggnek a helyi szent-kultusszal, nemzetiségi 
hagyományokkal, nemzeti szentekkel, az ország patrónájával.  
Városunk Sarlós Boldogasszony templomának zászlói közül két zászlót 
tanulmányoztunk Bozai Márton plébános úrral. Egyik a „Szívgárdisták” 
rúdra erősített zászlaja, a másik egy keresztrudas horgolt zászló a 
Boldogságos Szűz ábrázolásával és a következő felirattal: „Rózsafüzér 
királynője könyörögj érettünk”. 
Amikor kissé visszamegyünk Adony hitéletének történetében, Koller János 
plébános naplójában is találunk feljegyzéseket zászlókkal kapcsolatosan. 
1862. szeptember 8-án került felszentelésre az adonyi különféle 
mesteremberek társulatának lobogója. A helyi lakosok is ajándékoztak 
zászlót a templom számára, mégpedig 1872 karácsonyára: „…egy pár 
selyemlobogót, melyek szalagjukkal együtt 110 forintba kerültek, amelyeket 
a magyar ajkú hívek öszve adott filléreikből csináltattak.”
1925. december 15-én a „Plébánia, templom és egyéb egyházi intézmények 
leltára” 15 darab használt templomi zászlót említ. Nem tér ki arra, hogy 
ezek milyen zászlók, csak a darabszámot rögzítette. 
Az adonyi templomban a zászlók elhelyezése a padsorok falak felöli oldalára 
szerelt tartókban történt. Amikor 1950-ben átalakították a belső teret, és 
kifestették a templomot, már nem tették vissza a zászlókat. Ugyanis az volt 
a cél, hogy a világosabb, magasabbnak és tágasabbnak tűnő belső teret ne 
zsúfolják a zászlók által.  
Az első zászló, amelyet részletesen megvizsgáltunk, a helyi „Szívgárda” 
csapatának zászlaja. A „Szívgárda” Jézus Szentséges Szívét tisztelő és 
Jézusért apostolkodni akaró 6-14 éves (az elemi ill. a középiskolák alsó 4 
osztályába járó) katolikus fiuk és leányok szervezete volt. 
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Célja a valláserkölcsi és hazafias nevelés elmélyítése, ezen belül a családi 
élet megszerettetése, a tekintélytisztelet fejlesztése, a munkára és a 
kötelességteljesítésre nevelés. 
Az adonyi szervezet zászlójának szentelésére 1941. június elején került 
sor. Ekkor látogatott Adonyba a budai és pesti Szent Imre Kollégiumok 
tagjaiból álló küldöttség, hogy az ún. uradalmi temetőben felkeressék gróf 
Zichy Nándor sírját. A budapesti vendégek autóval érkeztek Adonyba, és a 
templomban szentmisén vettek részt. Gerencsér József esperes plébános 
miséje után a szívgárdisták tartottak egy kis műsort. Következett a 
zászlószentelés, a zászlóanya gróf Zichy Lívia volt. Ezután Simon Ferenc 
országgyűlési képviselő vezetésével a vendégek és a gróf Zichy család 
tagjai számos helybeli kíséretével kimentek gróf Zichy Nándor sírjához.
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Ha megnézzük a zászlót, akkor látjuk, hogy nem a klasszikus templomi 
zászló, hanem öt szeggel a rúdhoz rögzített lobogó.  Mérete: 70cm széles 
és 105 cm hosszú. A fehér selyem anyag szélei rojtozottak, és két bojt is 
van az alján. Egyik oldalán ovális keretben Szent Imre, magyar királyi 
herceg, másikon a gyermek Jézus, kezében a Szent Szívvel, utalva Jézusnak 
az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetére. Mindkét kép festett 
vászonkép, szépen rávarrva a selyemre. A lobogó fehér színű rúdja 252 cm 
hosszú, teteje pedig rézből készült záró elemmel díszített.
Értékes történelmi emlékek a zászlórúdon található zászlószegek, 
amelyekre a zászló megvásárlásához anyagi támogatással hozzájárulók 
nevét vésték rá. Ezeken a díszes, pajzsszerű fejjel ellátott szegeken némelyik 
név már elmosódott, nehezen olvasható. 
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Akik foglalkoztak Adony történelmével, biztosan találkoznak ismerősen 
csengő nevekkel is: gróf Zichy Lívia Klára, gróf Oberndorff Hugóné, özv. 
Szatóry Jenőné, Gerendás János, Komáromi János, J...,?, Dr. Milosevits Miklós, 
Adonyi. kir. járásb., Simon Ferenc, Tremkó György, Gévai József, Klein Lajos, 
Kremmer József, Turcsy Lajos, Szűcs Ferenc, Ónody Gáborné, Torma István, 
Krizsán Tibor, Bálint Lajosné, Huszárik Anna, Herbszt Jenő, v. Pálfai József, 
Adonyi főszolgb., Hajdú János, Adonyi kir. cső. par., Müller Mihály, Adonyi 
kir. pénzügyőr, Tischner Gyula, Kremmer László, Králl Mihály, Kelemen 
Teréz, Oberbauer A. utóda, Ónody Jenő, Máté seg. jegyző, Baranyai Nándor, 
v. Kádár Mihály, Horváth János, Körössy Mihály, özv. Vajda Gyuláné. 
A rúdról hiányzik tizenegy darab zászlószeg, csak a helyük látható, 
valamikor kiestek, eltűntek. Ötven adakozó volt, akik segítették, hogy az 
adonyi szívgárdista csapat saját zászlót kapjon. Emlék a XX. századi Adony 
vallásos életéből. 
Megköszönöm a kutatásban részt vett Bozai Márton plébános úr segítségét. 

Rózsafi János
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Adonyban született
Márton napján

Murányi Jánosné: Márton – napi vigasságra

Novembernek idusára
Vastag már a libamáj,
tollfosztás és vágás után
süthető a libamáj.

Ilyenkoron megengedett
a vigasság és mulatozás, 
negyven napos böjt előtt még 
jólesik a falatozás. 

A hízott libát megtisztítjuk,
irdaljuk és besózzuk,
majorannával meghintjük,
s a kemencébe bedugjuk.

Kemence és cserépedény
tarja a hőt igazán,
ebben sül csak ropogósra
a pecsenye s a fertály. 

Püspökfalat szavunkat is 
Márton napja ihlette,
szokás volt a papnak vinni,
ki jóízűen megette.

E naphoz még kapcsolódik
temérdeknyi jövendölés,
időjóslás volt a legtöbb,
ebben nagyon hitt a jónép.

Ha a mellecsontja barna, sötét
lucskos idő vár miránk.
Ám, ha fehér csontot találsz
hó lepi el falut s határt. 

Ködös Márton után
enyhe telet várhatsz,
havas Márton után
farkast soká láthatsz.

Aki Márton napján
ludat nem eszik,
ehetik az bármit,
egész évben szomjazik.

Nekünk ilyen gondunk nem lesz,
tálalva a libasült,
káposztával megkörítve,
vigyázzunk, mert még elhűl.

Öblítsük le hegylevével,
mondjunk rá egy áldomást, 
mert Márton az újbor bírája,
koccintva ürítsük poharát!
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A méhész és a méhek 12 hónapja
November

A kinti méhészeti teendők befejeződtek, csak külső szemlét tartunk, hogy 
minden rendben van-e. A munkáinkat a karbantartás jellemzi ezidőtájt: 
a selejtezésre kerülő keretek lépeit kivágjuk, és viasz olvasztóban 
kiolvasztjuk.
Szervezetünk, a Kistérségi Méhész Klub 2010 óta fogja össze városunk 
méhészeit, segít a szakmai ismeretek átadásában. Célunk, hogy minél 
többen lássák be, hogy a méhek milyen hallatlan sokat tesznek a növények 
beporzásában. A gyümölcsök, a szántóföldi növények termése jóval 
szerényebb lenne, ha nem szorgoskodnának a virágzás alatt körülöttük a 
kis haszonállataink. A klubunk évek óra szervezi az adonyi Mézes napot, 
mely mostanra szép hagyománnyá nemesült. Minden év november végén 
kerül megrendezésre az adonyi művelődési házban ez a szakmai nap, mely 
elsősorban a nagyközönség, a város lakói számára szeretné bemutatni az 
adonyi méhészetek legfrissebb eredményeit. A nap megszervezése során 
kifejtett közösségi munka nemcsak a csapatépítésről, a konzultációról, az 
egymástól tanulásról szól, de alkalmat ad arra is, hogy a mézeinket mustrára 
tegyük, és az asztaloknál megmérettessünk. Évről évre nagy izgalommal és 
odafigyeléssel szervezzük a Mézes nap programját, készítjük elő a kóstolóra 
és árusításra szánt mézeinket. Itt az ideje, hogy végre „betakarítsuk” az 
egész évi figyelmes munkánk után járó gyümölcseit: a látogatók, kóstolók 
elismerését, és természetesen, az eladott mézből származó bevételt. 
Nem kis öröm ez a nap  számunkra, hiszen mindenki szereti megmutatni 
másoknak, milyen eredménnyel dolgozott az év során.
Ilyenkor van időnk egy kicsit elmélyedni a szakmai ismeretekbe is. Ilyen 
a méhbiológia, a „családismeret”. A méhcsalád egyetlen élő organizmus: a 
méhész sosem az egyedekkel foglalkozik, hanem a családdal. A család egy 
méhanyából, nőnemű dolgozókból és herékből áll.
A herék a család hímtagjai, csak a termelési időszakban vannak. Feladatuk a 
párzás, amúgy meg „ingyen élők”, ezért aztán a család télen nem tart igényt 
rájuk. Kissé kövérkések, nehezebb mozgásúak, mint a munkások. 2-5 ezer 
van belőlük egy családban. 15-18 milliméter nagyságúak. Áprilistól júliusig 
kelnek, 60 nap az élettartamuk átlagosan. Augusztusban a még élő heréket 
a méhcsalád elűzi. Fullánkjuk nincs, nem „csípnek”.
A család legkisebb tagja a munkásméh, vagy dolgozó (10-15 milliméter). 
A természet a munkásméhek testméreteit a legcélszerűbben, 
leggazdaságosabban alakította ki. 
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Mesterséges anyanevelés 

Ők végzik a virágpor, a nektár 
gyűjtését, velük találkozhatunk, 
mikor virágról, virágra repülnek, 
és velük találkozhatunk, amikor 
a fullánkjukat a bőrünkbe 
mélyesztik. Közöttük is lényeges 
munkamegosztás alakult ki: a 
fiatalok takarítanak, a fiasítást 

nevelik, az anyát etetik, lépeket építenek viaszból, amit szervezetük termel 
(a méhviaszból kelnek ki a peték). Az idősebbek őrködnek, védik a kaptárt, 
az anyát és a mézet. Egy részük a vizet, a nektárt vagy éppen a virágport 
hordja. A kaptárban a munkás végzi enzimek segítségével a virágpor 
feldolgozását mézzé. A dolgozó felelős a karbantartásért, a fűtésért, a 
hűtésért. Mindig nőneműek, de nem szaporodnak, ezt a méhkirálynő által 
kiválasztott feromon gátolja meg. Élettartamuk 40 naptól 200 napig terjed 
a terheléstől függően. A tavasz végi, nyári legnagyobb munkacsúcsban 50-
60 ezer tagot is számlál az egy családba tartozó dolgozók darabszáma, 
mely a téli időszakra 20 ezerre csökken.
Az anya a család központi szereplője, minden körülötte forog, minden 
őérte van. Feladata a peterakás, a kolónia fenntartása, és a feromonjaival 
(illatanyag) a család összetartása. Ha a család rajzásra, megosztásra készül, 
akkor másik királynőt is nevel, De két királynő lehet akkor is, ha már a 
kiöregedő anyát készül leváltani a család. 15-20 milliméter nagyságú, 4-5 
évig él. 
Facélia méz, vagy más néven mézontó fű méze
A beszédes nevű mézontó fű az akác után a legjobban mézelő növény. 
Kellemes, enyhén citromos illatú, selymes zamatú. Színe a világos 
víztisztától a barnásig terjed, kissé opálos, magas gyümölcscukor tartalma 
miatt lassan kristályosodik. Micimackó kedvenc méze, ritkaság és nagyon 
finom. A mese megemlítésével a nem mézevő gyerekek is rászoktathatók 
a cukor kiváltásaként. Hatásai: bőrápoló hatású, égési sérülésekre kiváló, 
jó fertőtlenítő, koleszterinszint- karbantartó, érrendszer karbantartó, 
szívműködést szabályozó.

Kis László, méhész
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Kis kincses
Mersics-Morva Dóra: Az ember, meg a fejsze (nyele)

Egyszer volt, hol nem volt, még az Üveghegyen is túl, ahol a kúrta farkú 
malac túr, élt egy szegény ember. Ez az ember favágással kereste a napi 
betevőt. Igen rossz természetű, zsémbes ember volt a lelkem, mindig 
morgott a bajsza alatt, soha semmi nem tetszett neki. Ámbár a favágáshoz 
igen jól értett, meg a fejszéje is remek volt, szép fényes és olyan erős, hogy 
sose csorbult ki az éle.
No, az éle valóban nem csorbult ki, viszont a fejsze nyele egy nap eltört a 
nagy munkában. Szitkozódott is eleget a szegény ember, meg vakarta is a 
fejét, hogy mi legyen, honnan szerezzen gyorsan új nyelet, hiszen sietnie 
kell, épp egy nagyobb tűzifa megrendelést kapott egy gazdag úrtól. Úgy 
döntött hazamegy, aztán kiokoskodja, mi legyen. Este aztán eszébe jutott, 
hogy megkéri a fákat, adjanak neki egy darab vastag ágat, az lesz majd az új 
nyél. Ebben aztán így meg is nyugodott, lefeküdt aludni. 
Másnap kiballagott az erdőbe, és így szólt a fákhoz:
- Ide hallgassatok kis fácskák! Eltört a fejszém nyele, s tudnom kell 
melyiktek a legkeményebb, legerősebb ágú. Rá van szükségem, mert abból 
a fából kellene nekem egy darab, hogy pótoljam a fejszém nyelét.
A fák azonban jól ismerték a szegény embert, tudták, hogy a fejszével éppen 
őket akarja kivágni, így eszükben sem volt adni neki ágat az új nyélhez.
Jól méregbe gurult a szegény ember. Elhatározta, hogy átballag a 
szomszédos erdőbe, ott talán nem ismerik őt a fák és szerencsével jár. Így 
is tett. Amint odaért, ismét így szólt a fákhoz:
- Kis fácskák, én egy szegény ember vagyok! Eltört a fejszém nyele, nem 
tudok otthon dolgozni a ház körül. Szeretném tudni, hogy melyikőtök a 
legerősebb fa, mert abból kellene nekem egy darab, hogy tudjak új nyelet 
faragni a fejszémbe.
No, az itteni fák nem ismerték a szegény embert, nem tudták, hogy favágó, 
s igen rossz ember, ezért így válaszolt a nyárfa:
- Kedves ember! Adunk neked egy nagydarab ágat. Az akác, na, az a 
legkeményebb közülünk, tőle kérj.
Odament hát az ember az akácfához, kért tőle egy ágat, és a fa szívesen 
odaadta neki egy darabját. Igencsak megörült a szegény ember. Amint kész 
lett az új nyél, nem volt rest, ki is próbálta. Csak úgy csapkodta, vágta a fák 
törzsét, egyiket a másik után. Dőltek ki a fák jobbra-balra, ritkult az erdő. A 
nyárfa hangosan sírt, és kiabált:
- Óh, jaj, Teremtőm, milyen ostobaságot csináltunk, és milyen buták 
vagyunk. Naivan segítettünk annak, aki épp minket akart bántani.
Akárhogy sírtak, panaszkodtak a fák, a fejsze egy percre sem állt meg, csak 
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csattogott, a fák pattogtak alatta. A szegény ember csaknem az egész erdőt 
kivágta. A fák jóhiszeműek, s naivak voltak, és csúnyán rászedték őket. Feltétel 
nélkül megbíztak egy ismeretlenben, aki aztán csúnyán rászedte őket!

Illusztráció: Győri Jázmin
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Illusztráció: Győri Jázmin
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December
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek

30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 1817 19

20 21 22

16

23 24 25 26

27 28 29

Elza Borbála
Barbara
Boróka

Árpád

Auguszta

Eugénia
Karácsony

István
Karácsony

Viola
Violetta

Teofil

János Kamilla
Apor

Tamás
Tamara

Dávid
Zorád

Szilveszer
Darinka
Melánia

Tamás Zénó
Tifani

Viktória
Niké

Ádám
Éva

Gabriella

Luca
Lúca

Otília

Szilárda
Szilárd

Valér Etelka
Aletta

Lázár
Olimpia

Vilma
Csaba

Miklós
Döníz

Miklós püspök
napja

Ambrus Mária
Marion
Emőke

Natália
Natasa

Judit
Loretta

Melinda
Vivien

Ferenc
Olívia
Xavér
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Programok Adonyban
2021. 12. 05. Köszöntelek Karácsony
Helyszín: Művelődési ház Szervező: Művelődési ház

2021. 12. 19. Városi Karácsony
Helyszín: Művelődési ház Szervező: Művelődési ház

2021. 12. 24. Jézuska várás
Helyszín: Temlom Szervező: Egyházközség

2021. 12. 26. János - napi boráldás 
Helyszín: Templom Szervező: Borrend

2021. 12. 30. Bandy Band koncertje
Helyszín: Művelődési ház Szervező: Bandy Band
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Kincsek a kredencen
Ángyi gráciái

Kozmér Lajosné (Szűcs Zsuzsanna) vagyok és örömmel fogadtam a felkérést, 
mely során egy szívemnek kedves családi örökségről mesélhetek.

A képen látható bögrék jelenleg az ebédlőmet díszítik. Apai részről 
származó rokonságomból, ángyim, Szűcs Józsefné (született: Horváth 
Mária) ajándékozta nekem a két különleges darabot, mikor egykor 
születésnapja alkalmából süteményt készítettem és meglátogattam. A kelt 
hájas volt a kedvence. Még mindig szemeim előtt van konyhája, melyben 
régi, világoszöldre festett, pöttyös üveges konyhaszekrénye állt. A felső 
vitrin polcán keményített csipkeszegély felett sok porcelán. Köztük ezek 
is. Az alacsony néni sokat sürgött- forgott a konyhában. Lekváros rácsost 
sütött, mire mentem. Még le sem vágta az első szeletet, máris régi történetek 
mesélésébe kezdett. Ekkor emelte ki a vitrinből ezt a két bögrét, melyet, 
mint kiderült, nászajándékul kapott. Sajnos arra már nem emlékszem, 
hogy kitől. Mikor a kezembe adta, hogy közelebbről is megnézhessem azt 
mondta nekem: „Te, Zsuzsi, úgy gondoltam, hogy ezt neked szeretném 
ajándékozni.” Először vonakodtam, de láttam az arcán, hogy szívesen adja, 
így  végül örömmel fogadtam el. Érdekes, hogy ángyim halála után, Amanda 
lányom ragaszkodott a pöttyös üveges szekrényhez. Felújította és sokáig 
konyhája éke volt, melyhez az ángyi keményített polccsipkéit kapta tőlem 
ajándékba. Továbbá még mindig különös gonddal őrzi Amanda az ángyi 
menyasszonyi pártáját és az ehhez tartozó kitűzőt is. A tárgyak története 
valahol mindig összefonódik. Büszkeséggel tölt el, hogy mindhárom 
gyerekem ragaszkodik a régmúlt idők értékeihez. 

Kor: 1950 -1969.
Stílus: barokk
A bögre mérete: 9,3 x 7,5 cm
Logózása: logózott. Zsolnay, Pécs. 25 L
Mintázata: Mitológiai. A három grácia.

Kozmér Lajosné
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„A Gráciák eredete a görög mitológiából vezethető le. Zeusz lányaiként 
ismerik a Khariszokat, a szépség, a báj, a jóság istennőit. Az elterjedt 
nézet szerint hárman voltak: Agalia, a Ragyogó, Euphroszüné, az Öröm 
és a legidősebb, Thaleia, a Virágzó. Innen származik a „három grácia” 
kifejezés. A római mitológia átvette alakjukat, megfelelőjük a Grácia (latin 
eredetű női név), mint „a kellem, a báj istennőinek a neve”. Jelentése szerint: 
szeretetreméltóság, báj, kegy. A keresztény szóhasználat más értelmezésben 
említi a grácia szót, mint kötőszó= kegyelem.”
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Az adonyi 1414. Gellért püspök cserkészcsapat bemutatkozik

Történetek a táborozásról

Táborozás más csapatokkal
Minden csapatban a nyári tábor az év csúcspontja, a megérdemelt 
jutalom, a hab a tortán. Ez a 10-14 nap örök emlék mindenki számára, a 
kiscserkészektől az őrsvezetőkön át a táborparancsnokig. Ezt az élményt 
csak az fokozhatja tovább, ha más csapattal együtt történik mindez.

Első közös táborunk 2002-ben 
volt a Sczekociny testvérvárosunk 
cserkészeivel rendhagyó módon 
az adonyi iskola sportcsarnokába 
elszállásolva. A helyszín nem 
befolyásolta az élményeket, melyből 
ebben az évben is rengeteg volt. 
Kirándulások, játékok, tábortüzek és a 
kihagyhatatlan táncestek.
A következő három évben is együtt 
táboroztunk, miközben „civil” 
gyerekek is csatlakoztak az adonyi 
résztvevőkhöz. Közülük később 

többen is fogadalmat tettek. 2003-ban Raszków volt a tábor helyszíne, 
ahol rengeteg játék várt ránk, főleg számháború, ahol vegyes párosban 
játszottunk (egy magyar és egy lengyel gyerek kapta ugyanazt a számot). 
Remekül működött, a tábor végére szinte meg sem lehetett mondani ki 
merről jött, mindenki-mindenkivel barátkozott. És persze a rengeteg fagyi, 
amit ott ettünk...
2004-ben ismét Adonyban voltunk, ahol már ismerősökként üdvözöltük 
egymást, és ez az oldott hangulat a tábor végéig kitartott. Ismét rengeteg 
kirándulás, szórakozás várt ránk, bebarangoltuk a közeli helyeket, 
megnéztük a Balatont, és a Gellérthegyre is ellátogattunk.
2005 egy felejthetetlen élmény volt, mikor 2 napon keresztül a Balti-
tengerig utaztunk, hogy Międzywodzie városában táborozzunk. Végre 
sátrakban! Itt is rengeteg élményben volt részünk, szinte mindennap 
fürödtünk a tengerben, és a környék minden nevezetességét bejártuk.
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2006-tól már magyar csapatokkal táboroztunk. Ekkortól mentor csapatként 
segítettünk új csapatokat, akik még kevesen voltak, és velünk együtt tudtak 
tábort szervezni. 2006 és 2011 között 6 alkalommal pusztaszabolcsi 
cserkészekkel szerveztük együtt a tábort. Az első táborban még csak 
ketten voltak, majd az idő előrehaladtával egyre és egyre többen. Az utolsó 
alkalommal már teljes csapatlétszámmal jöttek.
2012 és 2013 nyarán a rácalmási csapat volt a társunk a táborozásban, 
akik hamar beletanultak a cserkészéletbe.
2014 és 2016 között 3 alkalommal a svábhegyi cserkészekkel, 2019-ben 
pedig a kaposvári cserkészekkel volt egy kiváló táborunk. Minden egyes 
közös tábor egy remek élmény, ahol rengeteg program és kaland vár a 
cserkészekre.
Köszönöm az adonyi cserkészcsapatnak!

Elek Sándor

Szerelem a csapatunkban
Van egy kedves emlékem egy régebbi táborból, amikor megpróbáltam a 
csendes pihenőben egy picit szundítani. Végül csak próbáltam, ugyanis egy 
hálófülkével arrébb a kislányok éppen csacsogtak. A téma: A FIÚK. „Neked 
ki a szerelmed a táborban?”. Egy idő után átszólok nekik, hogy nem tudok 
tőlük aludni. Persze, ugyanazon a hangerőn kérdezik egymástól: „Szerinted 
meghallotta?” Igen hallottam, de aztán hagytam a dolgot, mert hát nincs is 
szebb emlék egy tábori szerelemnél, és ezt ki is kell beszélni.
A csapatunk fennállása óta igencsak sok szerelmet, párkapcsolatot, sőt 
házasságot kitermelt. Ráadásul ezek a frigyek még ifjú, pici cserkészeket 
is gyümölcsöztek.. Nemrég csodálkoztam el, hogy a vezetőségi 
megbeszélésekre a tagok több mint fele párban jön. Vajon miért alakul 
ez így? Talán azért, mert egy helyen gyűltek össze azok az emberek, 
akiknek ugyanaz az értékrendjük és hasonló a gondolkodásuk. Persze 
az is közrejátszhat, hogy 10 napra összeeresztve az erdőben, egy nomád 
táborban igencsak megismerjük egymást minden oldalról. Ha azután 
is tetszik egy lány, hogy nem sminkel, nem tud rendesen hajat mosni, se 
szépen öltözködni, ráadásul házsártos az alváshiány miatt, akkor az már 
több, mint valami. De hát nekünk, hölgyeknek is imponál, ha pár száraz 
rönkből és némi madzagból összedobnak egy komplett „konyhát” vagy egy 
körletet a srácok.
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Az én családom is több ékes példával tud bizonyítani. A szüleim Margit 
néni és Waldi bácsi is cserkészházasok. Bár édesanyám felnőttként 
lett cserkész, apukám „térítette” meg. Úgy gondolom, anyukámnak sok 
lehetősége nem volt arra, hogy feldolgozza azt, hogy a férje a szabadidejét, 
energiáit, szabadságait más gyerekeire fordítja, kénytelen volt belépni :). 
Elmondhatjuk, hogy a testvéreimmel a mi életünket is behálózta a cserkész 
romantika. Mindannyiunknak volt cserkész párkapcsolata. Kettőnknek 
még házassága is az lett. Anna nővérem és a férje, nagyon sok munkával 
felélesztették a Svábhegyi cserkészcsapatot. Szerencsére, több tábort 
és programot szerveztünk már együtt. Az én férjem is pár évig vezette 
az adonyi társaságot, így én is parancsnok feleség lettem. Úgy látszik, az 
Olszewski család nőtagjainak ez az örökletes végzete.
Adonyban további cserkész házasok közül ott van Fogas Gábor és Eszter 
felesége. Gábor szintén évekig vezette a csapatot. Ennek köszönhetően 
ismerhette meg feleségét, aki a bicskei cserkészeknél tevékenykedett. 
Szerencsére, most már nálunk munkálkodik, így már két új taggal 
bővülhettünk, ugyanis már megszületett a kisfiúk is.
Azt hiszem, a cserkészet nem egy tevékenység, hanem egy életforma, és 
ha olyan társsal osztozol, aki tudja, ez mit jelent, az már egy főnyeremény. 
Rengeteg mindent köszönhetek a cserkészetnek, sosem felejtem el a sok-
sok tábort és túrát, az új embereket és barátokat, akiket megismertem, de 
a legnagyobb ajándék a férjem. Köszönöm az adonyi cserkészcsapatnak!

Elekné Olszewski Kinga
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Gasztronómia - Szabadtűzön készülhet

Rablóhús nyárson

Hozzávalók (4 személyre): 20 dkg szűzpecsenye, 15 dkg sertésmáj (ha nem 
szeretjük a májat, lehet csak szűzpecsenyéből is készíteni), 15 dkg húsos 
szalonna, 15 dkg hagyma, 40 dkg burgonya, só, bors.

Elkészítése: A hús hártyáját lefejtjük 
és ujjnyi szélességű szeletekre vágjuk, 
amiket kissé ellapítunk. A májat és a 
hagymát 8, a szalonnát és a meghámozott 
burgonyát 16 szeletre vágjuk. A egészet 
négyfele osztjuk, és kezdődhet a 
nyársra fűzés. Burgonyával kezdjük, és 
azzal fejezzük be. A 4 nyársat sózzuk, 
borsozzuk, és a grill felett forgatva szép 
pirosra sütjük. Bármilyen saláta vagy 
savanyúság illik hozzá.

Fűszersa(o)rok

Csillagánizs: Az ánizsnál erősebb illatú, Dél-Kínából származó édes ízű 
fűszer, mely egy örökzöld fa termése. A csillag alakú termés 8 tüszőből áll, 
ebben vannak a magok.
Felhasználható kompótok, gyümölcslevesek, sütemények és likőrök 
ízesítésére. Jó görcsoldó, szélhajtó, gyomorerősítő hatása van.

Takács Béláné
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Környezeti értékeink – halfauna Adonyban
A szent őrültek hala

Ikonikus hal.
Vannak horgászok, akik egész életüket felteszik e halfaj horgászatára, s 
minden szabadidejüket és szabadon elkölthető forintjukat arra szánják, 
hogy megfogják életük süllőjét. Nem számít se éjjel se nappal, se hó se fagy... 
Őket szinte mindig kint találjuk a parton vagy a csónakjukban, és hosszú, 
betlis éjszakákat is bevállalnak, hogy megfogják a kapitális példányt.
Szent őrültek ők.
A süllő, ami a fogas. A fogassüllő.
A sügérfélek családjába tartozó hal, legközelebbi rokonai a kősüllő és a 
sügér. Teste erősen megnyúlt, oldalról nyomott. Feje nagy, s mint a teste, 
ez is oldalról lapított. Csúcsba nyíló szája nagy, és felső állkapcsának vége 
eléri a szem hátsó vonalát (ellentétben a kősüllővel). Szájában erős fogak 
találhatók, s elől találjuk az erős ebfogait, melyekről a 1,5 kg-nál nagyobb 
példányok a fogas elnevezést kapták. A két hátúszója közül az első igazán 
tüskés, az óvatlan horgászok kellemetlen sérüléseket szenvedhetnek el 
tőle. Az élőhelytől függően változhat a színe. Az alapszíne zöldesszürke, 
melyet sötétebb harántsávok törnek meg.
A fogassüllő szereti a jó oxigén ellátottságú, szennyeződésektől, iszaptól 
mentes állóvizeket és a kevésbé gyors folyószakaszokat. A süllők kedvelik 
a bedőlt fákat, tuskókat és a mederben a nagyobb köveket, töréseket. 

Ezeken a helyeken szívesen 
tartózkodnak, akár több 
példány is. A horgászok a 
hosszú évek alatt megismerték 
e helyeket (süllő tanya), 
melyeket hétpecsétes titokként 
próbálnak őrizni.
Mivel a süllő nem veti meg a 
dögöket, így eredményesek 
lehetünk halszelettel vagy 
döglött kishallal. Nagyszerű 
hír a horgászoknak, mivel a 
döglött csalink nem fogja az 

Bodó Emese
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úszós készségen felkínált horgunkat az akadóba 
húzni. Hiába vannak a süllőnek is fogai, ebben az 
esetben nincsen szükségünk drótelőkére, mint 
a csuka esetében. Ellenben a horoghegyünk 
legyen mindig tűéles, hogy a gerinces botunkkal 
át tudjuk ütni a hal keményebb száját. A pergető 
horgászok elsősorban a gumihalas módszereket 
vetik be a süllők ellen (akadókban védett 
horgokkal). De a tavaszi küszívástól a vermelésig 
tartó időszakban a lassan vontatott és lebegni 
képes wobblerek is eredményesek az esti 
órákban. A nagyobb folyókon a legyes horgászat 
is eredményes tud lenni, mivel az úszó zsinór 
és a sodrás együtt a vízfelszín közelében tudja 
tartani, utánozva a csábosan mozgó, megpihenő, 
óvatlan küszöket.
A süllő a magyar gasztronómia része, számtalan 
recept főszereplője. Talán ezért is olyan nehéz a 
horgászok számára ezen halak visszaengedése. 
De vegyük észre, hogy egyre többen horgászunk 

(2020-ban 600.000 magyarországi horgász próbált szerencsét vizeinken) 
egyre kifinomultabb felszereléssel, így a süllőknek egyre nehezebb a dolguk. 
Bármekkora összeget szánnak az egyesületek a süllő telepítésére, soha nem 
tud felérni egy természetes szaporulattal. Óvjuk a nagy süllőinket, mert ők 
adják át génjeikben azt a receptet, amivel sikerült 80 cm fölé nőniük az 
utódoknak. Adjuk meg az esélyét a fiainknak és unokáinknak, hogy ők is 
tudjanak fogni egy kapitális süllőt!

Hetyéssy Pál
Tisztelt Olvasó! Reméljük, élvezettel olvasta cikksorozatunkat az adonyi 
horgászvizek különös és szép természeti értékeiről, a halakról. Óvja 
vizeinket, és amennyiben horgászásra adja fejét, nagy szeretettel várjuk 
az Adony és Környéke Horgász Egyesület tagjai sorába, hogy ne csak a 
tányéron találkozzon e csodálatos teremtményekkel.
Végezetül, hadd álljon itt az egyesületünk toplistája. Ezen halakat a tagjaink 
fogták ki, és többségüket vissza is engedték percek múlva, hogy élhessenek, 
szaporodhassanak, és még több örömöt okozhassanak sporthorgász-
társainknak.

 Kremmer Imre
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CSUKA
Szontágh Attila

2007.10.15. 17 óra
Súlya: 15,86 kg (o.r.: 20,47 kg)

               Hossza: 137 cm 

PONTY
ifj. Virág Ferenc

2017.09.08. 22 óra 30p
Súlya: 27,04 kg (o.r.: 44,15 kg)

Hossza: 87 cm
Kerülete: 94 cm

AMUR
Jánosi Roland

2010.06.15. 17 óra 30 p
Súlya: 14,5 kg (o.r.: 40,76 kg)

Hossza: 91 cm
            Szélessége: 63 cm 

HARCSA
Laklia István
2009.05.07.

Súlya: 22,00 kg (o.r.: 113 kg)
Hossza: 143 cm

BUSA
Vörös Antal

2017.04.09. 7 ó 30 p
Súlya: 24,00 kg (o.r.: 80 kg)

Hossza: 105 cm
Csali: pufi

                    Fenekező 

BALIN
Paulusz Balázs

2017.08.16. 20 ó
Súlya: 6,00 kg (o.r.: 10,54 kg

Hossza: 69 cm
Csali: szalmó műcsali

Pergetéssel

TÖRPEHARCSA
Faragó Antal
2015.10.03.

Súlya: 0,75 kg (o.r.: 1,98 kg)
Hossza: 34 cm

               Kerülete 33 cm 

DÉVÉRKESZEG
Bodzán Gyula

2019.06.18. 6 ó 10 p
Súlya: 3,55 kg (o.r.: 6,02 kg)

Hossza: 55 cm
Kerülete: 49 cm
Csali: giliszta

SÜGÉR
Kónya János
2013.04.11.

Súlya: 1,2 kg (o.r.: 1,87 kg)
Hossza: 34 cm

              Kerülete: 33 cm 

SÜLLŐ
Kremmer Imre

2016.09.30. 17 ó 30 p
Súlya: 9,00 kg (o.r.:15,50 kg)

Hossza: 86 cm
Kerülete: 55 cm

Öröklista 2019
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KARIKAKESZEG
Kremmer Imre

2019.05.17. 6 ó 30 p
Súlya: 0,82 kg (o.r.: 1,9 kg)

Hossza: 31 cm
              Kerülete: 36 cm 

KŐSÜLLŐ
Laklia István
2011.12.13.

Súlya: 1,17 kg (o.r.:3,20 kg)
Hossza: 43 cm

BODORKA
Kremmer Imre
2016.06.16. 8 ó

                                    Súlya: 1,65 kg (o.r.:1,9 kg) 

Hetyéssy Pál
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Kérdezhetlek? Felelsz?
Jövőnk a klímaváltozás tükrében: van rá energiánk?

A klímaváltozás jövőjéről folytatott elmélkedésünkön Alsóházi Boglárka, 
Ármai Borbála, Ágoston Melinda, Ecsődi László, Virág Viktória vett részt. A 
beszélgetést mederben tartotta: Alsóházi Réka és Hetyei Gábor.
A jövőnket homály fedi – abból a tekintetből mindenképpen, hogy 2050-re 
milyen irányba fordul az emberiség és a környezete között folyó harc. A 
klímaváltozás ténye nem tűnik kétségesnek, és kisebbségben vannak azok 
a klímakutatók, akik úgy vélik, hogy az emberiségnek nincs ehhez semmi 
köze. A mai beszélgetésünk alkalmával a többségi véleményből indulunk 
ki, azaz a klímaváltozást (nagy) részben az emberi tevékenység okozza, 
és leginkább az üvegházhatású gázok kibocsátásának a növekedése, ami 
gerjeszti azt.
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedéséért jelentős 
részben felel az energiahasználatunk: a fosszilis forrásból származó 
energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz és azok származékai) ontják a 
légkörbe azokat a gázokat, melyek koncentrációjának növelése a légkör 
felmelegedését okozza. 30 év múlva is ezek az energiahordozók fogják 
uralni az energiamixet?
Az energiapazarló életmódunk is jó irányt vesz: a házak szigetelése, a 
takarékos fogyasztók teljesen általánossá válása mind-mind hozzájárul 
a klímaváltozást kiváltó hatások tompítására, bár 2050-re még nem 
lesz a gazdaságunk zéró CO2 kibocsátó, ezért a kutatók, energetikusok, 
villamosmérnökök feladata a fosszilis energiahordozók kiváltására adandó 
válasz megtalálása.
A jövőnk energiaforrása a megújuló energia lesz (szemben a nukleáris 
energiával). Ezek közül is a napenergia lesz a leginkább preferált. Ugyan 
úgy tűnik, hogy a sok-sok, a házak tetejére szerelt napcella hatékonysága, 
esztétikai látványa még hagy kívánnivalót maga után, azonban a 
legfontosabb megoldandó feladat vele kapcsolatban, hogy időszakosan 
működik – éjszaka nem süt a nap – és a villamos energia tárolása megoldandó 
feladat. Ezek áthidalására  több remek jövőkép is körvonalazódott! A 
sivatagi naperőmű-park óriási potenciált jelent. A Szahara kiaknázatlan 
tér a megújuló energia előállítására (akár napról, akár szélről beszélünk). 
Ugyan a villamos energia esetében nem csak a tárolás, de a nagy távolságra 
történő továbbítás is gondot jelent – túl sok a hálózati veszteség –, azonban 
2050-re ez utóbbi probléma már megoldott lesz.



391

Szintén kiaknázatlan terület a föld felsőbb légrétege – itt is számításba 
vehetjük akár a szélenergiát, de leginkább a napenergiát. Az 50 ezer méter 
magasban kifeszített sztratoszféra napcella-hálózat (SNH) esetében több 
probléma is megoldódni látszik: egyrészt a Föld légkörének a szűrő hatása 
(felhők, por, vízpára, stb.) nem csökkenti a beeső napsugárzás energiáját, 
így hatékonyabbá válik a rendszer, másrészt pedig a folyamatos keringéssel 
elérhető, hogy folyamatosan napsütésben legyen az SNH. Ezzel a napi 
ciklikus termelés helyett egyenletessé válik az energia-előállítás. Azonban 
problémát jelent a rendszer megvédése a földünket ért „meteortámadással” 
szemben: a légkör a meteoroktól megvéd minket (a légkörben elégnek). 
A sztratoszférában azonban erre nincs lehetőség. Szintén feladat az 
energia továbbítása földi felhasználók felé. Erre megoldást fog jelenteni az 
energianyaláb, mely vezeték nélkül fogja szakaszosan küldeni az SNH-tól 
az energiát az egyes fogadóállomásokhoz. A fogadóhálózat a Földön több 
helyen kerül kiépítésre, hogy a keringő SNH időről-időre tudjon a felszín 
adott pontján kapcsolatot létesíteni a fogadó állomással.
A szerves anyagokban is több potenciál van. A biogáz erőművek (növények, 
élelmiszer hulladékok, konyhai melléktermékek) hasznosítására 
mindennapossá válnak a háztartásokban is. Ezek hatékony működésével 
nemcsak energiát állítunk elő, de a szerves hulladékok ártalmatlanítása is 
megoldást nyer.
Szintén növényi alapú energiaforrás a fotoszintetikus energia. A növények 
a napfényből, vízből és szén-dioxidból képesek energiát termelni.

Hetyei Gábor most és majd
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Ez a folyamat is több nyereséggel bír: az energia mellett szén-dioxid 
(üvegházhatású gáz) légköri megkötése is megvalósul, mely csökkenti 
a klímaváltozás kiváltó okát. További nyereség a fotoszintézis 
„mellékterméke” az oxigén termelése. Az óceánokban létrehozott 
hatalmas energiatermelő algatelepek pedig remek vegetációs felületet 
jelentenek a tenger élővilágának, szűrik a vizet és élelmet is jelentenek 
a Föld lakosságának. Csodálatos lehetőség rejlik a fotoszintézisben. Nem 
mellesleg, a fotoszintézis lesz az alapja a Hold kolonizációjának… És talán 
még a műanyag zacskók kiváltásában is segíthet az alga, mint alapanyag.

Hetyei Gábor
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1. fősor Épület volt a Piac téren, az útkereszteződésben
2. fősor A 3. fősorban szereplő fákkal szemben lévő ház a 6-os út mellett
3. fősor Fák voltak a 6-os út mellett
4. fősor Vegyesboltos volt a József Attila utcában
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Kovács Sarolta: „Most egy évre tervezek”

Kovács Sarolta (1991. március 12.) 
foglalkozása: öttusázó. De nemcsak a 
foglalkozása, hanem az élete, a szerelme. 
Mindent meg is tesz érte, hogy a 
szerelmétől viszonzásképpen élményeket, 
sikereket kapjon. A női mezőnyben a világ 
egyik legjobb, legsikeresebb versenyzője. 
Talán csak Vörös Zsuzsa, a szintén 
fehérvári versenyző előzi meg. Neki van 
olimpiai aranyérme, Saroltának még 
nincs. De Zsuzsa már nem versenyez.
Nézzük az éremtáblázatát. A felnőtteknél 
6-szoros világbajnok, 3-szoros ezüstérmes, 
2-szeres bronzérmes. Első felnőtt VB-jét 

Budapesten nyerte váltóban 17 évesen. Felnőtt Európa-bajnokság: 4 arany, 3 
ezüst, 6 bronz. Junior VB: 5 első, 1 második, 3 harmadik hely. Junior EB: 6 első, 
2 második, 2 harmadik hely. 4-szeres magyar bajnok, 5-szörös 2., 2-szeres 3. 
hely. De párbajtőrben is magyar bajnok, és 4-szeres második helyezett.
Az év legjobb magyar juniorkorú sportolója. Az év legjobb magyar 
utánpótláskorú sportolója. MOB Nők sportjáért díj nyertese. Az év magyar 
öttusázója, Junior Príma díj jutalmazottja.
29 évesen 43 alkalommal állt már felnőtt vagy junior VB, vagy EB dobogó 
valamelyik lépcsőjén.
Adonyi kötődéséről, a sportról, a sikerekről beszélgetett Hetyei Csaba (HCS) 
a csupa szív, csupa derű – nem mellesleg – világverő sportemberrel, Kovács 
Saroltával (KS).
HCS: Hívhatlak úgy, mint mindenki? Sacinak?
KS: Igen, igen.
HCS: És hogyan köszönthetlek? Szia? Jó napot? Vagy erőt, egészséget?
KS: (nevet) Erőt, egészséget! (nevet) Nem, nem. Most már visszaállunk a 
régi kerékvágásba, úgyhogy „szia”.
HCS: Ma még pedig aktuális! Napokban szereltél le az öthetes kiképzésedből. 
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A tegnapi híradásokban benne volt, hogy „Kovács Sarolta újra Fehérváron 
edz”. Mi volt ez?
KS: Most már három éve én a sportszázad tagja vagyok, de idáig a 
pályafutásom nem adta a lehetőséget, hogy az alapkiképzést elvégezzem. 
Idén van ez a COVID járvány és holt időszak van, nincsenek versenyek, 
táborok. Kapóra jött az alkalom, ez az időszak és így elvégeztem a kiképzést. 
Nagyon jól éreztem magam, voltak kemény napok, de egy jó csapat állt 
össze. Mindenféleképpen jót tett ez a katonaság számomra: nincsenek 
versenyek, így a hétköznapjaimat is feldobta. Más volt, mint az edzés. Azt 
már megszoktam. Itt más izmokat is megmozgattam. A statikus dolgok is 
előtérbe kerültek: most megtanultam állni és várni (nevet). Örültem, hogy 
megcsináltam. Kicsi korom óta katona akartam lenni. Követem a családi 
hagyományokat. Sok katona volt, van a családban: édesapám, nagypapám, 
nagybátyám, unokatesóm. 
HCS: Adonyhoz a család révén kötődsz. Apukádat úgy hívják, hogy Kovács 
Nándi, nagynénéd Kovács Kati, meg Kovács Mari. De Adonyban talán úgy 
jobban ismerik a családot, hogy Kaja…
KS: Apu egy ideig Tapolcán szolgált, a szüleim egy katonai bálon ott 
ismerkedtek meg, és én így ott születtem. Aztán 1998-ban vezényelték 
Fehérvárra, így ment a család is. Akkor már hárman voltunk testvérek. 
De minden nyaramat Adonyban töltöttem a nagymamámnál, együtt az 
unokatesóimmal, Gyuszival, Balázzsal és Istvánnal. Istvánnak már vannak 
gyerekei, ők Adonyban élnek, úgyhogy gyakran megyünk oda. Nagyon 
szívesen megyek vissza, szép emlékek kötnek Adonyhoz. A nagymamáink 
korán meghaltak, így apa nővérét, Katit 
mi mamának szólítjuk. Nekünk ő volt 
a nagymama. Amikor nyáron apáék 
le akartak passzolni, mondták, hogy 
megyünk Lili mamához. Mert akkor 
éppen Lili kutyája volt, de aztán amikor 
Pamacs kutyája lett, akkor Pamacs 
mamának hívtuk. (nevet) Nekünk ő a 
nagymama. Én emlékszem a varrodára a 
sarkon. Mentünk oda segíteni neki. Nem 
hiszem, hogy sokat segítettünk, mert 
nagyon rosszak voltunk. Emlékszem, 
mindennap húslevest kértünk, és azt 
ettünk tésztával, nagyon sok tésztával 
(nevet). A mai napig, ha megyünk, az az 
alapmenü. 
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A második mindegy, mert úgysem 
fér belénk. Nagyon szeretem mai 
napig a mama főztjét. Sok éthordóval 
megyünk manapság is oda. Jaj! Jönnek 
elő az emlékeim. Emlékszem, amikor a 
bátyámmal ott voltunk, és disznóvágás 
volt kora reggel. De azt én nagyon 
nem szerettem. Hallottuk, hogy a 
malac sír, és mi a párna alá dugtuk a 
fejünket, és egymás fejére szorítottuk 
azt, hogy ne halljunk semmit. Meg hát 
Balázzsal és a haverjaival lógtam. Az ő 
egyik haverja tanította meg nekem az 
„r” betűt. A logopédusok nem tudták 
megtanítani. Ő egy nyár alatt a „Répa, 
retek, mogyoró”-val megtanította. 
HCS: Hogyan kezdtél sportolni?
KS: Mind a hárman tesók örökmozgók 
voltunk, vagyunk a mai napig. Mindig 
mentem biciklivel a bátyámmal 

bandázni. Sokat fürödtünk az adonyi holtágban nyaranta, és amikor ’98-
ban Fehérvárra kerültünk, akkor azt mondta apu, hogy úszni tanuljunk 
meg, de nem a sport miatt. Levittek az uszodába másodikos koromban. Az 
úszás nekem túl unalmasnak tűnt, egy év után 9 évesen kijelentettem, hogy 
én úszó nem leszek. Kipróbáltam labdajátékokat, de semmi labdaérzékem 
nincs. Az úszóedzőm látta bennem a tehetséget – jó volt a vízfekvésem 
–, és ő javasolta, hogy próbáljak ki egy öttusa csoportot. Jó is volt, hiszen 
az úszás mellett jött a futás, aztán a lövészet, a vívás, a lovaglás. 14 éves 
koromban már öttusázó voltam. Számomra nagy izgalom, hogy minden 
napom más! Nincs két ugyanolyan napom. Megunhatatlan. A kutyák után 
a lovak a nagy kedvenceim. Két kutyám van most is: Barack – az akkori 
szövetségi kapitánytól kaptam – és Dió. Diót egyébként Adony felé menet 
találtuk az út szélén, 4 hónapos korában távol minden településtől.
HCS: Mikor fordult komolyra a sport?
KS: Ez egy folyamat volt. 15 évesen voltam először junior versenyen. 
Következő évben már négy korosztályban versenyeztem. Ifi B, ifi A, junior, 
felnőtt. 16 évesen már jöttek az eredmények és beraktak mindenhova. 
Ahogy nőtt a terhelés, úgy álltam meg a helyemet. Bírtam mentálisan is. 
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És jöttek az eredmények. Meghatározó volt számomra, hogy amikor 
elkezdtem öttusázni, itt volt Vörös Zsuzsa, az egyetlen női öttusázó olimpiai 
bajnok – még (nevet), ez célzás volt –, és vele edzhettem, 16 évesen vele 
lehettem egy csapatban az Európa-bajnokság váltóversenyében, vele 
együtt állhattam a dobogón. Meg volt, hogy egymás ellen versenyeztünk. 
Ő volt az edzőm, most a főnököm. Szeretem ezt csinálni, meg imádok 
utazni, bejárni a világot. Ez a sport a hitvallásom. A harmadik olimpiámhoz 
közeledve el sem tudom képzelni, hogy mi lesz, hogy lesz, mikor fogom én 
ezt abbahagyni. Talán soha… Ki tudja mi lesz, most az öttusa szakedzőit 
csinálom. 
HCS: Az öt sportból melyik a kedvenced? Mit csinálnál, ha nem tusáznál?
KS: A vívás áll hozzám közel. Ugyan Fehérváron öttusázom, de a Tatai 
Vívóklubban vívok. A tataiakkal országos döntőt vívtunk: ezüst, arany, 
volt már minden. De mi lennék öttusa nélkül? El sem tudom képzelni az 
életemet e nélkül. Biztos katona, lovas katona (nevet) vagy motoros rendőr.
HCS: Megszámlálhatatlan első helyezésed van. Számon tartod?
KS: Hát, nem igazán tudom… Azt tudom, hogy négyszer voltam junior 
Európa-bajnok egyéniben, kétszer Világbajnok, ez talán csúcs is. Moszkva 
a kedvenc versenyhelyszínem. 2011-ben váltóban és ’16-ban itt nyertem 
csapatban és egyéniben VB-t .
HCS: Még egy cél van. Idén elmaradt, majd jövőre lesz talán a tokiói olimpia. 
Hogy készülsz?
KS: Volt egy sérülésem december környékén. Így számomra pozitív, hogy 
eltolták jövőre az olimpiát, mert így több időt kapok, jobban össze tudom 
szedni magam. Most futásban kell fejlődnöm. Próbálom ezt a plusz időt 
most erre fordítani. Mindenkinek nehéz mind mentálisan, mind fizikálisan 
átélni ezt a helyzetet. Most ez a feladat, ez az akadály gördült elénk, meg 
kell ezt is ugrani. Fura, nehéz helyzet. Egy-két napig sokkolt, de megy 
tovább az élet. 
HCS: Sok sérüléssel küzdöttél?
KS: Mint minden sportolónak, nekem is voltak sérüléseim. A sportágból 
adódóan is: a vívás egy féloldalas sportág. Minden vívónak gerincproblémái 
vannak, nekem is. Van gerincsérvem. Lágyéksérvműtéten is átestem már. 
Mind a két térdemet műtötték. A sérülések átvészelését segítette a mentális 
felkészülés; segített, hogy hamarabb visszaálljak egy-egy sérülés után. 
Nagyon sok jó versenyző van, és a mentális erő dönt sokszor. Egy sérülés 
után jól sikerült verseny nagyon sokat tud dobni lelkileg az emberen. 
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Meg hát aznap mindennek együtt kell állni: a csillagoknak is, meg ki 
lehet fogni olyan lovat, amivel nem lehet nyerni. Én verseny előtt mindig 
odamegyek a lóhoz, és lekenyerezem, adok neki egy kis jutalomfalatot. 
Megérzi a ló, hogy milyen ember, milyen sportoló ül rajta, és ha olyan, 
akkor próbál neki segíteni.
HCS: Az olimpiai részvételed biztos?
KS: Egyelőre igen. Jelenleg egyedül nekem van kvótám. Ha három 
versenyzőnek lesz, lenne, akkor abból csak kettő mehetne, amit szavazással 
döntenek el, hogy ki az a kettő. Most úgy tűnik, hogy igen, biztos. De 
Londonban sem volt kérdés, és Rióban sem volt kérdés, hogy indulhatok-e.
HCS: Fiatal vagy, de már a harmadik olimpiád. Meddig tovább?
KS: Nem tudom, most az olimpiáig tervezek – ki tudja, mikor lesz (nevet). 
Mindig mondom, hogy most már elég, meg hogy családot szeretnék. Most 
az olimpia az elsődleges cél. Azért én még el tudom képzelni magam az 
öttusában. De el tudom képzelni magam edzőként is, meg katonaként is. 
Most egy évre tervezek…

1. kép: https://www.google.com/search?q=Kov%C3%A1cs+Sarolta&client=firefox-b-
d&sxsrf=ALeKk02ajBqEXS_r18RwaVbiyrC9Rv6lzg:1601294231846&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2a
hUKEwi-wPru5YvsAhWIZMAKHaaqCucQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1920&bih=930#imgrc=z2kRaMyIqLK7OM
2. kép: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Kov%C3%A1csSarolta_%C3%B6ttus%C3%A1z%C3%B3.jpg
3. kép https://www.origo.hu/sport/olimpia/2016/20160820-olimpia-ottusa-foldhazi-zsofia-kovacsa-sarolta.html
4 kép: MTI/Kovács Tamás: https://www.life.hu/eletmod/20200408-interju-kovacs-sarolta-ottusa-olimpia-
vilagbajnos-noi-sportolo.html
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Hogyan ünnepeltünk anno?
Lakodalmas emlékek (3. rész)

Játékok
Folytatódjon a lakodalom! Kleinné, Manyi néni mesél, hogy is volt, mint is 
volt sok-sok évvel ezelőtt az adonyi lakodalom.
Viszonylag sok játék, kis incselkedés volt szokás Adonyban is. Az egyik 
ilyen volt a kása pénz. Az úgy zajlott, hogy mindig volt egy olyan vállalkozó 
asszony, aki, amikor már jóllakott a násznép, de azért még ott voltak az 
asztalnál és csipegettek, eszegettek, akkor annak bekötötték egy ruhával 
a kezét, fogott egy tésztakiszedő kanalat, egy főzőkanalat, és valaki mindig 
kísérte egy fazékkal. Jajveszékelt, hogy: „Jajj, nagy szerencsétlenség történt 
a konyhában, a szakácsné leforrázta a kezét, és hát jajj, mennyi költsége lesz 
neki!”. Ment körbe az asztalok körül, és mindenki dobott az edénybe pénzt, 
így gyűjtöttek pénzt a szakácsnőnek. Voltak olyan vicces emberek, akik ki 
akartak venni belőle pénzt, ezért volt a másik kezükben a főzőkanál, hogy 
rá tudjanak csapni a „lopni” készülő kézre, hiszen a szakácsnőnek nem 
volt fizetsége. Ez a borravalója volt. Nem osztották szét egymás között, a 
szakácsnő megtartotta magának mindig.
Ha kezdtek elfáradni az emberek, kiüresedett a tánctér, és vissza akarták 
csalogatni őket mulatozni, akkor jöttek a játékok. A sodrófatánc például egy 
ilyen játék volt. Ezt úgy táncolták, játszották, hogy egy ember kézbe vette 
a sodrófát, a többiek meg párban táncoltak, és amikor ledobta, elhallgatott 
a zene, és párt kellett cserélni. Akinek nem jutott, az felvette a földről a 
sodrófát, és az táncolt vele. Ehhez általában csárdást és foxot táncoltak.
A párnatánc is egy hagyományos játék, ami főleg keringő volt. Körben álltak 
vagy ültek, akik játszottak, és hoztak egy párnát. A kör közepén volt egy 
ember, az ő kezébe került a párna. Amikor elhallgatott a zene, ledobta valaki 
elé, természetesen egy ellenkező nemű játékos elé, adtak egymásnak egy 
puszit, táncoltak, majd helyet cseréltek. Voltak olyan tréfás kedvű emberek 
ebben a játékban is, akik úgy csináltak, mintha leraknák valakihez a párnát, 
de mégse, incselkedtek egymással. Néha tollal megcsiklandozták a párnás 
pár arcát, hogy ne tudjanak puszit adni egymásnak, vagy közéjük dugták az 
arcukat, ilyen kis játékosan, jókedvűen zajlottak ezek a játékok.
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Tánc, Friedrich Ferenc, Müller Jánosné (Ördög Kata) 

Tánc, (Menyecske: Paulusz Istvánné Fazekas Rózsa, párja: Szűcs Jánosné Paulusz 
Teréz, szemüvegben: Tóth Miklósné Paulusz Mária, ülők: Steinmann János, Steinmann 
Jánosné Tóth Mária)
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Szokás volt még a széktánc, ahol mindenféle ütemes zenét játszott a 
zenekar, amire gyorsan lehetett táncolni, lépkedni. Körbe rakták a székeket 
egymásnak háttal, és körülötte mentek táncolva az emberek. Amikor 
elhallgatott a zene, le kellett ülni egy székre, és mivel eggyel kevesebb 
széket raktak körbe, mint ahányan játszottak, így valakinek nem jutott, és 
ő kiesett. Aztán kivettek még egy széket, újra indult a zene, és így ment ez 
addig, míg a végén egyvalaki maradt.

Az esküvő után
Amikor vége volt a lakodalomnak, a menyasszonyt szokás volt hazakísérni, 
ott még, ha volt kedvük a kísérőknek, egy kicsit elidőztek, aztán 
hazamentek ők is aludni. Reggelivel is meg szokták kínálni a násznépet, 
az főleg becsinált leves volt, amit csirkeaprólékból készítettek, egy 
savanykás, tejfölös alapú levest képzelj el. Én nagyon nem szerettem, de 
sokaknak ízlett, hát különbözőek vagyunk. Másnap azoknak a rokonoknak, 

akik már idősek voltak és nem tudtak 
részt venni a lakodalomban, vagy nem 
értek rá, egy egész menüsort vittek át. 
Húslevest, süteményt, sültet, sőt még 
a borból is kóstolót. Én emlékszem 
rá, hogy a nagyobbik fiamnak, amikor 
volt az esküvője, szűk körű volt, de mi 
minden családtagnak, azoknak is, akiket 
nem hívtak meg, vittünk az ételekből, 
így adva meg a tiszteletet. Régen is így 
csinálták, hát mi is így tettünk. Cserébe 
egy apró ajándékot szokás volt adni, 
nem akkorát mintha megjelentek volna 
a lakodalomban, de valami apróságot 
emlékbe. Nekem is van egy csodaszép 
terítőm, amit egy ilyen családtól kaptunk, 
akik nem voltak jelen az esküvőmön, de 
másnap kaptak a vacsorából.

 Adony, Magyar u. 4. Családi háznál Pletser Julianna és Pletser József esküvőjén, 1940. Később 
nevüket magyarosították Pálházi névre.



402

Az ifjú pár 1964. (Klein Lajos és Králl Margit Mária)

Mi a férjemmel voltunk nászúton, az ismerőseim közül is sokan el tudtak 
menni. Főleg Magyarországon jártak akkoriban, mi például Szilvásváradon 
voltunk. 
Az elpakolást, a takarítást már a szűkebb család csinálta, az ifjú pár apja és 
anyja, a testvérek, esetleg a nagyon közeli barátok.

Klein Lajosné, Manyi néni emlékeit felszínre hozta és lejegyezte:

 Alsóházi Réka
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Kincsek a plébánián
Sarlós Boldogasszony templomunk zászlói – Rózsafüzér királynője

Templomunk egyik történelmi értékkel bíró zászlaja a „Rózsafüzér 
királynője” zászló. Amikor a templom főbejáratán bemegyünk, jobbra, az 
utolsó padsor fal felöli oldalára felszerelt tartóban látható. Keresztrudas 
templomi zászló, amelyet általában körmenetek alkalmával is használtak. 
Fehér színű, egyoldalas, horgolt kivitelű. Több templomban az oltár 
közelébe helyezik el. Mérete: 75×127 cm. A zászló középen háromszögben 
végződik, két széle is csúcsban, és mindegyiken rojtban végződik. Középen 
a Szűzanya a kisded Jézussal. Mária feje körül glória, baljában a gyermek 
Jézus, akinek feje körül glória látható. Körben rózsadíszítés. A zászló 
felirata: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! 
A fa keresztrúd fehér anyaggal borított (ez a bújtató), ehhez van rögzítve 
a horgolt anyag. Két végén sárgaréz záró elem látható. A keresztrúd rézből 
készült akasztóelemmel kerül fel az akasztókampóra, amely a zászlórúdhoz 
van rögzítve. A fehér színű zászlórúd 250 cm hosszú, és rézből készült 
kereszt zászlócsúcsban végződik. A zászló középső háromszög alakú 
részét általában a rúdhoz kötötték. Ennek az volt az oka, hogy amikor az 
alacsony ajtón kellett kivinni, akkor ne lógjon le pl. más személyre, hanem 
ott maradjon a rúd közelében.
A zászló történetéhez tartozik, hogy a „Rózsafüzér királynője” ünnepén 
a katolikus egyház a híveket segítő Szűz Máriát ünnepli. Ilyenkor Mária 
közbenjárásáért, Isten segítségéért imádkoznak, és az Istenszülő iránti 
tiszteletet kifejezve Jézus életéről elmélkednek. 
Ismerjük meg a történelmi hátteret, amely talán választ ad arra is, hogy 
az adonyi hívők mikor készíttették ezt a zászlót.  1571. október 7-én a 
lepantói tengeri ütközetben a keresztény seregek által alkotott Szent 
Liga összecsapott az oszmán flottával. A csatát segítendő V. Piusz pápa 
elrendelte a rózsafüzér imádkozását, melyet maga is kitartóan végzett. 
Az ütközet napján egy látomásban megtudta, hogy a keresztesek nyerik 
meg a csatát. A diadalt az egész keresztény világ a rózsafüzér imádságnak, 
illetve Mária közbenjárásának tulajdonította, ezért a pápa a Győzedelmes 
Nagyasszony tiszteletére ünnepet rendelt el erre a napra, melyet először a 
következő évben, 1572-ben tartottak meg. 
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1573-ban XIII. Gergely pápa október első vasárnapjára helyezte át 
az ünnepet Legszentebb Rózsafüzér elnevezéssel azon templomok és 
kápolnák számára, ahol rózsafüzér-oltár volt. XXIII. János pápa 1960-ban 
az ünnepnek a Rózsafüzér királynője nevet adta. 
A zászlórúdon itt is megtalálhatóak az adományozók neveit feltüntető 
zászlószegek. Viszont ennél a zászlónál kétfajta nagyságú szeg figyelhető 
meg. Egyik hasonló, mint a „Szívgárda” zászlónál, másik szintén pajzs 
alakú, koronás zászlószeg, de a pajzs babérággal szegélyezett, ez által egy 
kicsit nagyobb is. Talán a „nagyszeges” adományozók több pénzt adtak a 
gyűjtéskor? A rúdon összesen 38 darab szeg található, ebből 11 darab a 
nagyobb, babérágas. Viszont itt is vannak hiányzó szegek, mégpedig 24 
darab.   
A következő adományozók nevei olvashatóak a zászlószegekről: Herbszt 
Jenő, Schmidt József, gr. özv. Apponyi Albertné, Tóth Istvánné, gr. 
Wickenburg n. Márton, Kat. legényegylet, vitéz Pálfai János bíró, Szendi 
Horváth Andrásné, Zsákovics Györgyné, Prokovics Pálné, Marczinka 
István, Schmidt Ferenc, Pletser Ferenc, Schmidt Mihály, Steinmann Katalin, 
Paulusz Nándor, Hollentóner Ferenc, özv. Pajer Ferencné, Bartos Mihály, gr. 
Oberndorff Hugóné, Simon Ferenc képv., Kremmer József, Kellner Teréz, 
Huszárik Anna, Kukucska János, Jávai Zsuzsanna, vitéz Kádár Mihály, 
Barabás János, Oláh Imre, Poscher Nándorné, Pálfai Józsefné, Elszeszer 
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János, Rabóczky Illés, Bodzai Béla, özv. Szeitl Józsefné, Posch János, Gévai 
József, Zsákovics Gyuláné. 
A zászló valószínűleg a második világháborús években készült, amikor 
adonyi fiúk, férjek és apák a fronton küzdöttek. Családtagok, hozzátartozók 
a Szűzanyához imádkoztak érettük, kérve oltalmát. Körmenetek alkalmával, 
ha bárki rátekintett, késztetést érzett egy fohászra, reményt a Szűzanya 
segítségében. 
Amikor pedig rózsafüzérrel, Mária áldott füzérével imádkoztak a hívők, 
átérezték Krisztus felé irányuló mély szeretetüket. 
Mint minden zászlónak, a templomi zászlóknak is megvan a saját történetük. 
Sokszor homályba vész már, hogy kik, vagy ki által kerültek a templomba, 
kerültek felszentelésre. Társulatok, egyének, vagy maga az egyházközség 
döntött arról, hogy milyen zászló kerüljön a közösségbe. Mára már nagy 
érték a régi korok szokása, hogy zászlószegek kerültek a rudakra, rajtuk az 
adományozók, társulati tagok nevei. 
Tisztelettel emlékezzünk az adakozókra, mert összefogásuk sikere volt, 
hogy új zászlóval gazdagodott az adonyi egyházközség.  
Megköszönöm a kutatásban részt vett Bozai Márton plébános úr segítségét. 

Rózsafi János
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Adonyban született
Adony felszabadításának emlékére

A vers írója, Szergej Danyilov szovjet újságíró, író, költő. A második 
világháborúban katonaként járt Magyarországon, ahol őt – vagy más 
katonatársát – megihlette Adony szépsége. Településünkről a német 
hadsereget a szovjet alakulatok 1944. december 6-án űzték ki, ezért 
idézzük most fel a szovjet költő versét, melyre Siba Klára tanárnő hívta fel 
a figyelmünket. Köszönet érte.

Szergej Danyilov: Adony

Adony, Adony.... vajon ki vitatja el,
hogy te olyan szép vagy, mint ki énekel.
Vizeidnek partján hajnalfény köszönt,

s mezőid ködében üdvözöl a zöld.

Dús ligetedben barangolok én
Harcok dúltak itt, a domboldal tövén

Gondolatban él egy régi téli nap,
Hajam sötétjében pelyhek hullanak.

Íme itt a pázsit. Én felismerem.
Jó katona voltam, sebét viselem.

S lám, amit nem tudtam, az ösvény megett
ez a zöldellő táj versre késztetett.

Adony, Adony, vajon ki vitatja el, 
hogy te olyan szép vagy, mint ki ünnepel.

Vizeidnek partján hajnalfény köszönt,
s mezőid ködében üdvözöl a zöld 

Adony... Adony...emlék feltoluló est.
Csillogó ezüstbe öltözött füzes...

Mintha az a kislány itt lenne velem,
aki bajban-vérben vizet hozott nekem.
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A méhész és a méhek 12 hónapja
December

Itt az ideje a kikapcsolódásnak, a pihenésnek a méhész számára is. A 
méheket csak kívülről szemrevételezzük. E szemrevételezés során, hadd 
mutassam be a mi méheinket. A nálunk őshonos méhfaj nem agresszív faj, 
nem támad, csak védekezik. A virágokat járó méheket nagyon közelről is 
szemrevételezhetjük. Nem fog támadni. Sajnos, már lassan ott tartunk, hogy 
nem csak megélhetés a méztermelés számunkra, hanem e faj fenntartása 
megóvása a kipusztulástól. Az élősködők, betegségek, éghajlat változás 
és a sok vegyszer alkalmazása a kihalásukhoz vezethet. A többi méhész 
nevében is kérem, kérjük, virágzó növényeket ne permetezzék, vagy ha 
igen, az előírásoknak megfelelően. Ez veszteség nekünk is, a termelőknek 
is, hiszen ha nincs beporozva a virág, nem lesz termés se. Sokat hallani, 
hogy mekkora méhpusztulások vannak akár nálunk, akár Európában. 
Sajnos ez valós tény. Segítsenek, hogy segíthessünk a méhekkel!
Néhány dolog a méhtartásról. A legfontosabb a méhész számára, hogy ne 
legyen allergiás a szúrásra. Az ismereteket elsajátítani nem célszerű saját 
méhcsaláddal, még mielőtt az első kaptárt betelepítené, legalább egy évig 
tanuljon egy képzett, gyakorlott méhész mellett. Ennyi idő szükséges, 
hogy alapokat elsajátítsa az ember. Láthattuk, hogy az év minden hónapja 
ad újabb és újabb elfoglaltságot, tehát nem elég csak a májusi, júniusi 
teendőket megtanulnunk, tudnunk kell az év többi időszakának a teendőit 
is.
Fontos a méhész adminisztrációja is. Aki méheket tart, az önkormányzat 
felé be kell jelentkeznie, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
regisztrációjával és a TIR (Tenyészet Információs Rendszer) azonosítóval 
is kell rendelkeznie. Az ifjú méhész első teendői közé tartozik az is, hogy 
felvegye a kapcsolatot a méhegészségügyi felelőssel. Őt kell ugyanis 
keresni, ha gond van a kaptárok körül.
A méhtartás nem egyszerű feladat, nem elég csak tartani őket és elvenni, 
amit termelnek, hanem sok gondoskodást, odafigyelést igényelnek. Nagy 
anyagi befektetés szükséges, és bár a kisebb hibákat még kijavítják a 
méhek, de a nagyokat már ők se képesek orvosolni. Természetesen, egy 
gondatlanság és hiba lényeges anyagi veszteséget okozhat, de sokkal fájóbb 
megélni e kedves és hasznos állatok pusztulását.
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A kezdő méhészeknek javaslom, 
tudatosítani próbálom velük, hogy 
mindig olvassanak, tanuljanak, 
érdeklődjenek, kérjék más méhész 
segítségét. A méhek tanítják, 
megváltoztatják az embert. 
Nyugodttá teszik, határozott, de 
óvatos mozdulatokra késztetik. Aki 
ideges, kapkod, hadonászik, szúrással 
büntetik.
Kellemes karácsonyi ünnepeket, és 
boldog újévet kívánok! A méhész 
kollégáknak meg nehézséget a 
kaptárjukba jövőre! 
Propolisz, vagy méhszurok
A propolisz a fák rügyeinek, 
hajtásainak gyantájából gyűjtött anyag, 
melyet a kaptár védelme érdekében 
állítanak elő a fiatal dolgozó méhek. 
Ezzel (is) táplálják az utódokat, védik 
az egészségüket, hiszen ez az anyag 
baktériumölő tulajdonságokkal bír. 
Anyaga barnás, ragacsos, édeskés 
illatú. Elsősorban a fekete nyár, de a 
fenyő, tölgy, a napraforgó a legfontosabb gyantaforrás. A méhek propolisszal 
borítják a kaptár falait, ezzel is fertőtlenítik azt.
A méhek – mint láttuk – sokféleképpen vigyáznak egészségünkre: a méz, a 
virágpor is természetes gyógyír, de a propolisz is nagyon fontos „gyógyszer” 
számunkra, amelyet gyógyászati hatásai miatt már az ókorban használták. 
A propolisz a legerősebb vírusellenes hatóanyag, segít legyőzni a náthát 
és influenzát. Jótékony hatásai: fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, 
érzéstelenítő, serkenti az immunrendszert. Kezeli a megfázást és torokfájást, 
megszüntet és javítja a szájüregi problémákat, kezeli az emésztőrendszeri 
problémákat, gyorsítja az égési sérülések gyógyulását.

Kis László, méhész
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Kis kincses
Mersics-Morva Dóra: A szomorú rózsák története

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, élt egy ember, Béla 
bácsi a feleségével, Erzsi nénivel és egy szem fiukkal, Jancsival. Egy takaros 
kis házikóban laktak, amelyhez gyönyörű virágoskert is társult. Az asszony 
szorgalmát dicsérte a kert színpompás szépsége! Imádta a virágokat, 
szeretett sétálni köztük, gondozni őket, s beszélgetni velük. Különösen a 
rózsák voltak csodásak. Egy íves kapura futottak fel, s olyan sűrűn nőttek a 
virágok, hogy lassan a kapu sem látszott már.
Egy nap a fiuk, Jancsi és kedvese, Ágnes bejelentették, hogy egybekelnek, 
és az esküvő után beköltöznek a közeli városba. Jancsi szüleinek soha nem 
volt kedvére való fiuk választottja, elég lusta lány volt, s pletykáltak is róla 
a faluban egyet s mást. De nem szóltak bele a döntésbe, úgy látták, hogy 
Jancsi boldog, s nekik csak ez számított.
Az esküvő szépen megvolt, a fiatalok beköltöztek a városba egy kis lakásba, 
ahogy tervezték. Nem sokkal ezután Jancsi apja, Béla bácsi meghalt, s Erzsi 
néni egyedül maradt. Vigasztalhatatlan volt, csak a kertben lelte örömét. 
Ha nem a temetőben volt a férje sírjánál, akkor a kertben sétált, és a 
virágoknak mesélte el bánatát. Az is igen szomorította Erzsi néni szívét, 
hogy a fia házassága nem alakult a legjobban, a fiatalok sokat veszekedtek, 
Ágnes mindenért számon kérte Jancsit, s az a hír is járta, hogy esetleg nem 
hűséges a férjéhez…
Hamarosan Erzsi néni is meghalt. Én úgy gondolom, belehalt a bánatba. 
Mielőtt meghalt, megkérte a fiát, hogy szeretett kertjében temessék el, a 
rózsakapu tövébe. Jancsi teljesítette anyja utolsó kérését, a kertben lelt 
végső nyughelyre.
Eztán a fiatalok úgy döntöttek, hogy visszaköltöznek falura, beköltöznek 
Jancsi szüleinek házába. Abban reménykedett az ifjú férj, hogyha a 
régi kedves környezetbe visszaköltöznek, akkor az jót tesz nekik és a 
házasságuknak. Hát, sokkal jobb nem lett a helyzet. Jancsi megállás nélkül 
dolgozott, Ágnes viszont semmit nem csinált, otthon sem tartott rendet, 
nem főzött, a kertet is csak azért gondozta, mert Jancsi nyomatékosan 
megkérte rá.
Egy nap azonban a rózsák elkezdték hullajtani a szirmaikat, leveleiket. 
Úgy tűnt, haldokolnak a virágok. Hiába öntözte meg őket Jancsi is, nem 
változott semmit. 
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Illusztráció: Győri Jázmin
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Az összes rózsa elhervadt, szirmaik bebarnultak, majd lehullottak. A rózsák 
tudták, érezték, hogy Erzsi néni nincs többé, és hogy a szívét nyomasztó 
hatalmas bánatba halt bele.
Hiába locsolta őket Ágnes, szeretetet, törődést, jó szót nem kaptak. Így 
nem akartak már tovább a kertben virágozni. Így fejezték ki, hogy ők 
Erzsi néninek és Erzsi néniért virágoztak: a szeretetért, gondoskodásért, 
mindazért a jóért, amit tőle kaptak.
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