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B E K Ö S Z Ö N T Ő

Tisztelt Olvasó!

Hát, ez az év is a COVID-19 jegyében telt el. Mi, akik a Salináriumot 
„csináljuk”, azonban most sem engedtünk a vírusnak! Kicsit döcögősen, 
kicsit több munkával, kicsit nagyobb izolációval, de elkészültünk a 
következő évi adonyi kalendáriummal. Vannak újdonságok benne, vannak 
régiségek… Kezdjük talán ezzel!
A havi bejelentkező képek is ennek jegyében készültek. „Adonyi képeslapok” 
címmel láthatunk helyi épületeket régen és ma. Talán lesz, akinek 
meglepetést, rádöbbenést okoznak a hajdan volt épületeink szépségei. Mi 
sokat gyönyörködtünk benne. Szintén múltidéző a „Történetek Adonyból, 
Adonyról” rovat, valamit az „Elindultam szép hazámból” sorozat. Ezek 
adonyi családok huszadik századi történeteit mutatják be – és legtöbb 
esetben nem sztorizós, sokkal inkább drámai oldalról. A civil vonalat most 
a húszas, harmincas évek egyik legjelentősebb helyi társulata, az adonyi 
Legelő Társulat története hozza elénk: működéséről emlékezünk meg.
A múlt, jelen és jövő összekapcsolása az adonyi vasút története, kicsit 
jelene és esetleges jövője tükröződik a cikksorozatunkban. Szintén több 
időhorizonton átívelő az „Újjá építettem!” rovatunk, ahol egy lelkes 
hagyományőrző pár mutatja be, hogyan mentettek meg egy öreg házat a 
pusztulástól, és varázsolnak igazi otthonná.
Gasztronómia, keresztrejtvény, mesék, képregény: mint ahogy korábban 
is, a kalendáriumunk fontos és Önök által már elvárt részei. De ha lehet, 
igyekeztünk egy kis csavart is belevinni. A fakanállal most külföldön 
kavargatták az ételt, és a keresztrejtvényünkben bibliai idézetek rejtőznek, 
melyhez többségében plébánosunk fűzött megjegyzéseket.
Idei riportalanyainkat az köti össze, hogy mindahányan dacolnak a 
konvenciókkal és a nemi sztereotípiával: olyan hivatást folytatnak, ami 
nem megszokott a saját nemük esetében.
Környezeti értékeinket a vadászok mutatják be. A cikkek olvasása közben rá 
kellett jönnünk, hogy a vadászat nem úri huncutság, hanem nagyon komoly 
környezeti értéket teremt, és hozzájárul a biodiverzitásunkhoz, tájunk 
szépségéhez. Szintén a biodiverzitást mutatja be  „A templomkertben 
hajtott” rovatunk, mely szépséges virágokat, növényeket ismertet 
múltunkból, jelenünkből, kis történetekkel színesítve azokat.
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R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Piac tér a Bajcsy - Zs. utca felé

Nem maradhat el idén sem a fiatalabb korosztály jövővízióját kutató 
cikksorozat. Most döntően a környezeti terheink jövőjének kérdéseit 
firtattuk. 
És most nézzük, kiknek is köszönjük a jövő évi Salináriumunkat, kik azok, 
akik segítették annak létrejöttét!
Alsóházi Boglárka, Alsóházi Réka, Bajgár Zoltán, Benke Imre, Berkes 
Györgyné, Bokor Jónás, Boldog Istvánné, Boldog József, Borsos Balázs 
(Anglia), Borsos Viktória (Anglia), Burány Lászlóné, Czikora István, Cziráki 
Ferenc, Dr. Csabay Lászlóné született Kremmer Erika, Dr. Gábris Gyula, 
Dr. Steirer Lajos, Erdősi István, Forgó Józsefné született Gévai Eta, Füsi 
Borbála, Győri Balázs plébános, Győri Jázmin, Háder Mihályné, Hetyei 
Gábor, Horváth Ferenc, Horváth-Bártfai Anikó, ifj. Neichl Mihály, Ignácz 
Ildikó, Ignácz János, Kárász Erik, Kard Éva, Kardos Györgyi (Svájc), Kellner 
Mária, Kenesei Bálint, Klein Franciska, Kovács Amanda, Kozmér Amanda, 
Král Evelin, Králl Gabriella, Kremmer Lajos, Kremmer László, Lauber István, 
Magyar Boldizsár, Marczinka Tamás, Mersics-Morva Dóra, Mester Fanni, 
Mester Regina, Pajerné Streer Katalin, Pintér Miklós, Pletser Nándor, Pósch 
Nóri (Írország), Rózsafi János, Schmidt Réka, Stanczelné Nagy Piroska, 
Szabó Ferencné, Ila, Szántó Zoltán, Szeitl István, Takács Béláné, Tischner 
Erika, Tischner Vilmosné, Tóth István, Varga Bernát.

Kiemelten köszönjük Adony Város Önkormányzati Testületének és Ronyecz 
Péter polgármesternek, hogy támogatták a kiadványunkat.
Nincs más hátra, minthogy közreadjuk a 2022-es kiadványunkat azzal az 
ajánlással, hogy kedves Olvasó, kellemes időtöltést, jó olvasást kívánunk!

Hetyei Gábor szerkesztő, Takács Béláné olvasószerkesztő
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J A N U Á R 
R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 

Piac tér a Bajcsy - Zs. utca felé

Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye
 Utcakép: Boldog József 
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J A N U Á R  
H É T F Ő K E D D S Z E R D A C S Ü T Ö R TÖ K P É N T E K S Z O M B A T V A S Á R N A P
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P R O G R A M O K  A D O N Y B A N

2 0 2 2. j a n u á r  2 2.  

Vincevessző vágás
Szervező: Duna- menti Szent Orbán Borrend

Helyszín: Szőlőhegy

A Magyar Kultúra Napja 
Szervező: BAMHK

Helyszín: Művelődési ház
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H É T M É R F Ö L D E S  F A K A N Á L -  Í R O R S ZÁ G

Sziasztok, üdvözlet Írországból! Lendvai Eleonóra vagyok, tősgyökeres adonyi. 
A legtöbb ember Pósch Nóraként ismer. 2006-ban költöztünk Írországba 
férjemmel, Lendvai Krisztiánnal és kisfiammal, Axellel. A kislányom, Luca 
már ott született Mullingarban. Mind a mai napig nagyon sok magyaros 
ételt készítünk, de természetesen sok halat, bárányt, marhát fogyasztunk, 
mert ezek alkotják a tipikus ír konyha alapját. A sok tipikus ír étel közül 
kiválasztottunk egy egytálételt és egy desszertet, amelyeket nagyon egyszerű 
elkészíteni, és az alapanyagok beszerzése sem jelent különösebb problémát 
Magyarországon.
Üdv mindenkinek, és jó étvágyat!

Ír bárányragu – Irish Stew
Hozzávalók:

1 kisebb báránycomb (2-2,5kg)
4-5 nagy burgonya
3 sárgarépa 
1 paszternák 
4 szár angol zeller
2 fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma 
100gr finomliszt 
1dl étolaj
só, bors,kakukkfű 

Kedves Olvasó!

A 2022-es Salináriumban megemlékezünk olyan adonyiakról, akiket a 
történelem szele, kalandvágyuk vagy éppen a jobb élet reménye külföldre 
sodort.
Ma is vannak szép számmal, akik Adonyból indultak „szerencsét próbálni” 
a nagyvilágba, megérintette őket más országok kultúrája, gasztronómiája. 
A külhoni konyha receptjeit, konyhai fortélyait beépítették a saját 
szakácstudományukba, és rendszeresen elkészítik ezeket a finomságokat, 
akár ott telepedtek le, akár visszatértek városunkba. 
Jöjjenek most ezek a receptek! Jó sütés-főzést kívánok! 
                                                                                                                    Takács Béláné
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Elkészítés:
A feldarabolt báránycombot olajban elősütjük, majd félrerakjuk. A 
megmaradt olajban megpároljuk a hagymát, a paszternákot, a fokhagymát 
és az angol zellert. Amikor a hagyma üvegessé párolódik, megszórjuk 2 
evőkanál finomliszttel, majd kb. 1,5 liter vízzel felhúzzuk. Hozzáadjuk az 
elősütött bárányt, sózzuk, borsozzuk, és belerakjuk a kakukkfüvet, majd 
kb. 1-1,5 óráig közepes lángon összefőzzük őket. Amikor a hús megpuhult, 
és kezd a csontról leválni, hozzáadhatjuk a sárgarépát és a félbevágott 
burgonyákat, picit feljebb vesszük a hőmérsékletet, és főzzük még addig, 
amíg a répa megpuhul, és a burgonya is biztos puha lesz. Ha az állaga nem 
elég sűrű, lisztszórással korrigálhatjuk.
Nagyon finom, tápláló, egyszerűen elkészíthető ír egytálétel.
JÓ ÉTVÁGYAT!!

Pósch Nóri
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K Ö R N Y E Z E T I   É R T É K E I N K  -  V A D L E S E N  A D O N Y B A  N

Vadászat – Vadgazdálkodás

A magyar vadállomány világhírű, a vadászat pedig nemzeti kincsünk! 
Tényszerűségét mi sem igazolja jobban, minthogy hazánk 2021-ben már 
másodszor rendezheti meg a Vadászati Világkiállítást. Az ilyen eseményt 
lehetővé tevő eredmények azonban nem születnek saját maguktól, azokért 
tenni kell, mégpedig nagyon sokat! A magyar vadászok pedig tesznek, mert 
egy fegyelmezett, összetartó és a természetvédelemért tenni akaró közösséget 
alkotnak, melynek tagja a helyi Lívia Környéke Vadásztársaság is. Hogy ez a 
tevékenykedés hogyan valósul meg Adonyban és Adony környékén, az nyomon 
követhetjük az év 12 hónapjához tartozó írásokból.
A cikksorozat elsődleges célja, hogy minden olvasóját közelebb hozza a 
kézzelfogható természethez, megismertesse a helyi vadállománnyal, az egyes 
vadfajok viselkedésével, hasznával – kártételével, a vadászati módjaival, és ha 
csak nagyvonalakban is, de megismertessen mindenkit a vadászat helyzetével, 
szükségszerűségével, eloszlatva ezzel rengeteg tévhitet, ellenérzést.
Általánosságban, néhány gondolat erejéig a magyar vadászati rendszerről.
Hazánkban a vadászatot a legmagasabb szintű jogszabály, törvény szabályozza. 
Jelenleg a többször módosított 1996.évi LV. törvény van hatályban.
Ez a törvény kimondja, hogy a vadászati jog a földtulajdon elválaszthatatlan 
része. Gyakorolni úgy lehet, hogy a földtulajdonosok minimálisan 3.000 
hektár területtel bíró helyi Földtulajdonosi Közösségeket hoznak létre, majd 
az elképzelt területi határokat a Megyei Kormányhivatalokkal egyeztetik. 
Gyakorlatilag ezek a területek lesznek a majdani önálló vadászterületek. Ezt az 
eljárást húsz évenként meg kell ismételni, vagyis egy vadászati ciklus hossza 
húsz év. Ha a terület és a területhatárok kialakultak, akkor eldöntheti az adott 
földtulajdonosi közösség, hogy önmaga szeretne-e ezen a területen vadászni, 
vagy ezt a jogot valakinek átadja vadászati alhaszonbérbe adja.
Másik nagyon fontos tudnivaló, hogy a vadászati jog helyi gyakorlói nem 
tehetnek azt a területükön, amit akarnak. Tevékenységüket az állam szigorú 
szabályok alapján, a Kormányhivatalokon és a Tájegységi Fővadászati 
rendszeren keresztül nagyon aprólékosan szabályozza. Ezek a tájegységi 
hivatalok a területi és vadállományi sajátosságaik alapján elkészítik a húszéves 
vadgazdálkodási tervüket, ami elvi iránymutatást ad a tájegységhez tartozó 
vadásztatra jogosultaknak. 
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Ezen elvek alapján kell elkészíteni a helyi húszéves vadgazdálkodási 
tervet, majd azt aprópénzre váltva az éves vadgazdálkodási tervet, amit a 
Vadászati Hatóság szakmailag értékel, majd határozatban dönt arról, hogy 
az adott helyen milyen vadfajból mennyit lehet, vagy kötelező lőni. 
Mert ilyen is van! 
A hatóságok nemcsak lehetőségeket adnak, hanem kötelezettségeket is 
előírnak.
Végezetül a helyi viszonyokról. Adony és környékén a vadászati jog 
hasznosítása vadászati alhaszonbérlet formájában történik. A 3.977 
hektárnyi területet a 18 fős Lívia Környéke Vadásztársaság bérli. Működési 
költségeiket a tagdíjakból önmaguk fedezik, bérvadásztatást nem folytatnak. 
A jelenlegi húszéves ciklusra új koncepciót fogalmaztak meg, aminek a 
lényege, hogy a vadászat nem üzletet, hanem egy anyagi áldozatokat és 
rengeteg szabadidőt igénylő olyan önként vállalt tevékenység, amelynek 
a személyes vadászati élmények biztosításán keresztül a vadállomány 
minőségének a javulása kell, hogy legyen a hozadéka.
Hogy mit is jelent ez az árnyaltan fogalmazott mondat, remélhetőleg 
kiderül a 11 cikkből! 

Marczinka Tamás 
vadásztársasági elnök
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K I S  T Ö R T É N E T E K  A D O N Y R Ó L

A Duna!
Gévay Etelka vagyok, tősgyökeres adonyi családból származom, édesapám 
Gévay József, édesanyám Szeitl Julianna.
Anyai és apai nagyapám a Dunán volt vízimolnár. Apám folytatta a 
mesterségüket, addig, amíg 1940-es téli jégzajlás össze nem törte 
a hajómalmot. Megélhetésének biztosítására apám a család anyagi 
összefogásával villanymalmot épített. Sajnos, az 1950-es éveknek ez 
a malom is áldozatául esett. Most azonban nem a Duna jeges árjának, 
hanem az államosításnak, a kisipar tönkretételének. Leszereltették, és a 
berendezéseket ócskavasként értékesítette az állam.
1933-ban születtem, első gyereke voltam a szüleimnek, 1936-ban 
született meg az öcsém, Gévay József. Az anyai 
nagyszülőkkel laktunk együtt nagy szeretetben 
a Szent István utcai házunkban. Az utcában több 
hasonló korú gyerek volt - köztük rokonok is –, 
akikkel óvodától kezdve a polgári iskoláig együtt 
tanultunk.
Még nem voltam hároméves, de beírattak az 
óvodába, ahova a szomszéd Ignácz lányokkal 
együtt jártunk. Ebéd után összeverődött a 
gyerektársaság, jó játékokat találtunk ki, csak 
zsíros kenyérért futottunk haza, ha megéheztünk.
Nagyon örültem, amikor beírattak az iskolába. 
Nem volt idegenkedés bennem, hiszen az osztály 
gyermekeivel együtt járhattam az óvodába, vagy 
rokonom volt köztük. A polgári iskola elvégzése 
után szerettem volna továbbtanulni. Nagyon 
hálás vagyok szüleimnek, mivel lehetővé tették, hogy óvónői képesítést 
szerezhessek Budapesten az óvónőképzőben.
Az első munkahelyem Budapesten, az Igazságügyi Minisztérium óvodájában 
volt, majd 32 éven át a XIV. kerületben óvónőként, majd vezető óvónőként 
dolgoztam nyugdíjazásomig.
Közben férjhez mentem Forgó Józsefhez. Két gyermekem született, egy 
lány és egy fiú. Gyermekeim is sok szállal kötődnek Adonyhoz. Szüleim 
szeretete rájuk is sugárzott, minden lehetséges jót megkaptak ők is tőlük. 
Ha betegek voltak, ápolták őket, minden szünetben télen és nyáron is 
várták őket. A gyerekek ma is hálásan gondolnak rájuk, és emlékeznek a 
velük töltött szép napokra.
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Sajnos, ma már csak a temetőben látogathatom meg őket. Ilyen alkalmakkor 
felidéződnek a megtörtént események, emlékek. Megrendülve gondolok 
a tőlük kapott szeretetre, gondoskodásra. Hogy hálámat lerójam irántuk, 
megpróbálom a kapott jókat továbbadni az öt unokámnak és egy 
dédunokámnak.
Nagy szerelmem volt és lesz nekem a Duna, amit ha valahol meglátom, 
rögvest visszagondolok Adonyra, gyerekkoromra, a tüneményes időkre… 
Tehát, a Duna!
Ha ezt a szót leírom, a gyermekkor napjai jönnek elő, és boldogan időzöm 
a visszaemlékezéseim között.
Akkor még három ága volt a Dunának!
A Kis-Dunában már májusban játszani lehetett a parti fűzbokrok ágai 
között, és úszkálni a gyorsan melegedő sekély vízben. Ez volt a Molnár-
árok. Ma már benőtték a fák, bokrok, betemette medrét a hordalék, a Rév-
földekből származó hulladék, a múló idő…
A középső Duna gátja! Sok gyerek paradicsoma. A nagy ár hozta ágas-bogas 
fatörzsről lehetett igazán jó fejeseket ugrani a mély vízbe, nem gondolva a 
veszélyekre, amit a víz alatti ágak jelentettek.
Az igazi, életre szóló nagy örömöket a Nagy-Duna, a rév, a hajóállomás 
jelentette számomra.
A délutáni hajó megérkezése, a látványa, de még inkább a hajókerék 
keltette hullámok ringatása naponta visszatérő és el nem mulasztható 
örömöt jelentett. Okvetlenül a hajó közelében kellett élvezni a ringást, a 
víz örvénylését: ez volt az akkori sodró medencénk, melyet manapság a 
wellness fürdőkben lehet felfedezni. És utána irány a nagy víz!
Nem lehet elfelejteni a víz sodrását! Csak ráfekszik az ember a vízre, lebeg, 
sodródik! Egy-egy karcsapás, és már kilométereket hagy a háta mögött. 
Közelébe kerül a szentmihályi villám-sújtotta fűzfának. Kicsit pihen, és 
egyedül gyalogolhatott a „Duna-alatti” ösvényen hazafelé.
Az igazi erőpróba a Nagy-Duna átúszása volt. Nem is gondoltam arra, 
milyen veszély állhatna elő, ha nem bírnám erővel, vagy örvénybe kerülnék 
a víz veszélyes sodrása által.
Szüleim nem is tudták, miben sántikálok! Arra figyeltek fel, hogy 
pirospettyes kendő úszik a nagy víz közepén.
- Ott is maradhattál volna! - fogadott anyám aggódva.
- Látod, anyu, itt vagyok, nincs semmi baj!
Megígértette velem, hogy többet nem vállalkozom ilyen bravúrra.
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- A Duna hosszában úszkálhatsz, de a túlpartra nem kívánkozol!
Így aztán maradt a távúszás és a Duna örök szeretete.
A mai napig megdobogtatja a szívemet a Duna látványa, a víz ismerős illata, 
a kövekhez csapódó víz hangja.
A vissza-visszatérő temetőlátogatások alkalmával nem mulasztom el 
felkeresni fiatalságom színterét, a nagybetűs, szeretett Dunát!

Gödöllő, 2020. májusában-június Forgó Józsefné, született Gévay Etelka
Fotók: Gévay Etelka archívuma
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H A  É N  L E N N É K  A K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  M I N I S Z T E R

A tavalyi első próbálkozásunkon felbuzdulva idén is belevágtunk a 
kiscsapatos beszélgetésünk dokumentálásába és a Salináriumba történő 
közlésébe: előző évben a 15-17 éveseket kérdeztük meg arról, hogy hogyan 
látják, milyen lesz a jövőjük úgy 30 év múlva. Idén egy kicsit „korosbítottunk”, 
na, nem nagyon. Most a huszonéveik közepét, végét taposó fiatalokat hívtuk 
meg egy „kerekasztal” köré, és arról beszélgettünk velük, hogy rengeteg olyan 
problémával szembesülünk nap mint nap, mely a környezetet károsítja, vagy 
hozzájárul a klíma-katasztrófához, és ha ők olyan pozícióba kerülnének, 
hogy módjukban állna hatással lenni ezekre, akkor mit tennének. Azaz mit 
tennének, ha ők lennének a környezetvédelemért felelős szaktárca vezetői?
A beszélgetéseinket idén is 12 külön téma, felvetett probléma köré 
csoportosítottuk, és ezekre a problémákra kerestünk olyan megoldásokat, 
melyek hozzájárulhatnak az élhetőbb környezetünk kialakításához.
Az első beszélgetésünk témája – mintegy bemelegítő téma – a városiasodás 
növekedésének témája volt. A beszélgetésen részt vettek: Bokor Jónás, 
Magyar Boldizsár, Klein Franciska, Kárász Erik, Mester Fanni. A beszélgetést 
moderálta: Alsóházi Réka és Hetyei Gábor.

Urbanizáció
A COVID 19 járvány rávilágította a reflektorfényt arra a problémára, hogy 
a nagyvárosi környezet ugyan rengeteg kényelmi szolgáltatással jár az ott 
lakóknak, azonban azok mit sem érnek olyan esetben, amikor a városban élők 
azokat nem, vagy csak részben tudják használni. Sok városlakó – ha tehette, 
teheti – e vészterhes időben menekül(t) a fővárosból, a nagyvárosból vidékre. 
Ha módja volt (van) rá, akkor életmódszerűen (vidéken, nyaralóterületen 
vett, vesz ingatlant), ha csak néhány hétre, hónapra is, de elhagyja a várost. 
Több településen erre tiltakozásokat is szerveztek a vidéken lakók: „Bocs, de 
ne gyere ide, ne hozd ide a problémádat és a vírust!”
De mit is látnak a beszélgetésben résztvevők legfontosabb gondnak a 
városiasodással kapcsolatban, illetve azok az előnyök – mert van bőven 
előnye is a nagyvárosi létnek – mennyire kompenzálják a hátrányokat. A 
városiasodás jelentős környezeti terhet és rombolást jelent. Lég-, zaj-, fény-
, talaj-, vízszennyeződés mind jelentősebb a városokban, mint a kisebb 
településeken. Ezek a terhek növelik az egészségkárosodást is. Azonban 
sok szempontból hatékonyabb az élet (tömegközlekedés, a komfortosabb 
élethez szükséges szolgáltatási hálózat jelenléte) és az egészségügyi ellátás 
jobb minősége miatt hosszabb életet élnek a városlakók. 
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Ez az élet azonban jóval stresszesebb. Az is látszik, hogy a magasabb 
jövedelemmel rendelkezők a két életet ötvözik: alvótelepülésekbe 
költöznek, és ingáznak a nagyvárosba. (Kicsit már mi is megtapasztalhatjuk 
az alvótelepülés előnyeit:ingatlanaink felértékelődtek az elmúlt években, 
hiszen az M6-os révén Adony is közelebb került Budapesthez.) Ezzel 
azonban még tovább növelik a városi környezetterhelést, hiszen döntően 
1 vagy 2 fő utazik saját gépjárművel. Kell-e tenni a növekvő városiasodás 
ellen vagy ez a jövő?  Ha tenni kell, akkor mit? Ha ez a jövő, akkor hogyan 
lehet a környezeti terhet tompítani, a stressz faktorokat csökkenteni?
De tényleg: mit látnak ezekből egyáltalán gondnak a mostani beszélgetésünk 
résztvevői, akik többségében nagyvárosokban – Dunaújváros, 
Székesfehérvár, Budapest – töltik a napjaikat? A városok lakossága évről 
évre nő, akár úgy is, hogy a meglévő városok lélekszáma növekszik, 
akár úgy is, hogy a kisebb települések infrastrukturális ellátottsága nő, 
és átsorolódik a település községből várossá, közben megváltoztatva a 
korábbi életmódot, de úgy is nő a városi lakosság, hogy a nagyvárosokból 
kiköltözők hozzák magukkal az ottani megszokott normákat, és ezáltal 
jelentősen átalakítják a vidéki életet, szokásokat. Érdekesség: Adonyon 
is érződik például, hogy néhány tucat városból ideköltöző milyen komoly 
hatással van a helyi, vidéki életre. Lényegében nem az ideköltöző veszi fel a 
helyi szokásokat, hanem a tősgyökeres adonyiak igyekeznek alkalmazkodni 
a beköltözőkhöz. Példaként említhető a kert-kultúra, a haszonállat-tartás 
szokásainak változása, a hétvégi ház körüli munkavégzési szokások 
alakulása stb. Ennek vannak pozitív következményei (például nem vagy 
egyre kevésbé elfogadott a hétvégi „flexelés”, a vasárnap reggeli fűnyírás), 
de egyben növeli is a környezeti terheket ez az életmód. Erre példa, hogy 
harminc éve még Adonyban a „Hozz 3 sárgarépát a levesbe!” felszólításra 
ásót fogtunk, és kiballagtunk a kertbe érte. Most azonban autóval 
elmegyünk a boltba, ahol megvesszük azt a nagyüzemben műtrágyával 
és növényvédőszerrel termelt (felfújt, vegyszermaradékos) terméket, 
mely a termelőtől felszállításra került a nagybani piacra, onnét a boltba, 
(közben fenntartva a logisztika minden infrastruktúráját a raktártól a piaci 
téren keresztül a bolti környezetet) ezzel lényegesen növelve a sárgarépa 
ökológiai lábnyomát. Ez is az urbanizáció hatása… De az is az urbanizáció 
hatása, hogy egyre több a térburkolattal fedett terület, ezért a csapadék 
nem tud elszivárogni, nem tárolódik a talajban a víz, hanem pillanatok alatt 
eltűnik a településekről, és arra kényszerülünk, hogy egy nappal a zápor 
után már újra öntözzünk. De ugyanez a probléma hatással van a Duna 
vízhozamának gyors és szélsőséges alakulására is.
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 Fotó: Wikipedia Suburbia_by_David_Shankbone

A városiasodás ökológiai lábnyomát csökkentendő, szükségesnek 
tűnik azoknak a rendszereknek a lakókörnyezetben való adaptálása, mely 
e terheket mérsékelni tudják. Jó példa erre az energiaigény kielégítése 
napenergiával, melyhez az államnak támogatást kell biztosítani. Ehhez 
azonban elsősorban nem a „nagy kalapból való juttatás” a leghatékonyabb 
módszer: sokkal inkább a „helyben dőljön el, hogy milyen irányú 
támogatásra van szükség” elvet kell érvényesíteni. A helyi (járási, települési) 
önkormányzatok határozzák meg azokat a célokat, melyek hatékonyan 
érvényesülnek az adott környezetben. Napcella? Saját szennyvíztisztító? 
Hőszivattyú? Rakd le az autód? Elektromos jármű töltési lehetőség? Minden 
település más-más fejlettségi szinten van. Ott, ahol megoldott a központi 
szennyvízkezelés, nem érdemes egyedi megoldásokat alkalmazni, de ahol 
ez probléma, ott viszont lehet, hogy a felszín alatti vizek védelme érdekében 
érdemes az egyedi kezelések dotálása. A támogatás kialakításában 
tehát szükségesnek ítélik meg a „helyben dőljön el” és az „alulról jövő 
kezdeményezés” elvének érvényre jutását. Ez a szubszidiaritás elve.
A városiasodás nagy problémájának látják a beszélgetésben részvevők, 
hogy a városok lakóházai, infrastruktúrája, úthálózata egyre nagyobb 
teret hódít el a természetes környezettől, a szántóföldi termeléstől.
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Adonyban is tapasztalhatjuk, hogy település szerte találhatóak olyan házak, 
melyeket már évek óta nem lakják, pusztulásra vannak ítélve. 
Ezzel egyrészt rontják az utcaképet, másrészt teret adnak a kártevők 
(akár növényi, akár állati kártevők – rovarok, rágcsálók) szaporodásának, 
de helyet is vesznek el az új házak elől. A meglévő, de gyakorlatilag 
gazdátlan, használatlan felépítmények rekultivációjával olyan értékes, 
belterületi ingatlanhoz juthatna az önkormányzat, melyet jól tudna 
hasznosítani. Ehhez azonban az önkormányzatnak egyrészt forrást kell 
kapnia, másrészt azonban meg kell teremteni hozzá a jogi lehetőséget az 
ingatlan megszerzésére, de egyben védeni is szükséges a magántulajdont 
az esetleges önkormányzati túlkapásokkal szemben. A barna övezeti 
lakóingatlan-fejlesztések élére az önkormányzatokat kell állítani nonprofit 
jelleggel: a helyi önkormányzat kapjon állami támogatást a romok 
eltüntetéséhez, üres építési telkek kialakításához, de csak annyit, amely 
nem térül meg az építési telek értékesítéséből.
Az így kialakított építési telkek értékesítésekor azonban érvényre 
kell juttatni az üzleti szemlélettel szemben a helyi népesedéspolitikai 
irányelveket: a fiatalok ingatlanhoz juttatása például ilyen szempont 
lehet.
Szintén a régi ingatlanok újrahasznosításának egy tere lehet a 
használaton kívül ingatlan-együttesekben lakóterek kialakítása a 
helyi önkormányzatok közreműködésével. Adonyi viszonylatban például 
a Damjanich utcai uradalmi magtár jöhetne szóba. A régi magtárat úgy 
átalakítani, hogy ott akár önkormányzati tulajdonú, alacsony költségű 
bérlakások kerüljenek kiépítésre. Ezzel nemcsak az újrahasznosítás 
valósulhat meg, de csökkenthető az ingatlanfejlesztések 
környezethasználata is, hiszen nem kell új betont, téglát, cserepet 
beépíteni, új úthálózatot, csatorna, gáz-, villany-, vízvezetéket megépíteni, 
mintha ugyanez zöldmezős beruházásként valósulna meg. De nemcsak 
lakásokat lehet így kialakítani, hanem közösségi teret vagy akár 
hajléktalanszállót, szükséglakásokat is, javítva ezzel a helység élhetőségét. 
A zöldterületeink, termőföldjeink védelme érdekében szükségesnek 
látszik a településméretek korlátozása. Ehhez azonban újból a helyi 
önkormányzat jogi lehetőségeinek kiszélesítésére van szükség. Szabjon 
határt az újabb és újabb ingatlanbevonásoknak akár területi, akár 
lélekszámbeli korlátozással a település, egyben rákényszerítve 
az odaköltözőket arra, hogy ne zöldmezős ingatlanfejlesztésekben 
gondolkodjanak, hanem a meglévő ingatlanok újrahasznosítása legyen az 
elsődleges megoldás.
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Új jelenségként értelmezte a csapat az egyre inkább gyorsuló városi élet 
okozta egészségügyi ártalmakat, különösen a stresszt. Bár ez egyáltalán 
nem új keletű, de mindenképpen tömegbetegséggé vált az elmúlt néhány 
évben: rettegés attól, hogy valamiről lemaradunk. Erre nyilván megoldást 
jelent az állami egészségügy által finanszírozottá teendő pszichológusi 
kezelések hálózata, azonban sokkal nagyobb gondot kell fordítani a helyzet 
megelőzésére. Ennek megoldása – legalábbis az egyik stresszre okot adó 
tényező kezelése – a tudatos városfejlesztés és közlekedésszervezés lehet. 
Amennyiben a közlekedésben alkalmazásra kerülhet a korlátozások 
bevezetése (akár sebesség tekintetében, akár mennyiségi vonatkozásában, 
akár mélyebb tájékoztatások alkalmazásával), úgy a benne résztvevők 
kevésbé kerülnének olyan szituációkba, ami növeli a belső és az emberek 
közötti feszültséget. Lassítani, lassítani, lassítani… De hogy erre milyen 
generális szabályozást lehet bevezetni? Erre igazi megoldást a felmenő 
rendszerben meghonosítandó oktatási reformban látja a csapat: az 
iskolába bekerülő új generációval szemben támasztott követelmények 
csökkentésével és a teljesítményalapú, számon kérő oktatás helyett a 
kreativitásra hangsúlyt fektető, a versengés helyett az együttműködő 
csapatokon nyugvó oktatást kell bevezetni. A vagyoni értékek helyett a 
szellemi értékeken nyugvó életvezetést célzó oktatás az elérendő cél, ahol 
olyan életre nevelnek, hogy hogyan lehet a környezettel harmóniában 
élni. Hát, legyen ez az első megbeszélésünk végszava!

Hetyei Gábor
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 A Z  É N  I D É Z E T E M - E L R E J T V E   A  R E J T V É N Y B E N

Január

A Talio-elv már Hamurapi törvénytábláján is szerepel: Szemet szemért, 
fogat fogért. Ez azóta is (több mint 4000 éve) érvényben van, szereti 
használni az ember. Hisz szeretünk revansot venni. Akár az egymás 
ugratásában, de akár sokkal komolyabb dolgokban is. Viszont bármennyire 
is tűnik klisésnek, elcsépeltnek, már Jézus születése tanít bennünket arra, 
hogy mások rosszindulatának mérgét csak a szeretet válaszával lehet 
semlegesíteni. Aki az emberek gonoszságára szeretetével válaszolt.
Manapság sok olyan videót lehet látni, ahol bemutatják, hogy a jó megtétele 
pillangó-hatásként terjedhet. Láthatjuk, hogy emberi, közös összefogással 
mennyi mindent érhet el az ember, mennyire építő tud lenni egy közös jó 
cél elérése. Mind az egyénre, mind pedig a közösségre. Viszont a rosszra 
rosszal válaszolni, csak rombolni tud. Gyakran nem is látjuk be, hogy milyen 
romboló hatással van még önmagunkra is a rosszindulatú válasz negatív 
behatása. Ennek ellenére sokszor azt is belátjuk, de talán nem elégszer, 
hogy mekkora butaság volt vagy lehet a rossz válasz.
Arra tanít bennünket a jézusi út, hogy egy mosoly hatásosabb tud lenni, 
mint egy szitokszó.

Az idézet megtalálható: Filippieknek ír levél 2,21.
Győri Balázs atya
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E L I N D U L T A M  S Z É P  H A Z Á M B Ó L

Irány Elk River!

Van egy település az Amerikai Egyesült Államokban, mely az ország 
közepén található, épp úgy, mint Adony. Minneapolistól, Minnesota állam 
fővárosától 52 kilométerre van, épp olyan távol, mint Adony Budapesttől. 
Az ország legnagyobb folyója, a Mississippi partján fekszik, épp úgy, mint 
Adony is az ország legnagyobb folyójával szomszédos. Területe sík, földjei 
kiválóak, mezőgazdasági művelésre jók, akárcsak Adonyban. Ma, amikor ez 
a visszaemlékezés születik, a hőmérséklet 9 Celsius fok, a szél déli, 18 km/
óra ebben az amerikai kisvárosban, éppen úgy, mint Adonyban. És van még 
egy nagyon fontos hasonlóság a két kisváros között: mindkét települést 
adonyiak lakják. Ezt az amerikai kisvárost úgy hívják Elk River.
Jó, egy kicsit túloztam, amikor azt mondtam, hogy adonyiak lakják, hiszen 
a ma 113 km2 területű, 22 ezer lakost számláló településen ma már elvétve 
lehet csak magyar szót hallani, de vagy száz éve egészen más volt a helyzet. 
Repüljünk vissza a földfoglaló vadnyugat idillinek hitt idejébe…
Az 1880-as évektől 1914-ig 42 magyar család, illetve nőtlen fiatalember 
telepedett meg itt, Elk Riverben, és így méltán nevezték ezt a helyet 
a magyar farmertelepülésnek. Erős, paraszti kötelékek voltak a 
családok között. Segítették egymást a betakarításnál, együtt örültek a 
lakodalmakban, és együtt bánkódtak a temetéseken. A magyar nyelv, a 
paraszti hagyományok őrzése tartották össze ezt a közösséget, biztosították 
a közös etnikai múlt megőrzését. A régi magyar tradíciókból, amelyeket 
a korai években fenntartottak, azt hiszem, már csak az él tovább, hogy 
bizonyos süteményeket készítenek ünnepeiken, és főzik a töltött káposztát 
a lakodalmakra. Bár ezek az ünnepek már az amerikai ünnepek… Évente 
több alkalommal is összejöttek különböző programokra, az asszonyok 
felvették a pliszírozott szoknyát, a hímzett fejpántot és kötényt. Ápolták az 
ősi hagyományaikat.
Az ősi hagyományok ápolásáról számolt be Cserháti József püspök, aki 
1967-ben látogatott az Amerikai Egyesült Államokba. Legmeghatóbb 
élménye volt az Elk Riverben tett vizitje. Így emlékezett meg erről: 
„Találkoztam egy dédmamával, kis leány volt, amikor 1892-ben ide 
érkeztek a „top of the world” területére (a „világ teteje”, így hívják tréfásan 
azt a dombvidéket, ahol a magyarok farmjai elterülnek). Minden őserdő 
volt, ők irtották ki és helyén ma nyolc farm sorakozik. Kis Magyarországot 
találtam itt ilyen nevekkel: Horváth, Rácz, Tóth, Kiss. Bodnár stb. Még a 
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negyedik generációban is találtam fiatalokat, akik magyarul tudnak. 
… Délután három órakor megmozdultak a farmok, aprajával, nagyjával 
bejöttek a 8 km-re fekvő El Riverbe, ahol szentmisét mondtam és 
prédikáltam. Utána ők hazamentek, mi pedig a püspöki irodaigazgatóval 
délután ötkor sorra látogattuk őket. Az első farmon volt a köszöntő és a 
vacsora: töltött káposzta, töltött paprika, különböző kalácsok és jó borok. 
Felejthetetlen marad számomra, ahogyan körülvettek, simogattak, sírtak 
örömükben.”1

Sokan, fájdalmasan sokan hagyták el ekkoriban Adonyt a jobb élet 
reményében. És azok, akik keményen dolgoztak, az ígéretek földjén 
beteljesítették reményeiket. Új családot, új életet, új hazát alapítottak, de 
nagy többségük büszkén viselte magyarságát, és ha tehette, igyekezett 
vissza a gyökerekhez, az óhazába, Adonyba. Következő hónapban a püspök 
által is említett Rácz család exodusáról, kivándorlásáról olvashatnak. Rácz 
János ugyanis Adonyból indult szerencsét próbálni.

Ignácz Ildikó, Hetyei Gábor

1  Új Ember, 1967. szeptember 10.
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A D O N Y I  E M B E R E K  A D O N Y I  É R T É K E K -                          
É R D E K E S  E M B E R E K  K Ö Z Ö T T Ü N K

Aki alatt a sok kerék dübörög: Tóth Zsuzsanna

Tóth Zsuzsanna (1966) Budapesten született, 
gyermekkorát Diósdon töltötte. 1992 óta 
adonyi lakos. Kislánya óvodás volt, mikor 
idekerültek, fia már Adonyba született.
Reméli, hogy adonyinak számítanak ennyi 
év után. Megragadta ez a falu. (Még akkor 
falu volt.) Vegyészmérnök szeretett volna 
lenni, de tanulmányait abba kellett hagynia 
családi krízis miatt. Mivel nyolcan vannak 
testvérek, neki muszáj volt dolgozni. Munka 
mellett fejezte be a kereskedelmit, eladó a 
szakmája, de sosem dolgozott benne. Inkább 
a fiús dolgok vonzották. Például helyben, a 
kesztyűüzemben volt jó pár éven keresztül 
műszerész. Különböző munkahelyei is inkább 

„férfiasabbak” voltak. Az IBM-ben nyolc évet húzott le három műszakban, 
mint csoportvezető.
Ha egy kis szabadideje van, akkor barátnőivel sétál, biciklizik. Ha több 
szabadnap jön össze, akkor jöhetnek az unokák. 5 unokája van: 11, 9, 2 
évesek, 9 hónapos a lányánál, 5 hónapos a fiánál. Ők bearanyozzák a napját! 
Kimennek a kastélyba: bicikliznek, csúszdáznak, vagy együtt fára másznak.
Jelenleg Budapesten buszsofőr. Ez sem kisasszonyoknak való munka. A férfias 
kihívások okán ültette Pletser Nándor (PN) Tóth Zsuzsannát (TZS) mikrofon 
elé.
PN: Tudom rólad, hogy nagyon férfias munkát végzel. Buszsofőr vagy 
Budapesten, helyi járaton.
TZS: Igen.
PN: Hogy jött a gondolat? Miért pont buszsofőr?
TZS: Valahol mindig is ez volt a vágyam titokban. Gyerekkoromban is 
rajongtam, mikor utaztam. Milyen jó lenne ott ülni, a sok kütyü, meg minden 
vonzott. Úgy szerettem bele, hogy a volt sógorommal voltunk el négyesben, 
a sógorom, a felesége, az exem, Karancslapujtőn. Ott volt egy parkoló, és 
ki lehetett próbálni a buszt, egy kicsit vezetni. Valahol az ott megragadott. 
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Amikor elváltam, akkor ezt a mindig is szeretett vágyamat megvalósítottam. 
Már lassan kilenc éve, hogy ezt folytatom, és szeretem ezt a szakmát. Van 
sok kihívás benne, de ugyanúgy öröm is. Nagyon sok felelősség van rajtam, 
rengeteg emberélet van mögöttem, de ugyanakkor öröm, mikor felszáll egy 
gyerek és köszön, hogy „Szia, sofőr néni!” Vagy éppen jön egy idős néni, és 
hoz egy szelet csokoládét, hogy „Jól van, aranyoskám? Hogy telik a napja?”
PN: Ezek a pozitív benyomások, téged boldoggá tesznek a munkád során?
TZS: Igen. Igen. Örülök, mert van sok olyan utasom, akik mennek a járdán 
és integetnek nekem. Kevés ember mondhatja ezt el. Mi sem vagyunk 
egyformák. Én, mikor felszállnak, mindig mosolygok. Ez az utasoknak bejön. 
Annak idején, amikor elkezdtük ezt, azt sem mondta az utas felszálláskor, 
hogy mukk, még köszönni sem köszönt. Minekünk az volt a reakciónk, 
hogy „Jó napot kívánok!”, vagy „Jó reggelt kívánok!’. Mindezt mosolyogva 
tettük meg. Gyakorlatilag egy hét után azt vettük észre, hogy jönnek fel és 
köszönnek, vagy megkérdezik, hogy hogy telt a napom. Vagy például most 
volt nemrég a nőnap, és akkor lekezeli a jegyet az utas, és boldog nőnapot 
kíván.
PN: Hogy kezdted a szakmát? Megtetszett a nagy busz irányítása és 
jelentkeztél egy tanfolyamra? Vagy bekopogtál egy céghez, hogy én 
buszsofőr akarok lenni nő létemre?
TZS: Nem. Nem. Annak idején leraktam a C kategóriás vzsgát, mert volt idő, 
amikor nemzetköziztem is vele.
PN: Kamion, teherautó?
TZS: Igen, a párommal kamionoztunk. Neki segítség volt, hogy például 
hamarabb megjárja, mondjuk Norvégiát, ha besegítek. Anyukám vigyázott 
addig a gyerekekre. Én akkor ott rájöttem, hogy szeretem ezt a munkát, 
viszont nem úgy, hogy a világot járjam. Azon voltam, hogy a D kategóriát is 
megszerezzem.
PN: Talán azért, hogy ne csak a kormány mögött ülj, hanem, hogy emberek 
között legyél?
TZS: Így van. Az is. A társaság. Igaz, hogy egy női sofőrt megnéznek kétszer 
jobban: mit csinálsz, miért csinálod, hogy csinálod. Neked gyakorlatilag, 
annak ellenére, hogy örömöt okoz, egy kihívás is, mert tudnod kell, hogy 
jobban kell csinálnod ahhoz, hogy elfogadjanak. De volt olyan eset is, hogy 
megvárt engem az utas, és nem szállt fel az előző buszra, mert engem várt. 
Kérdeztem, hogy miért? Azt mondta, más a lábam, máshogy kezelem a 
gázpedált, a féket. És azért ez nem mindegy. Igyekszem, hogy ha az idősek 
bottal járnak, nehezen mozognak, megvárom, hogy leüljenek, nehogy 
baleset legyen belőle. A célunk, hogy az utas balesetmentesen eljusson 
A-ból B pontba. Ez az elsődleges. 
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PN: Hány utas ül mögötted, általában? Hány ember életéért vagy felelős?
TZS: Több százért kanyaronként. Ötven utas, aki ül és megannyi, aki áll. Nem 
távolságin járok, hogy csak ülő utas lehet. Én a belvárosban közlekedek. 
Nem egyszerű a dolog. Úgy kell kezelned a gázt, a féket, hogy a váratlan 
helyzeteket is meg tudd úgy oldani, hogy az utas ne sérüljön.
PN: Volt már baleseted? 
TZS: Nem volt, hála Istennek! Kilenc éve nyomom a pedált, és nem volt 
balesetem. 
PN: És nyomod a féket is, ha kell.
TZS: Igen. Sokat számít az is, hogy vannak képzések nálunk a cégen belül, 
mint például a csúszós pálya. Minden évben el kell menni KRESZ vizsgára, 
amit néha az „úrvezetőknek” sem ártana felfrissíteni. Nekünk évente vizsgát 
kell tennünk. Amíg nem vizsgázunk le, addig nem mehetünk a forgalomba. 
PN: Van-e olyan munkafolyamat, amivel te nem tudsz megbirkózni, mint 
nő, vagy van-e olyan, amit viszont könnyebben megoldasz, mint a férfi 
vezetők? 
TZS: Ugyanazt a munkát el kell végeznem, azért vagyok buszvezető. 
Ugyanúgy el kell végeznem a napi ellenőrzést a buszon, mint a többi 
kollégának, hiába vagyok nőből. Ugyanúgy meg kell néznem az olajszintet, a 
fékvezérléstől kezdve mindent. Hogy működik-e rendesen a buszon a fék, a 
lámpa miegymás. Mi szerelni nem szerelhetjük a buszt, nem azért vagyunk. 
Ha valamit észlelünk, beírjuk egy műszaki füzetbe, hogy mit észleltünk, és 
a szerelő dolga megjavítani. 
PN: A felvételnél számított-e egyáltalán, hogy te nő vagy?
TZS: Nem. Nálunk nincs megkülönböztetés. Megvan a D kategóriám. Kellett 
egy belső vizsgát tenni. A tudásod alapján megállapítják, hogy kellesz-e, 
vagy nem. 
PN: Olyan megkülönböztetés sincs, hogy nőként könnyebb feladatot kapsz? 
Vagy a járat, az mindenkinek járat?
TZS: Nincs. A járat, az mindenkinek járat. Én azért kapom a fizetésemet, 
mert erre a vonalra kerültem, és nekem ezt a munkát el kell végezni. 
Van egy menetlevelem, arra rá van írva, hogy honnan indulok, mikor és 
hova megyek. Ugyanúgy a férfi kollégának is. Azért, hogy bemegyek a 
munkahelyre, és mosolygok egyet, vagy megcsillogtatom a szememet, 
fizetés nincs.
PN: Ha elölről kezdhetnéd, ismét buszvezető lennél?
TZS: Szerintem igen. Én nagyon szeretem. Emberekkel is foglalkozhatok. 
Kihívás is, hogy azt a nagy „dög-öt”, valahol centizni kell. Nem mindegy 
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azzal a közel 12 méterrel közlekedni. Kell figyelned a forgalmat, a kinti 
részt, a benti részt is, mit csinálnak az utasok, ugyanakkor a lámpákat is. 
Kanyarodásnál alaposan körbenézni mindenhol, nehogy eléd lépjenek. 
12 méternél vannak holtterek. Nagyon óvatosan kell menned, hogy 
nehogy alád menjenek. Amikor egyenesben vagy, akkor látod a busznak a 
végét, amikor kanyarodsz, van egy rész, amit nem látsz. Előtte kell neked 
feltérképezni, hogy tudsz-e menni, nem fog-e valaki eléd lépni. Volt már rá 
precedens. Sajnos. 
PN: Hogyan fogadta a környezeted, hogy te buszsofőr vagy? A családod, 
az ismerőseid, barátnők, vagy idegenek, ha valaki megkérdezi, hogy mi a 
foglalkozásod és te mondod, hogy buszsofőr vagy, milyen szemmel néznek 
rád? 
TZS: Valaki furcsállja. Családon belül a fiam tudomásul veszi, a lányom 
Pécsett él, és mikor bemegyek Budapestre, mondja, hogy „Anya, én 
csodállak, hogy abban a bolondok házában azzal a nagy busszal tudsz 
közlekedni.” Nem egyszerű dolog, de meg lehet oldani. Szív is kell, lélek is.
PN: És emberség.
TZS: Így van. 
PN: Hogyan kezeled azokat a helyzeteket, amiket nőként kell elszenvedni 
munkavégzésed során? Például erőszakos, okoskodó vagy bizalmaskodó 
utas. 
TZS: Attól függetlenül, hogy én egy nyugodt, kedves ember vagyok, ki 
tudom nyitni a számat. Ha látom, hogy van valami konfliktus, fel tudok 
határozottan lépni. Volt egy ilyen képzés is, de alapból is ilyen vagyok. Elég 
sok minden zajlik egy buszon belül. Vannak fiatal tinédzserek, például 
kötözködnek kislánnyal, ott neked kell fellépni, mert az utazóközönség 
szeret ilyenből kimaradni. A másik, hogy te gyakorlatilag viszed a buszt, 
azért te vagy a felelős. Azért is, ami kívül zajlik, és azért is, ami belül. Ott 
neked kell megoldani a problémát. 
PN: Volt már komoly problémád sofőrként az utasokkal? Keményebb 
incidens?
TZS: Volt már olyan, hogy egy egész társaságot leszállítottam a buszról, 
mégpedig azért, mert nyár volt, ment a légkondi a buszban, kinyitja az 
ablakot, azért nem szólok, mert nyissa ki, szíve joga, van, aki nem bírja a 
légkondit, de abba nem gondol bele, hogy ha kidugja az ablakon a fejét, 
az milyen balesetveszélyes. Amikor te vezetsz, a tükörtől kezdve neked 
mindent nézned kell folyamatosan. Azt te a tükörből látod, hogy kikandikál 
a feje. Tegyük fel, hogy jön egy kamion, annak a gyereknek a fejének annyi. 
És amikor szólsz kétszer, hogy legyen olyan kedves és ezt fejezze be, meg 
se hallja. 
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Akkor megállsz, és letessékeled függetlenül attól, hogy van-e jegye. Az 
utazásnak is van szabálya, amit be kell tartani. Például, ha elhúzza az 
ablakot, nem engedem, hogy kidobja a szemetet, mert mehet utána 
összeszedni.
PN: Én úgy látom rajtad, hogy te életed végéig buszsofőr akarsz lenni. 
Annyira szereted ezt a munkát?
TZS: Szeretném ezt csinálni még jó pár évig attól függetlenül, hogy egy 
néhány év múlva elmegyek nyugdíjba, de nyugdíj mellett, amíg lehet, 
szeretném folytatni. Itt is megvannak azért az egészségügyi, az orvosi 
dolgok, hogy meddig lehet csinálni. Ez egy hivatás és itt vannak bizonyos 
kötöttségek, korhatár, pszichológia, miegymás. De amíg lehet, addig én ezt 
szeretném csinálni. Kihívás is, de fel is dobja a napomat.
PN: Van olyan, hogy hulla fáradtan jössz haza és úgy érzed, hogy én holnap 
nem akarok menni?
TZS: Van, de hogy holnap nem akarok menni, olyan nincs. Olyan van, hogy 
még a nevemet sem tudnám megmondani neked. Agyilag elfárad az ember. 
Itt nem úgy van, hogy 8 órától 2-ig dolgozunk. Hajnalban elkezdem, estig 
tolom. Vannak szünetek, hiszen vannak itt is szabályok, a pihenőidőd 
meg kell, hogy legyen. De így ez nekem azért jó, hogy elmegyek reggel és 
megjövök este, mert így egy hónapban 13 napot dolgozom. Azért az nem 
mindegy. 90 kilométert utazok, 45-öt oda és 45-öt vissza. 
PN: Plusz egész nap vezetsz.
TZS: Igen. 
PN: Tudod már, hogy hány kilométer van a lábad alatt?
TZS: Azt nem tudom, de így napi szinten, mikor megyek dolgozni, 500-
600 kilométer körül vezetek. Hogy kilenc év alatt az mennyi, ki lehetne 
számolni.
PN: Ha jól számolom a kilenc év alatt legalább 800 ezer kilométer… 
Gratulálok!!!
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 Ú J J Á   É P Í T E T T E M!!

Minden kezdet nehéz
Amikor az álmaidról mesélsz, sokan kételkednek és bolondnak néznek. 
Mikor megvalósítod, irigykednek!
2019-ben megvásároltunk egy régi parasztházat a Zrínyi utcában, 
elsősorban a telek miatt. Adony városát tekintve, elenyésző hányadban 
fellelhető népi építészet munkáinak egyikét.
Akkor még kevésbé sejtettük, hogy több rejlik ebben a dologban. Az 
épület évek óta lakatlanul állt, és nem csak küllemre, de építész szemmel 
sem kecsegtetett túl sok jóval. Beázó tető, málladozó-felázott vakolat, 
repedezett falak, korhadt gerendák.
 Amikor még sötétben láttuk a jövőt..                     Málladozó falak         

Egyszóval azt a benyomást keltette legelsőre, hogy sajnos bontásra vár. 
(Utólag a szívünk szakadt volna meg.)
Ez az érzés egészen az ingatlan adásvételi szerződésének aláírásáig, és az 
„enyhén túlzónak hangzó” kulcsok átvételéig tartott.
Amikor párommal kinyitottuk a házikót, szó szerint belöktük az ajtót, hogy 
körbejárjuk a helyiségeket. Mint az amolyan akkori parasztház esetében, 
nem tartott volna túl sokáig, hiszen csak pár helyiségből állt. A konyhából 
nyílt egy utcafronti nagyszoba és egy hátsó, kisebb szoba. Valamint a 
verandáról nyílt egy kamra padlásfeljáróval és az épület legvégében 
egy istálló. Mégis sokáig elidőztünk a nyári nagy melegben is jéghideg 
házban. Némán mászkáltunk fel-alá, közben egymás tekintetét fürkészve, 
melyen egyre inkább látszott, hogy megindult valami. Egy lehetőség, egy 
elképzelés. Hiába a látvány és a dohos levegő, mégis úgy gondolom, hogy 
akkor azonnal a lelkünk mélyén egyből tudtuk: ez maga a mi közös álmunk. 
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Ez az, aminek a felújításában és helyreállításában örömünket fogjuk lelni. 
Szerencsére mindketten nagy tisztelői vagyunk a hagyományoknak és a 
régmúlt értékeinek, patinájának.

Volt egyfajta kisugárzása a háznak

Így nem telt el sok idő. és hihetetlen energiával, lelkesedéssel álltunk neki 
a felújításnak úgy, hogy közben a legtöbben savanyú tekintettel próbáltak 
lebeszélni. „Ne csináljuk, mert nem éri meg, egyszerűbb egy újat, sőt 
olcsóbb is, minek ez a sok energia, meglátjátok, hogy nem olyan egyszerű 
az, stb-stb.” Mi tántoríthatatlanok voltunk, és szemben minden elsőre 
józannak tűnő észérvvel, csak csináltuk.
Korábban, 2012 táján a család és barátok összefogásával újítottuk fel 
a családi présházat, így annak a tapasztalatait és a tanult építészeti 
ismereteimet, valamint a népi építészet töménytelen mennyiségű írásos 
anyagát latba vetve, nekiláttunk egy távlati látványterv elkészítésének.
Rendszeres olvasói lettünk a Veranda magazinnak, parasztház felújítási 
csoportokba léptük be a közösségi oldalakon, és minden irányból 
próbáltuk átrágni magunkat a hagyományos népi építészet alapjain. 
Sejtettük, hogy sok problémát fel fog vetni a függőlegesek, vízszintesek és 
merőlegesek hiánya, de könnyedén vettük tudomásul, hogy „ez egy régi 
ház”, így sokszor kell majd kompromisszumot kötnünk. Mindemellett teljes 
volt az egyetértésünk abban, hogy ezt a házat ugyan a mai igényeknek 
és komfortnak megfelelően akarjuk kialakítani, de a hagyományos népi 
építészeti elemek megtartása, illetve visszaállítása mellett.

ifj. Neichl Mihály
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A Z  A D O N Y I  V A S Ú T  T Ö R T É N E T E

Az vasút születése

Szükséges visszatekintenünk helyi vasutunk létrejöttének 
gazdaságtörténeti előzményeire. A magyar vasutak kialakulásának fontos 
állomása volt az 1880. évi XXXI. törvény, mely rendelkezett a helyi érdekű 
vasutak létesítéséről.

Idézet a törvény kezdő paragrafusaiból. (eredeti szövegből ollózva)

1. § Helyi érdekű, vagyis oly vasútak, melyek főczélja, hogy az illető vidék 
forgalmi és közgazdasági igényeinek megfeleljen, a jelen törvényben foglalt 
feltételek alatt és kedvezmények mellett, a ministérium által engedélyezhetők. 
A vasútak engedélyezése, melyek két vasútvonal összekötésére szolgálnak, 
vagy egyes fővonalak főirányban kiegészítő részeit képezik.

2. § Helyi érdekű vasútakra az engedély legfelebb 90 évre adható, 
melyidő lejárta után ezek minden kárpótlás nélkül az állam tulajdonába 
jutnak.

A törvény következő pontjai részletesen foglalkoznak a létrehozandó helyi 
érdekű vasúti társaság vasútépítésének pénzügyi finanszírozásáról (külföldi 
tőke bevonása, részvények, kötvények kibocsájtása stb.). De a normaszöveg 
a nyomvonal mentén gazdálkodó földbirtokosokra, településekre, és a 
megtérülés hasznából részesülő egyéb befektetők szabályozására is kitér. 
A helyi érdekű vasutak fénykora az 1890-1914 közötti időszakra tehető. Az 
vasútépítés csúcséve az 1896-os évre datálódik, ebben az évben 949 km 
helyi vasút épül „nagy” Magyarországon. Az első világháború kitörésének 
évében Magyarországon a helyi érdekű vasútvonalak hossza elérte a 
13.000 km-t.

Ezen időszak extenzív fejlődése buktatókkal is járt. A magán vasúti 
társaságok a remélt gazdasági hasznosulást a mellékvonalak mentén 
nem mindig tudták realizálni. Ezeken a vonalakon személyforgalom nem, 
vagy csak csekély mértékben volt a fővonalakhoz képest, azonban helyi 
viszonylatban megoldotta a nagytömegű, főleg mezőgazdasági termények, 
szállítását az országos vasúti főcsomópontok irányába. A fogatolt szállító 
eszközök helyközben visszaszorultak a vasúti szállítással szemben. Mindez 
azt eredményezte, hogy a magánvasúti társaságokat az 1880-as évektől 
fokozatosan államosította és átvette a MÁV.
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Ilyen gazdaságtörténeti környezetben született és épült meg az adonyi 
vasút, az Adony-Szabolcs és Paks helyi érdekű vasútvonal részeként. 

A döntés a Fejér megyei közgyűlés 1891 januári ülésén dőlt el, melyről a 
Gazdasági Mérnők című újság 1891. január 11. száma az alábbiak szerint 
számolt be:

„Fejérmegyei helyi érdekű vasutak. Fejérvármegyének a napokban 
tartott rendkívüli közgyűlésen a közigazgatási bizottság kisorsolt tagjainak: 
Szögyény Géza, Lits Gyula, Miehl Jakab, gróf Esterházy Miklós Móricz és 
Koller Tivadarnak újra megválasztása után a fejérmegyei helyi érdekü 
vasutak kerültek napirendre, melyek érdekében egyszerre két konzorczium 
is versenyre kelt. Egyfelől Horváth Gyula és Szeniczev Ödön képviselők a 
székesfehervár-adonyi és adony-paksi, másfelől Zichy Jenő gróf, Veszter 
Imre országgyűlési képviselő és Bakos Gábor vasuti vállalkozó pedig 
egy fejérmegyei egységes helyi érdekű vasuthálozatra a székesfehérvár-
sárbogárdi, a székesfehérvár-ercsi és a székesfehérvár-bicskei helyi 
érdekű vasutakra dolgoztak ki tervet és tettek ajánlatot. Minthogy a 
Szeniczey konzorczium tervezete Fejérmegye csak egy kis részének válnék 
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javára, míg a Zichy konzorczium hálózatterve a megye összes vasut nélküli 
vidékeit egyaránt felöleli, a Szeniczey konzorczium megyei hozzájárulást 
kérő folyamodasát, mint Székesfehérvárról írják, a megye közgyűlése 150 
szavazattal 5 ellen elutasította és elvileg a Zichy, Veszter, Bakos tervezte 
fejérmegyei helyi érdekű vasuthálózatot fogadta, illetve a vármegye 
részéről e hálózatnak lehető legnagyobb anyagi támogatását határozta el, 
— úgy hogy a fejérmegye helyi érdekű vasutakhoz fűződő fontos állami és 
megyei érdekek egyaránt kielégítést nyerjenek.”

Ha ránézünk a térképre, és a megvalósult nyomvonalat követjük, elképzeljük 
magunkban, vajon milyen érdekek vezérelhették az akkori vasútépítésben 
gondolkodókat. A nyomvonal talán választ is ad erre a kérdésre. A 
vasútvonal létesítésének célja a kelet- mezőföldi térség mezőgazdasági 
és egyéb terményeinek nagy mennyiségben való eljuttatása a vasúti 
főcsomópontok irányába, illetve a Duna közelsége miatt a vízi szállítás 
lehetőségének kihasználása. Az akkor megépült és átadott vonal hossza: 
77 km, egy vágánypárú.

Tehát megszületett – ma így mondanánk – a konszenzusos politikai döntés, 
mely elsősorban Adony és térsége uradalmi fejlődésének letéteményesévé 
vált.

Lauber István
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A   T E M P L O M K E R T B E N   H A J T O T T

Mirtuszlonc

„A természet elmélyíti, megtisztítja az ember lelkét.” (Zilahy Lajos)

A kolostori gyógyászat időszakában a kertek a nyugalom, a béke szigetei 
voltak nem csak a betegek, az ápolásra szorultak találtak megnyugvást 
itt, hanem a szerzetesek is. A növények idővel kiléptek eredeti helyükről, 
átvándoroltak a lakosság kertjeibe. Így alakult ki a kerti kultúránk. A 
gyógynövények és fűszernövények mellett illatoztak a tarka virágok is. Úgy 
tartják, hogy ott nyugszik meg az asszonynak a lelke. Férfiakat nem is sokszor 
látunk tevékenykedni benne. Adonyban kivétel volt Lajos Atya, akinek a 
Plébánia területén volt egy kis kertje. Lelkipásztor, kántor és gyógyító volt. 
40 évig szolgált a településünkön. Sokan és sokat tanulhattunk Tőle. Ha 
nem volt alkalmi segítsége, ő maga ásott, kapált, gyomlált és betakarította 
a termést. Precíz gondossággal nevelte a „természet kincsesházává” a 
kertjét. Minden hozzáfordulónak tudta azt adni belőle, amire az illetőnek 
a legnagyobb szüksége volt. A növények népi elnevezését, szokásokhoz, 
valláshoz fűződő történeteit igyekszünk megőrizni. 

„Virágoskert vala híres Pannónia, 
Mely kertet öntözé híven Szűz Mária.”

(XVI.sz. himnusz ismeretlen szerző)

Az örökzöld mirtuszlonc a szerelem virága. Az ókori görög mitológiában 
előkelő helyet foglal el. Afrodité, illetve Vénusz istennők szent fájának 
tartották. A szenvedélyes szerelem, a hűség és a termékenység jelképeként 
tekintettek rá. Így vált a mirtuszvirág a menyasszonyi koszorúk díszévé 
szerte a világon. Ez a szerény kis növény nálunk ugyan nem gyakori, de az 
adonyi menyasszonyok dísze is volt.

Boldog Istvánné
Fotó: Boldog József
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A D O N Y I   S Z E R V E Z E T E K

Az adonyi Legeltetési Társulat 1. rész
„Fiam! Nyissad ki a kisajtót, mert mindjárt jön a disznó!” Az előző mondat 
gyakran elhangzott a mi családunkban is, amikor már késő délután volt, 
és vártuk, hogy a kanász hazahajtsa a csordát a legelőről. Ilyenkor már 
minden gazda túl volt a „szoktatáson”, a legelőre kijáró hízó már jól tudta, 
hol az otthona. 
Persze a „szoktatás” izgalmai, emlékei nem múltak el olyan könnyen, sokáig 
beszédtéma maradt. Ezek voltak a kihajtás első hetei, amikor a fiatal malac 
„még nem tudta”, hol is az otthona. A legelőről hazatérő csordát várva 
gazdák sokasága várakozott a Kinizsi (Csanádi) utca Duna felőli végénél, 
ahol a várakozás ideje jó volt egy kis hasznos eszmecserére is. Amikor 
megérkezett a csorda, mindenki megpróbálta kiválasztani, terelni a saját 
malacát, amelynek festékkel megjelölt háta jelezte: „Itt vagyok!” Bizony, 
voltak emlékezetes, nagy hajkurászások! Ám teltek a hetek, tanult a disznó 
is, és már nem kellett eléje menni, csak a kisajtót kinyitni időben. 
Ma már időutazás ezekre az egykor teljesen megszokott napi eseményekre 
visszagondolni. Az adonyi utcákat már nem járja tehenes, kanász, a Magyar 
utca mögötti egykori Dzsindzsába már nem vonul a népes liba- és kacsa 
társaság. Hol vannak már a poros utcákon mezítláb focizó nagyszámú 
gyerekcsapatok, akik megálltak egy pillanatra és elhangzott: „Állj, várjunk, 
engedjük el a libákat, hadd menjenek!” És a tóról feljövő, addig ott topogó, 
gágogó csapat a gunarak sziszegésével indult el a számukra már kinyitott 
kisajtó felé, hogy hazaérjenek. A fentiek jutottak eszembe, amikor a 
szerkesztők felkérésére elkezdtem feldolgozni egy igen fontos helytörténeti 
értéket, az egykori adonyi Legelő Társaság jegyzőkönyveit tartalmazó régi, 
kissé kopott naplót. A kézírással sűrűn teleírt lapok az 1926. február 16-
án megtartott társulati ülésen történtek ismertetésével kezdődnek, és az 
1937. április 10-én lezajlott üléssel végződnek.
Tíz év legeltetési feladatai és ügyei. 
A feldolgozás során lassan kibontakozott előttem egy jól működő, a 
falusi állattartás alapját adó feladat kezelése: a legeltetés ügye. A mai 
adonyiak számára nem létező feladat már, és talán kevesen tudják, 
hogy hol voltak egykor a tehén-, borjú-, disznólegelők, melyik utcavégi 
tavakban úszkáltak egész nap a kacsák, libák. Megváltozott az adonyi 
határ, hatalmas, egybefüggő táblákon folyik a gazdálkodás, autópálya szeli 
át az ún. „adonyi öblöt”. Eltűntek a legelők, a fás részek, a legelői kutak, 
a delelőhelyek. Csak egyes határrészek neve maradt fent, úgy, ahogyan a 
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köztudatban, mint pl. Kerektói rész, Aligvárdi dűlő, Dunarét.  Az adonyi 
határrészek egyik történelmi változása 1858-ban történt. Kezdődött azzal, 
hogy az 1853. március 2-án kiadott császári nyílt parancs kimondta az 
úrbéri kapcsolatokból származó jogok, járandóságok és kötelezettségek 
megszűntét. Elismerte, hogy az úrbéres földek állami kárpótlás mellett a 
paraszt tulajdonába mennek át. 1848 előtt az erdőt és a legelőt a földesúr 
és jobbágyai többnyire közösen használták. Az 1853-as rendelkezés a 
parasztok javára rendelkezett: a volt úrbéres jobbágy annyi legelőt kapott, 
amennyi elegendő a korábban is legeltetett állatállomány eltartásához. 
De térjünk vissza az 1858-as esztendőhöz. A gróf Zichy-uradalom mérnöke, 
Uhlarik János kapta feladatul. hogy rajzolja meg az adonyi déli határ (a 
Perkátai út és a Duna közötti terület, a „Lapos”) tervezett felosztásának 
lehetőségét. Ne feledjük, hogy a terület nagy része ekkor még mindig 
mocsaras, nádas, még nem történt meg a vizek levezetése. Arra csak a 
Posta érnek nevezett országút alatti átfolyás szolgált az egykori Böndi-
gödörnél. Viszont tervben volt már a déli nagy csatorna, és az abba befutó 
lecsapoló árokrendszer kiépítése. Az így víztelenítendő területek a tervek 
szerint már legelőként és mezőgazdasági területként kerültek az úrbéri 
rendezésbe. 
A korabeli „Gazdasági Lapok” 1858. június 10-i dátummal adta közzé 
az adonyi hírt, hogy „Nagy napot éltünk 18-án, minek szerencsés 
megtörténhetését – a körülményeket tekintve – alig reménykedtünk: a 
barátságos úrbéri egyességen könnyű szerrel estünk.” Vagyis Adonyban 
megtörtént az egyesség, amelynek egyik fő pontja kitért a legelőkre is: 
„A mostani birtok az illetők kezén a törvény értelmében megmaradván, 
minden egész telek után ad az uraság 16 hold legelőt 1200 ölével számítva. 
Magáéból ad az uraság katonalovagdának új alkalmas helyet, a régi temetőt 
libamezőczim alatt a közönségnek engedi.” Az egyességben vállalta az 
uraság egy saját költségén ásandó déli csatornának elkészítését 43.000 
pengő forintra számítva. Ez a nagy munka 1861-ben készült el. 
Az adonyi gazdák számára is nagyon fontos volt a legeltetés. A legelők 
tartották el a község állatállományának jelentős részét tehén- és disznó 
csordák formájában. A legeltetés a községi legelőkön, vagy közös 
legelőkön sokirányú feladatot jelentett. Ezt a gazdálkodást az 1913. évi 
XI. t.c. a közös legelők használatát a megalakítandó legeltetési társulatok 
munkáján keresztül látta megvalósíthatónak. Az adonyi Legeltetési 
Társulat megalakulásáról még nincsen pontos információ, de a naplóban 
olvasható első jegyzőkönyv bejegyzései arra utalnak, hogy már 1926-ban 
is működött. 

Rózsafi János
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K IS  K I N C S E S 

Mersics-Morva Dóra: Az igazságos kút
Egyszer volt, hol nem volt, valamikor 
nagyon régen volt ez. Volt egy nagy erdő, 
annak a közepén egy mező, annak a 
közepén pedig egy kút. De nem akármilyen 
kút volt ám ez. Ez egy igazságtevő kút 
volt. Ha valaki rosszat cselekedett, azt 
„megbosszulta”.
Egyszer történt, hogy egy legény a hozzá 
közeli gazdaságból ellopott egy kakast. 
Szaladt, szaladt vele be az erdőbe. A kútnál 
megállt, megpihent, s lerakta a kakast a kút 
szélére. A kút tudta, hogy a kakas lopott 

volt, s nem a szegény legény tulajdona. De azt is tudta, hogy a gazdaságba – 
ahonnan a legény ellopta – sem a legbecsületesebb úton került az állat. Úgy 
döntött, akkor senkié sem lesz. Egy óvatlan pillanatban a kakas beleesett 
a kútba, s mivel igen kövér állat volt, kirepülni nem tudott, így megfulladt. 
A legény csak nézett, nézett, nem értette a dolgot. No, most már mindegy, 
gondolta magában, szaladt tovább, nehogy elkapják, főleg most, hogy már 
az állat sincs meg. 
Egy másik alkalommal történt, hogy két tolvaj – akik néhány kenyeret loptak 
el a péktől – menekült már egy jó ideje, s megálltak a kútnál vizet húzni 
belőle. De sehogy sem sikerült nekik, olyan volt, mintha kiszáradt volna, s 
míg bíbelődtek, utolérték és elkapták őket. Így a kút ismét igazságot tett.
De elmesélek nektek egy harmadik esetet is. Egy szegény gazda el akarta 
vinni a vásárba a lovát. Inkább gebe, mint ló, annyira sovány és beteges 
volt. A gazda ki nem állhatta, mindenáron meg akart szabadulni tőle. Úgy 
gondolta, bármilyen kevés pénzt is kap érte, csak vigyék el tőle az állatot. 
Ámde annyira lassan haladtak, hogy a gazda egyre dühösebb lett. Ekkor 
értek a kúthoz, s végül a zsémbes gazda kikötötte a lovat a kút melletti 
fához, s otthagyta meghalni. De a kút megsajnálta az állatot, s tudta, hogy a 
gazda nem bánt vele igazságosan. Mikor az ember elment, mert az állatnak 
egy kis friss vizet, s a ló jóízűen ivott. A kút tövében pedig nagyon zsenge 
fű nőtt, az állat így hamar jóllakott. Így ment ez pár napig, majd hétig, s 
a paripa nagyon szépen megerősödött. Megköszönte a kútnak a jóságát, 
segítségét majd elvágtatott.
Teltek-múltak az évek, a kútnak sokszor akadt dolga, hiszen mindig volt, és 
lesz is igazságtalanság a világban. De az igazság mindig tisztább és erősebb, 
és amíg léteznek igazságtevő kutak, addig minden rendben lesz.

Rajz: Győri Jázmin

R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Piac tér Dunaújváros felé
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F E B R U Á R 
R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Piac tér Dunaújváros felé

Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye
 Utcakép: Boldog József 
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P R O G R A M O K  A D O N Y B A N

2 0 2 2. f e b r u á r  19.  s z o m b a t

Borrendi közgyűlés és gazdanap 
Szervező: Duna- menti Szent Orbán Borrend

Helyszín: Művelődési ház
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H É T M É R F Ö L D E S   F A K A N Á L  -  Í R O R S Z Á G

Lendvai Nóri (Pósch Nóri) desszert receptjével folytatjuk ebben a hónapban a 
nemzetközi gasztro kalandozásunkat. Mióta megkaptam a receptet, többször 
is elkészítettem már – nagy sikert aratva. Arra buzdítom fakanálforgató 
társaimat, hogy feltétlen próbálják ki. Még a konyhában szívesen ügyeskedő 
gyerekek is elkészíthetik. A siker garantált!

Vajaskenyér pudding - Bread&Butter Pudding
Hozzávalók: 
12-15 szelet toast kenyér 
200 gr vaj
100 gr mazsola 
100 gr barnacukor 
2 dl tejszín
3dl tej
4 egész tojás 
200gr cukor 
vanília aroma
Elkészítése: 
1. A toastkenyér szeleteket megvajazzuk mindkét felén.
Rétegezve lerakjuk egy tepsibe, minden réteg közé mazsolát és barnacukrot 
szórunk.
2. A tejszínt, tejet, tojást, cukrot és a vaníliát összekeverjük, felöntjük 
vele a tepsibe rétegezett vajas, mazsolás, barnacukros kenyeret, jól 
megnyomkodjuk, hogy minél több szószt beszívjon a kenyér. Tetejét 
megszórjuk barnacukorral.180°c-on 40 percig sütjük. Amikor szép 
aranybarna, akkor elkészült.
3. A legjobb megoldás a tepsiben hagyni egy napot a hűtőben, nagyobb 
kockára vagy háromszögre szelve, nem túl forróra melegítve, vanília 
fagyival, vanília sodóval és tejszínhabbal tálaljuk.
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NEM CUKORMENTES!
NEM FOGYÓKÚRÁS!
NEM KETO!
NEM GLUTÉN- ÉS LAKTÓZMENTES!
DE ISTENI FINOM!
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁN:

Pósch Nóri és családja
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K Ö R N Y E Z E T I   É R T É K E I N K  -  V A D L E S E N  A D O N Y B A  N

A vaddisznó
Mindenki felkapja a fejét e vadfaj nevének hallatán. A vadászok azért, mert 
kihívás és izgalmas a vadászata, a hétköznapi ember pedig azért, mert 
némi misztikum övezi. A környékünkön az elmúlt 20 – 25 évben kezdett el 
felszaporodni. Korábban, az 1980-as évekig, még a nyomait is alig lehetett 
látni.
A vaddisznó rejtőzködő módon, csoportosan él. Szereti a nyugalmat, 
ezért a sűrű, szinte áthatolhatatlan helyeket keresi. Ha teheti, a nagyobb 
kiterjedésű tüskés bozótost választja nappali tartózkodási helyéül, de 
szívesen megtelepszik az aljnövényzettel teli erdőkben és a nádasokban 
is. Ha nyugalma van, tartja helyét, oda tér vissza nappalra az éjszakai 
táplálékbeszerzés vagy véletlen megzavarása után. Adony környékén 
három helyen találkozhatunk vele az év bármely szakában. Ezek a dunai 
Nagysziget, a Nyugati erdő és a Líviai -  Cikolai halastavak nádasai.
A vaddisznó csoportosulását kondának hívják, amin belül szigorú a 
hierarchia. A konda élén a vezérkoca áll, őt követik a rangsorban az 
általában rokonságukhoz tartozó további kocák. Gyakorlatilag a vezérkoca 
dönti el, hogy a kondával - kondában mi történjen, merre menjenek, 
onnét mikor térjenek vissza, stb. A kondának a leszármazott kanok csak 
az ivarérettségig lehetnek tagjai, ivarérettségkor vagy önmaguk válnak ki 
belőle, vagy a rangsorban elöl álló kocák „verik el” őket. Idegen ivarérett 
kan is csak akkor csapódik hozzájuk, ha ott ivarzó, más néven búgó koca 
van.

1. kép: Vaddisznó koca a malacaival
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Megfigyelések szerint egy konda maximum 30-35 egyedből áll, efelett 
már bomlik. A bomlást a rangsor végén álló kocák kezdeményezik, akik 
nehezen tűrik az állandó elnyomást. Ha egy hátul álló koca úgy dönt, hogy 
kiválik a közösségből, az általában két-három másikat is elvisz magával. 
Természetesen, a kiválást kezdeményező lesz az új konda vezérkocája, a 
többi pedig a korábbi rangsor szerint következik. Ez a rangsor annyira 
szigorú, hogy pl. ha egy kondatag betegség vagy sérülés miatt meggyengül, 
akkor azonnal visszacsúszik a rangsor végére, és onnét kell újra felküzdenie 
magát, persze csak, ha sikerül.
A vaddisznó az utóbbi években nálunk is és az ország más területein is 
rendkívüli módon elszaporodott, aminek genetikai okai vannak. Amíg az 
1980-as évekig évente egyszer ivarzott, és csak 3-5 malacot ellett, addig 
ma már folyamatos az ivarzás, és az élve született malacok száma is eléri 
6-10 db-ot. Mint sok mindennek, ennek is az ember az oka. Elsősorban 
a felelőtlen disznótartás. Vidéken, általában a tanyákon, a szaporasága 
okán sok gazda tartott és tart csüngőhasú disznót, amit alkalmasint 
kicsap a mezőre, legeltet. Az ezekből elkóborolt példányok elvadulnak, 
kereszteződnek a vaddisznóval, és a genetika keveredése miatt már kész is 
a szapora fajta. De ugyanez előfordul a hagyományos értelemben vett házi 
sertéssel is. Ha véletlenül kiszabadul a portáról vagy akár sertéstelepről 
egy jószág, kész a baj. Ezekből a „kese” alapokból lesz az úgynevezett 
„babos” disznó, ami gyakorlatilag fekete – fehér tarkát jelent. Az ilyenfajta 
keresztezéssel is az a baj, hogy a külcsín mellett a genetikai, szaporasági 
jellemzők is átadódnak. A helyzet kilátástalannak tűnik, mivel a vaddisznó 
szaporodását szinte lehetetlen kordában tartani. Ma már hétköznapi dolog, 
hogy balatoni fürdőzőket zavarnak meg, vagy hogy városokban tűnnek fel.
A vaddisznótól általában félnek az emberek, és nem oktalanul. Normál 
esetben menekül minden számára idegen dolog elől, észre sem vesszük, 
olyan halkan eltűnik. Bizonyos szituációkban azonban kifejezetten durva, 
sőt veszélyes tud lenni. Ez fokozottan igaz a sebzett, sebágyban megzavart 
egyedekre, és a malacaikat vezető kocákra. Sebágyban fekvő disznóval 
túráink, séta vagy futás közben biztosan nem találkozunk, viszont malacait 
vezető kocával előfordulhat. Velük azért kell vigyázni, mert az anyai 
természet legyőzi minden félelmüket, és válogatás nélkül megtámadnak 
mindent, amiről úgy érzik, hogy veszélyt jelenthetnek a malacaikra. Tehát 
ha a természetben malacos kocával találkozunk, akkor járunk el a helyesen, 
ha megállunk, meg sem mozdulunk, és megvárjuk, amíg elmennek. Semmi 
esetre sem akarjuk megfogni a kíváncsiságból felénk sétáló malacot, vagy 
oly módon elzavarni, hogy az visítson. Ilyenkor a koca gondolkodás nélkül 
támad, és harapásával nagyon súlyos sérülést tud okozni.
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A normál természetjáróktól sokkal nagyobb veszélybe kerülhetnek a 
felelőtlen kutyasétáltatók. Nem véletlenül kérik meg a vadászok a szabadon 
futkosó kutyák tulajdonosait, hogy vegyék pórázra kedvenceiket, mert 
komoly baj lehet belőle. A kutya ugyanis természeténél fogva szaladgál az 
erdőben, akár 50 méterre, vagy még távolabb is elszaladhat a gazdájától. 
Ha eközben ráakad egy malacos kocára, a koca azonnal rátámad a kutyára, 
aki ijedtében fut vissza a gazdihoz, háta mögött a feldühödött disznóval. 
Sok és komoly baleset volt már ebből, hogy a kutya a gazdájára hozta a 
disznót. A vaddisznónak az aranysakálon kívül nincs komoly ellensége 
hazánkban, ellene pedig okos vad lévén, már megtanult védekezni. A sakálok 
csoportosan vadásznak, egy ideig emiatt lehettek sikeresek. A siker kulcsa 
abban rejlett, hogy egy malacait egyedül vezető kocát a sakálfalka egyetlen 
tagja úgy közelített meg, hogy kiváltsa a koca támadását. A menekülő 
sakál után futó koca amint 15-20 méterre eltávolodott a malacoktól, a 
sakálfalka többi tagja azonnal rárontott az egyedül maradt malacokra, és 
lopott el belőlük. Ezt a taktikát hamar felismerték a vaddisznók, és ma 
már ellés után két három koca azonnal összeáll. A sakálok közeledtével 
a kocák maguk közé veszik a malacaikat, és a sakáloknak esélyük sincs 
a rablásra. Ennek okán a vaddisznóállomány csökkentésének nincs más 
módja, mint a vadászat. Vaddisznóra vadászni azonban ma már nem csak 
lehetőség, hanem kötelezettség is! A Vadászati Hatóság Adonyban a 2020-
21. vadászati évre pl. 91 db vaddisznó elejtését írta elő, komoly feladat 
elé állítva ezzel a vadásztársaság tagjait. Nagyobb egybefüggő erdőségek 
hiányában, valamint a sűrűn lakott terület miatt vaddisznóhajtást szervezni 
lehetetlen, a terelés, riglizés, cserkelés is eredménytelen, ezért helyben 
nem maradt más lehetőség, mint az erdei és mezei les-vadászat. Mint a 
nevében is benne van, ilyenkor lessük a vadat, és ha megérkezik, akkor 
próbáljuk meg elejteni. Ahhoz viszont hogy ez a módszer eredményes 
legyen, ismernünk kell a vad mozgását, szokásait. Magaslest ezért általában 
a vad által gyakran használt útvonal mellé, az úgynevezett „váltó” közelébe 
telepítünk. Nagyon fontos, hogy arról mi vegyük észre előbb a vadat, mint 
ő minket. A les elhelyezésénél ezért elsődleges szempont az uralkodó 
szélirány és a biztonságosan belőhető háttér. 
És ezzel át is tértünk a helyi vadászati szokásokra. A magaslesről történő 
vadászatot a vadásztársaság tagjai szóró létesítésével vagy elterelő 
etetéssel teszik eredményesebbé. Mindkét esetben a vad kényelmes 
táplálékszerzési ösztönét használják ki. A szóró létesítésének a lényege, 
hogy alkalmanként kevés etetőanyagot „szórunk” ki, viszont ezt napi 
rendszerességgel tesszük. Az a cél, hogy mindig találjon a vad valami 
fogára valót, de ne legyen ott annyi, hogy jól tudjon lakni. Amint ráakad a 
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takarmányra, megjegyzi, mint könnyű táplálékszerzési helyet, és jártában-
keltében szinte mindig felkeresi. Ha naponta elfogy a kiszórt takarmány, 
nagy biztonsággal eredményes lesz a vadászat.
Az elterelő etetés annyiban más, hogy ez esetben nagy mennyiségű, sok 
balanszanyagot tartalmazó takarmánnyal, pl. némi törtszemet tartalmazó 
kukoricaléhával szoktatjuk egy helyre a vadat. Adott esetben hagyjuk akár 
jóllakni is. Nagyon lényeges, hogy sok munkával, hosszú idő alatt jussanak 
csak ennivalóhoz. Ha órákra lekötjük a figyelmüket, nem mennek ki a 
szántóföldre turkálni, kárt okozni. Egyszerre 20-30 köbméternyit helyezünk 
ki ebből az anyagból, aminek az első eső után megkeményedik a felszíne, 
alatta pedig teljesen friss marad. Megfigyeléseink szerint a léhakupac a 
vaddisznókocák legkedveltebb helye, mikor a malacok még szopnak, de 
már a szilárd takarmányt is felveszik. Ilyenkor a kocák lefekszenek a kupac 
tövébe, a malacok pedig vagy szopnak, vagy a léhában keresgetnek.
A helyi vaddisznóvadászatnak van még egy nagyon kedvelt másik módja, 
az pedig a kukoricatarlón vagy kukoricavetésen történő „rácserkelős” 
vadászat. Talán ez igényli a legnagyobb rutint. Ilyenkor fel kell deríteni, 
hogy a vetést vagy a tarlót hol járják éjszakánként a disznók. A nyomokból 
meg kell állapítani, hogy milyen irányból érkeznek, és milyen útvonalon 
haladnak tovább. Ezeknek a helyeknek a közelében kell lesben állni, és 
a túrással vagy a kukoricacső keresésével foglalatoskodó disznóra vagy 
kondára jó széllel (a vad felől fújjon felénk) észrevétlenül rácserkelni, és 
megpróbálni elejteni. Az ilyen vadászat tud igazi kihívást, és siker esetén 
örömet okozni. A terítékre hozott vaddisznók 15-20%-a esik el így.
A vaddisznó vadászata a szórakozáson kívül feladatot is ad. Az afrikai 
sertéspestis (ASP) terjedése miatt zsigereléskor minden elejtett 
vaddisznóból vér-és mandulamintát kell venni, azt be kell vizsgáltatni. 
Negatív eredmény esetén a hús felhasználható, pozitív eredmény esetén 
a testet el kell földelni. Ha szeretnénk megtartani a húst, minden esetben 
kötelező megvárni a vizsgálati eredményt. Annak megérkezéséig a zsigerelt 
testet a vadhűtőbe kell tenni, és +3 fokon tárolni. Az afrikai sertéspestisről, 
mint betegségről, egyébként annyit érdemes tudni, hogy az emberre nem 
veszélyes, ennek ellenére azért kell komolyan venni, mert a házisertésre 
átterjedve mérhetetlen károkat okoz. Fertőzés után rövid időn belül 
elpusztulnak az állatok. A vaddisznók másik nagyon komoly, és már 
emberre is veszélyes betegsége a Trichinellózis. A fertőzött disznó nyers 
húsának az elfogyasztásakor a férgek megtelepednek a vékonybélben, a 
trichinellák, mint lárvák, pedig beépülnek az izomzatba. Tehát senki ne 
fogyasszon vaddisznóból készített kolbászt, nyers sózott szalonnát vagy 



52

sonkát, mert a fertőzésbe belehalhat!!! A hús bevizsgáltatása esetén is 
legyünk óvatosak, mert a hatóság a vizsgálati jegyzőkönyven jobb esetben 
azt fogja igazolni, hogy a beküldött minta a negatív, és nem a megmintázott 
komplett vaddisznó!!! Nyugodt szívvel csak hőkezelés után, vagyis kizárólag 
főzve vagy sütve fogyasszuk! A vaddisznó húsa egyébként nagyon finom, 
sok esetben egészségesebb, mint a házisertésé. Nem véletlenül, hiszen 
élete során sohasem kap gyógyszeres kezelést, nem eszik génmódosított 
szóját és hasonló, nem természetes takarmányt. Az étrendje alapján a 
húsát kis túlzással akár „bio húsnak” is nevezhetjük. Felhasználásához 
kedvcsinálóként íme, egy sülttarja vagy sültoldalas recept.
Hozzávalók: vaddisznó oldalas vagy tarja, só, fokhagyma granulátum, őrölt 
fehérbors, őrölt négyes borskeverék, fokhagyma, paradicsom, zöldpaprika.

Előkészítjük a sütéshez használni 
kívánt lehetőleg peremes szélű 
tepsit, majd öntünk bele 2 dl vizet. 
Az átmosott húsdarabokat mindkét 
oldalukon megsózzuk, tepsibe 
helyezzük. Az így előkészített húst 
vastagon megszórjuk fokhagyma-
granulátummal, majd ízlés szerint 
őrölt fehérborssal, őrölt négyes 
borskeverékkel. A vékonyra 
szeletelt zöldpaprika és paradicsom 
karikákat ezután ráhelyezzük a 
hússzeletekre, majd alufóliával 

lehetőleg légmentesen lezárjuk. 200 fokon, vagy legnagyobb lángon a 
renben középre helyezve bő két óra hosszáig sütjük, majd a tepsiről 
levesszük az alufóliát. Az átpárolódott, átsült hússzeleteket megszórjuk 
némi fokhagyma préselménnyel, és a tepsit visszatesszük a renbe. 
Sültünket pár perc pirítás után tetszőleges körettel, vagy akár önmagában 
is tálalhatjuk. Fotók: Vadásztársaság archívuma

Jó étvágyat hozzá!
Marczinka Tamás
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K I S  T Ö R T É N E T E K  A D O N Y R Ó L

Történet a „bármiről”
Ahogy múlnak az évek, a napi események, történetek nem ragadnak már 
meg olyan tartósan az ember elméjében, nem hagynak mély nyomot, mint 
a gyermek friss agyában.
A tegnap történteket olykor nehezebb felidézni, mint a gyermekkori 
élményeket. Főleg azokat, melyek mélyen érintették a világra csodálkozó 
gyermekeket.
Kilencévesen éltem át a háborús napokat anyám, nagyanyám és öcsém 
társaságában, Apám katonaként szolgált valahol Európában.
Jól emlékszem a sziréna hangjára, anyám ébresztésére, öltöztetésére. Kézen 
fogott minket, kimentünk az utcára. A szomszédokkal együtt hallgattuk a 
fejünk fölött zúgó amerikai repülőket, melyek Budapest felé húztak, majd a 
távoli bombák robbanásának hangját.
- Legyünk együtt, bármi történjen is! - mondta anyám.
Azután a „bármi” Mikulás nap hajnalán elérkezett.
- Megjöttek az oroszok! - jött be a hírrel a kútról a nagyanyám.
Az első találkozás velük félelmetes volt. Ránk törték az ajtót, anyámat – aki 
fiatal volt – el akarták vinni. Mi, gyerekek nem értettük, mi is történik, de 
a szeretteink reszketése, sírása minket is zokogásra késztetett. Végül nem 
történt jóvátehetetlen dolog, de nem mertünk otthon maradni a házunkban.
Rokonunk, Szeitl István, Papus, megengedte, hogy biztonságosnak vélt 
pincéjébe mi is beköltözhessünk. Már jó sokan voltak ott, mindenkit 
befogadtak, aki bátorítást várt – és kapott is – ebben a nehéz helyzetben.
A falu többször cserélt gazdát! Hol a németek, hol az oroszok lőtték, 
bombázták. A házunk is megsérült, így nem tudtunk hazaköltözni. Örömmel 
fogadtuk, hogy szomszédunk, Ignácz Lajos bácsi befogadta a családunkat 

az ő, épen maradt házrészébe. 
Egy szoba volt használható, 
itt lehetett fűteni is. Itt aludt 
mindenki, ki hogyan, fejtől-
lábtól az ágyban, vagy a padlón. 
Nem csak a családtagok, de a 
frontról hozzánk beszállásolt, 
halálosan fáradt, összefagyott 
katonák is. Volt eset, amikor mi, 
gyerekek a földön, dunyhával 
takarózva éreztük, fázunk.
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 A mellettünk alvó katona lehúzta rólunk a 
takarót, mert ő is fázott.
A részeg katonák elől a nagylányokat 
és anyámat is rejteni kellett. Lajos bácsi 
ötlete volt, hogy a kovácsműhely padlásán 
csináljanak rejtekhelyet a lányoknak. 
Alattuk folyt a műhely mindennapi élete. 
Késő estig javították a kocsikat, patkolták 
a lovakat. A lányok dunyhák, takarók alatt 
várták, hogy végre éjjel ennivalóhoz és 
vízhez jussanak.

Mi, gyerekek, nem tartottunk a katonáktól, nem is bántottak minket, pedig 
körülöttük jöttünk-mentünk, hiszen ott történtek ám az igazán érdekes 
dolgok. Néha, ha édességhez jutottak, egy marékkal mi is kaptunk belőle.
Amikor vége lett a háborús időknek, hazaköltöztünk, és vártuk, hogy végre 
apa is hazajöjjön!
Ma is nagy szeretettel és hálával emlékezem mindenkire, aki segített, hogy 
a háború borzalmai ellenére, de biztonságban vészeljük át a nehéz időket. 
Igaz a mondás: nehéz időben ismerszik meg a jó barát!

Gödöllő, 2020. májusában 
Forgó Józsefné, született Gévay Etelka
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H A  É N  L E N N É K  A   K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  M I N I S Z T E R

A beszélgetéseinket idén is 12 külön téma, felvetett probléma köré 
csoportosítottuk és ezekre a problémákra kerestünk olyan megoldásokat, 
melyek hozzájárulhatnak az élhetőbb környezetünk kialakításához.
A mai beszélgetésünk témája a nagyvárosi tömegközlekedés. A 
beszélgetésen részt vettek: Bokor Jónás, Magyar Boldizsár, Klein Franciska, 
Kárász Erik, Mester Fanni. A beszélgetést moderálta: Alsóházi Réka és 
Hetyei Gábor.

Nagyvárosi tömegközlekedés jövője
Nem kérdés, hogy a magán gépjárművekkel történő napi városi közlekedést 
múlttá kell tenni, hiszen ennek károsanyag-kibocsátása, zajszennyezése 
direkt módon is károsítja az ott lakók egészségét, és indirekt módon a 
szénhidrogének felhasználásával hozzájárul a klímaváltozáshoz azáltal, 
hogy a szén-dioxid és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátása révén növeli 
a felmelegedést. De hogyan lehet csökkenteni – megszüntetni ezt? Mi jön 
utána, helyette? Melyek lennének az első intézkedéseid?
Adonyban a légszennyezés mérése – mely több alkalommal történt – nem 
lát okot a beavatkozásra. Pedig előfordul nem egyszer, hogy érezzük a 
levegő „nagyvárosiasodását”. Lehet, hogy nem jót mérünk? Lehet, hogy a 
nitrózus gázok és mikro koromszemcsék – melyek okozzák elsősorban az 
egészségkárosodásokat – helyett szálló por koncentrációt nézünk, mely 
ugyan kellemetlen, de daganatos megbetegedéseket azért kevés eséllyel 
okoz? Lehet…
Már most is előfordul a járműforgalom korlátozása Budapesten, ha szmog 
riadó van, hiszen ekkor megtörtént már, hogy egyik nap a páros, másik 
nap a páratlan rendszámú autók közlekedhettek. Első nekirugaszkodásra 
ez sem tűnik rossz kiindulópontnak. De hiába érezzük azt, hogy ez – 
átmeneti jelleggel – megoldás lehet, a jelen szabályozása csak nagyon 
elvétve teszi ezt kötelezővé. Úgy tűnik, hogy a szabályozás szigorítása 
és a rendszer működésének automatikussá tétele lehet az első lépés 
ahhoz, hogy elinduljunk ezen az úton. Lényegesen csökkenteni kell azokat 
az időszakokat, amikor a levegő károsanyag tartalmának magas szintje 
kiváltja a közlekedés korlátozását.
A kötöttpályás tömegközlekedés (metró, helyi érdekű vasút, villamos) 
részarányának növelése a robbanómotoros hajtással szemben nemcsak 
a helyben történő káros anyag kibocsátás csökkenését eredményezi, de a 
dugók kialakulását és az abban történő várakozást is csökkentik, hiszen 
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egy közlekedési dugó esetén a villamos a legtöbb esetben egyszerűen tud 
haladni, nem is beszélve a metróról vagy a HÉV-ről. A csapat leginkább a 
metróra szavaz, azonban az is egyértelmű, ha a gépjármű forgalmat lehetne 
lényegesen csökkenteni, akkor már eleve nem alakulna ki dugó, és ezáltal a 
busz is könnyebben közlekene. Ennél a fajtánál is létezik már az elektromos 
hajtás, melynek kibocsátása nem a felhasználás helyén keletkezik, sőt 
az atomenergia és megújuló energiák részarányának növelésével ez az 
emisszió is tovább kurtítható.
Arról megoszlik a vélemény, hogy a várost vagy annak egy részét egyik 
napról a másikra – szabályozással – meg lehetne szabadítani a magán 
járműforgalom elől! Melyik az első? A tyúk vagy a tojás? Addig nem 
lesz minden helyi közlekedést megoldó tömegközlekedés, ameddig van 
magánforgalom, vagy éppen az váltja ki a tömegközlekedés lényeges 
fejlődését, ha a szükség úgy kívánja? Ki tudja… Úgy tűnik, hogy a 
járműforgalom általános korlátozásának bevezetése csak fokozatosan 
és hosszabb időintervallum alatt érhető el nagyobb érdeksérelem nélkül.
Nem elhanyagolható szempont azonban a bérletek árának csökkentése. 
Erre jó ötletnek tűnik a szabályozás helyett a magánszemélyek érdekeltté 
tétele abban, hogy a legtöbb személygépjárműbe ülő önként üljön át a 
metróra! Ehhez eszközt kínál a „kocsi helyett ingyen bérletet” akció! 
Amennyiben valaki bizonyíthatóan megválik a járművétől, ő kapjon 
2-10 évre szóló, a családtagjaira is kiterjedő ingyen bérletet valamennyi 
tömegközlekedési járműre (vagy esetleg egyes járművekre, pl. metróra és 
villamosra). 
Az ingyen bérletek másik finanszírozási forrása az állam lehet, hiszen 
a légúti megbetegedések számának drasztikus csökkenése – mivel 
ezt várnánk a járműforgalom lényeges visszanyesésével – egyrészt 
azok gyógykezelésének megtakarítása direkt módon is csökkentik az 
állami egészségkassza kiadását. A táppénz, a kor előtti nyugdíjazások 
(„leszázalékolások”) is forrást szabadítanak fel az állami költségvetés 
kiadási oldalán. És ekkor még nem is beszéltünk az elhalálozások 
és munkából való kiesések (táppénzes napok száma) okozta GDP 
csökkenésről! Ehhez szükséges a hosszú távú gondolkodás és az ehhez 
igazodó városfejlesztési koncepció kialakítása, nem mellesleg a szabályozás 
drasztikus szigorítása és a magánérdekek rövidtávon érvényesülő 
sérelme…
Szintén, a városból fokozatosan történő személygépjárművek kiszorítását 
eredményezheti a parkolási helyek fokozatos csökkentése, 
párhuzamosan a peremkerületekben kialakítandó parkolóházak 
létesítésével. Ezek már nagyobb érdeksérelemmel járnak együtt, de a 
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végeredmény tekintetében eredményt hozhatnak. Ez a módszer már 
Adonyban is működhetne: először a buszok, kamionok közterületeken 
való parkolásának általános tiltásával. Ehhez azonban olyan zónát, teret 
kell kiépítenie az önkormányzatnak, ahol biztonságosan elhelyezhetőek 
ezek a járművek. Bár Adonyban nincs helyi tömegközlekedés, azonban 
nem is feltétlenül látszik szükségesnek ennek fejlesztése, hiszen vannak 
városok a világon, melyek jó példával járnak elöl a kerékpárhasználat 
generálissá válásával. Később a személygépjárművek közterületi 
parkolásának szabályozásával tovább lehet Adonyban is csökkenteni a 
helyi közlekedésben a személygépjárművek számát.
A közlekedés mesterséges korlátozása felveti az áruszállítás és 
egyéb eszközök szállításának (pl. munkaeszközök szállítása az egyes 
szolgáltatások elvégzéséhez) problematikáját. Hogyan fog akkor 
eljutni az áru a magánforgalom elől elzárt boltokhoz? Hogyan jutnak 
el a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök például a dugulás 
elhárítást végző szakemberrel együtt a belvárosi munkahelyszínhez? 
Ehhez megoldást biztosíthat a tömegközlekedési jellegű áruszállító 
kötöttpályás rendszerek kiépítése: akár az egyes szerelvények mögé 
csatolt áruszállító vagonok, vagy akár teherszállító kötöttpályás céljárművek 
közösségi jellegű forgalomhoz hasonlító (pl. menetrendszerűen történő) 
közlekedésszervezése. Ehhez azonban további infrastruktúrafejlesztésre 
van szükség: a járműpark fejlesztése mellett szükséges a rakodási lehetőség 
biztosítása is az egyes megállókon. Az már csak a vízió kategóriába tartozik, 
hogy az árufeltöltések, a szemétszállítások például az éjszakai órákra 
korlátozódjanak, amikor jóval kisebb a tömegközlekedés igénybevétele. 
A szolgáltatók számára pedig biztosítani lehet olyan teret az áruszállító 
tömegközlekedési járműveken, ahova kis elektromos járművel fel lehet 
állni a munkaeszközeik szállítása céljából.
A közlekedés és a tömegközlekedés tehermentesítését szolgálná 
a személygépjármű helyett kerékpárt akciót. Hasonlóan a 
személygépjármű helyett ingyen bérletet akcióhoz: minden helyben lakó, 
aki megválik személygépjárművétől, kap egy ingyen kerékpárt, vagy kap 
egy több évre szóló ingyenes közösségi kerékpár-használati lehetőséget. Ez 
a módszer még Adonyban is működőképessé tehető, ezáltal hozzájárulva 
ahhoz, hogy ne legyen napi dugó az óvoda, az iskola előtt – ehhez akár még 
a Rákóczi út forgalmát is időszakosan lezárhatnánk a gépjárműforgalom 
elől!!!
Másik, a kerékpárforgalom ösztönzését célzó intézkedés lehetne a közösségi 
kerékpárok ingyenes (jutányos áron történő) használhatósága 
mellett a magán kerékpárok szállítását biztosító tömegközlekedési 
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eszközök üzembeállítása a helyi érdekű szerelvényeken is – hasonlóan az 
MÁV szerelvényekhez. Remek ötletnek tűnik, hogy a közösségi kerékpár 
használatát is érdemes lenne bevonni a közösségi tömegközlekedési 
rendszerbe, és helyi bérlettel, jeggyel utazóknak egy alternatívát 
jelenthetne, hogy az utazási jegy, bérlet jogosulttá tenne a kerékpár 
használatára is! Szuper ötlet! 
Szintén állami vagy önkormányzati szabályozást igényelne a 
parkolóhelyek egy részének átalakítása biztonságos, zárható és fedett 
kerékpártárolókká, ezáltal megteremtve a lehetőséget arra, hogy például 
a 10. emeleti lakóknak is legyen lehetőségük a kerékpárjuk tárolására.
Nagy jövőt látnak a beszélgetés résztvevői a kerékpáros közlekedés 
fejlesztésében, ellentétben az önvezető taxikkal: ennek jövője tovább növeli 
az egyes emberek közötti távolságot nemcsak fizikailag, de életmódbeli 
(vagyonosságát mutató) értelemben is. Ne növeljük a szakadékot az egyes 
városlakók között vagyoni cenzus szerint!
Az adójogszabályok módosításával is érvényre lehet juttatni a közlekedés 
környezetbaráttá tételét: a személygépjárműre a munkáltató által adott 
térítés adómentességét meg kell szüntetni, viszont a helyi és helyközi 
bérletekhez nyújtott térítés összegét akár a bérlet díjának 100%-ig 
adómentes juttatásként lehetne a munkáltató által biztosíthatóvá tenni, 
akár kötelezően előírni a juttatás alkalmazását. 
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A munkáltató által juttatott kerékpár beszerzését is adómentes juttatásként 
látnák célravezetőnek.
A kerékpárra történő átülést azonban már a gyermekkorban elkezdődő 
szocializációval és oktatásba való becsempészésével kell hatékonyan 
kezelni. A jövő generációjának legyen igénye a kerékpárhasználaton 
alapuló, egészséges helyi közlekedésben való részvételre.
És azok, akik vidékről érkeznek személygépjárművel a nagyvárosokba, 
azok a peremkerületekben kialakított parkoló házakban lerakhassák 
a járművüket és ott kialakított tömegközlekedési csomópontokon át 
tudjanak ülni a helyi közösségi közlekedési eszközökre. Ehhez azonban 
a befizetett parkolási díj fejében kapjanak arra a napra szóló ingyenes 
közlekedési jegyet, vagy ingyenes kerékpár-használatot.
Szintén fontos lehet a vidékről a nagyvárosok felé közlekedők számára 
a helyközi és helyi közösségi közlekedési eszközök integrációjának 
erősítése, összehangolása. Ez leginkább ott jelent előnyt, ahol például 
vonattal, busszal közelíti meg a várost valaki. Ekkor rugalmasan, újabb 
jegy megváltása nélkül tudjon átszállni a helyközi járatról a helyi járatra. 
Az integráció alatt azonban nemcsak az „egy jeggyel egész nap otthontól 
a munkahelyig és vissza” módszerét értjük, hanem azt is, hogy már a 
helyközi járaton jusson a közlekedő információhoz a rugalmas csatlakozási 
lehetőségről. Fotó: Femina. hu

Hetyei Gábor
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Február

Amikor Ádámot megteremti az Isten, olyan szép, ahogyan leírja a Teremtés 
könyvének írója. Bár hisszük és valljuk, hogy az „Isten lélek”, vagyis nincsen 
fizikai teste, mégis a szentíró szemlélteti, hogy mekkora szeretettel van 
irántunk az Isten. A föld porából aprólékosan „elkészíti” az ember testét. 
És ha megnézzük, hogy milyen csodálatos az emberi test, és milyen, szinte 
tökéletes „gépezet”, amelyet ember álmában sem lenne képes megalkotni. 
De ha csak egy kifinomult és szép házat, egy szemre gyönyörködtető órát 
nézünk, akkor azt mondjuk, hogy „Hűha, micsoda munka lehetett?!”, akkor 
érezzük csak át igazán, hogy mekkora gondos szeretet kellett az ember 
megalkotásához, és ez szolgál a lélek foglalatául, amely az Isten képét 
hordozza.
Mégis, ez a test, amely ilyen szép és kifinomult, látjuk, hogy hibás: betegség, 
öregség… Az első bűn, amely Ádám, Éva és a Sátán által tör be a világba, 
megrontja az emberi természetet. Berobban az életünkbe az elmúlás… 
Ez az elmúlás és testi satnyaság jel számunkra. Jel, hogy az ember nem 
mindenható. Nem uralkodhat minden felett, még sokszor saját élete felett 
sem. 
De jel egyben arra is, hogy az Istenhez odafordulva kell élnem az életem, 
mert bár a halál kényszere megtör, az ígért örök élet vígasztal bennünket.
Az idézet megtalálható: Teremtés könyve 3,19.

Győri Balázs atya
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E L I N D U L T A M  S Z É P  H A Z Á M B Ó L

Új életet alapítani Elk Riverben – a Rácz-család története
Adonyból több ember is elkerült ide, Elk Riverbe, a világ másik 
féltekéjére. Ez a történet most a Rácz családról szól. Egy újságcikk adott 
forrásanyagot, melyet Rácz Mári leánya írt, bizonyos Belanger Erzsébet. A 
Szórványmagyarság Kutatók Tanácskozásán hangzott el „A Rácz család és 
Elk River magyar farmerközösségének története” című előadás, melynek 
leirata 1984.október 27-én a Magyar Hírekben jelent meg. A családról 
könyvet is megjelentetett 400 példányban a leszármazott, ami a saját 
szerteágazó famíliájáról szól. Családfát készített, és sokat kutatott ez 
ügyben. Családi találkozót is rendeztek, ahol a szerző és nyolc testvérének 
hozzátartozói különböző színű pólókban fényképezkedtek le.
A forrásanyagot és a képeket Berkes Györgyné bocsátotta rendelkezésemre, 
aki nagy szeretettel beszélt a kint élő rokonairól és történetükről.
Több mint 100 éve kezdődik a történt. Utazzunk vissza a történelembe, az 
akkori Osztrák-Magyar Monarchiába. Egy-két híres név az akkori időkből: 
Ady Endre, Mikszáth Kálmán, Molnár Ferenc, Csontváry Kosztka Tivadar, 
Rippl-Rónai József, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dankó Pista, Pabló Picassó, 
Antoni Gaudi, Scholl Manufactura, Chanel… Érezzük ugye a történelem 
szelét arcunkon átsuhanni? Ugyan Budapest virágkorát éri, azonban a 
vidéki parasztság nyomorban tengődik, a belpolitika egyik válságból 
bukdácsol a másikba, a nemzetiségek feszegetik a határokat, és ahogy 
szokták mondani: valami már van a levegőben. Közeleg a világháború. És 
ekkor megjelenik a nagy reménység: USA, ahol bárki bármi lehet.
Rácz János 1907-ben indult el Adonyból munkát keresni Amerikába. 
Hátrahagyva feleségét és hat gyermekét. Az első négy évben Kanadában és 
az USA-ban: bányákban, favágóként, farmon dolgozott.
1911 őszén egy adonyi ismerőse, Bagóczki István, akinek farmja volt Elk 
Riverben elhívta magához. Bajba keveredett, félt, hogy börtönbe kerül, 
ezért kellett neki valaki, aki addig vigyáz a farmjára és az állataira. Jánosnak 
földet és teheneket ígért, ha eljön Elk Riverbe, és ellátja a farmját.  Bagóczki 
végül is elkerülte a börtönt, és egy alku jött létre köztük. János a legnagyobb 
lányát, Pannit feleségül ajánlotta neki, „cserébe” egy pár hektár földért, és 
egy pár tehénért. Ekkoriban Rácz János egy kis, favázas, kátránypapírral 
borított viskóban élt.
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A jól megkötött üzleten fellelkesedve írt feleségének Adonyba, hogy adja 
el az otthonukat, csomagoljon össze mindent, vegye meg a jegyeket az 
egész család számára és jöjjön Amerikába, mert farmot vett. 1912 tavaszán 
Rácz Jánosné, született Ekker Erzsébet, felszállt a hajóra Fiumeban egy 
pár ládával és hat 18 és 6 év közötti gyermekkel. A család szerencsésen 
megérkezett. Rutinvizsgálatok és oltások után vonatra szálltak, hogy 
elérjenek Elk Riverbe. Szendvicseket és banánt kaptak a vonaton. Akkor ők 
még nem gondolták, hogy a banán ennivaló. Megérkeztek szerencsésen, de 
az ottani helyzetnek nem örültek. Ráeszméltek arra, hogy Adonyhoz képest 
nagy volt a szegénység. A kis kátránypapírral borított vityilló semmi sem 
volt az adonyi kényelmes otthonukhoz képest.
De végre egységben a család több mint 4 év után. A család sok 
megpróbáltatásokon ment keresztül, nagyon keményen dolgoztak, fát 
irtottak, hogy legyen megművelhető földjük, de végül gyökeret vertek, 
megalapozták a Rácz család jövőjét itt, Amerika közepén, Elk Riverben. 
Lássuk, hogyan boldogultak a gyerekek az Újvilágban!
1912-ben a legidősebb lányt, a 18 éves Pannit férjhez adták Bagóczki 
Istvánhoz, cserébe a farmért. Nem tudom, hogy ez kellő vigaszt nyújtott-e 
számára, hiszen otthon kellett hagynia Magyarországon a nagy szerelmét. 
Panninak 5 év alatt 4 gyermeke született. Boldogságuk nem tartott sokáig, 
1918-ban Panni özvegy lett, férjét elütötte a vonat. Ismét férjhez ment egy 
magyar bevándorlóhoz, aki egy pék volt. Ebből a házasságból is születtek 
gyerekek, ami után már 9-re nőtt a testvérek létszáma.
Rácz Mári 14 évesen került ki Amerikába. Ő 12 éves korában ment 
Budapestre, és 2 éven át szolgált itthon egy gazdag családnál. Aratáskor 
engedték haza, hogy tudjon segíteni a családjának otthon. Ő is egy magyar 
származású férfihez ment feleségül, 1915-ben Bodnár Sándorhoz. 1924-
ben tudott a család földet venni, és otthont teremteni. 1938-ra volt egy kis 
tehenészetük. Erdőirtás eredményeképpen volt elég szántójuk, a banknak 
tudták fizetni a részleteket, így a család élelmezési problémái megoldódtak.
A harmadik gyerek, Rácz Bözsi 12 éves volt a kivándorláskor. A 
hagyományokat őrizve ő is egy magyar származású férfihez ment nőül. 
Házasságukból 4 gyerekük született. Eleinte ugyan Saint Paulban éltek, de 
végül ők is Elk Riverbe költöztek. 
Jancsi 10 éves volt mikor elhagyták az óhazát. A szegénység és a zsúfoltság 
miatt apja azt mondta Jancsinak, hogy menjen el hazulról, és tartsa el 
magát. Így is tett. A fiatalokat behívták katonának az első világháborúba. 
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Jancsi ezt szerette volna megúszni, ezért megváltoztatta a nevét Ráczról 
Rossra. Megnősült, és egy amerikai lányt vett feleségül. Neje erősködött, 
hogy menjen haza a szüleihez látogatóba, és béküljön ki velük. Ez 
megtörtént szerencsére. Jánoséknál öt gyermek született. Élete javarészét 

erdőirtóként töltötte.
Rácz Kati 7 éves volt, amikor 
testvéreivel, édesanyjukkal 
a tengeren túlra utaztak. 
Amerikában kezdte az iskolát, 
és folyékonyan megtanult 
angolul beszélni. Szintén 
magyar származású férje 
volt, Borsodi István, akitől 10 
gyermeke született. Szintén 
egy farmon gazdálkodtak.
Lajos 5 éves volt, mikor 
távozott az országból, ő 

is nagyon jól beszélt angolul. Magyar származású lányt vett el, és 15 
gyermekük született kint.
A 6 Adonyban született Rácz testvér mellé még született 3 testvér 
Amerikában. Mindháromnak már amerikai házastársa lett. Mihály, András 
és Rézi. Rézinek 10 gyermeke lett.
A gyerekeket bár nem sok emlékük lehetett Magyarországról, Adonyról, 
mégis vonzotta a volt hazájuk: 1972 óta a kilenc Rácz gyermek közül heten 
visszatértek Adonyba látogatóba. A második generációból is heten voltak 
itt, és a harmadik generációból hatan voltak kíváncsiak az óhazára.
Micsoda fantasztikus számok, Rácz János és Ekker Erzsébet házasságából 9 
gyermek, és 62 unoka született. A 62 unoka közül heten laknak Minnesota 
államon kívül, a többiek mind Elk River-ben, vagy a környékén élnek.
Mári nem láthatta viszont szeretett hazáját. Leveleiből a honvágy nagyon 
kiérződött. „Úgy szeretnék hazarepülni, a testvéreket és a rokonokat 
meglátogatni, de ez már csak képzeletben lehetséges. Jó lenne madárnak 
lenni, és repülni.” írta az adonyi szeretteinek levelet. 1964-ben halt meg 
anélkül, hogy láthatta volna újra Adonyt, a Dunát, Magyarországot. 
Gyermekei az itthoni temetőből vittek földet az Amerikában eltemetett 
édesanyjuk sírjára.
Rácz András és Mihály az adonyi templom harang öntésének költségét, 
és a templomtető felújítási költségéhez is nagymértékben önzetlenül 
hozzájárultak. A harang felirata: „Sarlós Boldogasszony tiszteletére öntette 
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az adonyi egyházközség az amerikai 
Rácz András és Mihály adományával 
XX. század mindkét világháborújának 
áldozatává lett harangok helyébe, 
hogy hirdesse a krisztusi békét 
a harmadik évezredben.” A 
harangszentelés 1993 júliusában 
történt meg.
Mihály – bár ő kint született az USÁ-
ban, mégis magyarnak vallotta magát 
– amikortól haza jöhetett, minden 
évben Magyarországra látogatott. 
Nagyon szeretett itthon. Hetyei 
János bácsival sokat járta a határt, 
az állatokhoz ment, - gyakori vendég 
volt a TSZ-ben. Remek kapcsolatot 
épített ki az adonyi emberekkel.

Nehéz, embert próbáló időszakban egy család itthagyta az otthonát, 
szerencsét próbáltak Amerikában. Ott is keményen dolgoztak a mindennapi 
betevőért, ott sem kolbászból van a kerítés. Élik az életüket, és már a 
hatodik generációnál járnak. Sokan beszélnek még magyarul közülük, de 
az új generációkból sajnos már egyre kevesebben. Körülbelül 400-ra tehető 
a család jelenlegi lélekszáma.
A múlt században elmentek rendszeres látogatói az óhazának. A gyökereik 
nagyon erősek. Maradandó emléket hagytak itt az őseik földjén, a templom 
harangja nap mint nap megszólal többször is. Biztos vagyok benne, hogy az 
ő szívük Adonyért is dobog.

Ignácz Ildikó
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A D O N Y I  E M B E R E K  A D O N Y I  É R T É K E K -                          
É R D E K E S  E M B E R E K  K Ö Z Ö T T Ü N K

Fazekas Miklós: áttáncolva a világon
Adony, Magyar utca. Apró kis tábla hirdeti a kapun: Fazekas Miklós. Bevallom 
még sosem találkoztam Miklóssal. Ő nagy örömmel, közvetlenséggel fogadott. 
Szívmelengető érzés ilyen közvetlen, barátságos emberrel leülni a nyári nagy 
hőségben a hűvös szobában, csoda érdekes dolgokról beszélgetni.
Tiszalökön született, Szabolcs-Szatmár megyében 1970-ben. Teljesen 
szokványos, vidéki kisgyereknek indult az élete. Általános iskolában egy 
táncképző iskolába beiratták ugyan a szülei, de ott még nem alakult ki 
a tánc iránti szeretete. De valahonnan innen indult a nagy szerelem. A 
középiskola: Tiszavasvári. Szakma: anyagmozgató gépszerelő. 18 évesen 
költözött Százhalombattára, a Finomítóban kezdett el dolgozni. Ezzel egy 
időben már járt Budapestre minden nap hétfőtől péntekig délutánonként 
táncolni egy magántánciskolába. Ez 5 éven keresztül folyt. Eközben elkezdett 
a Rock Színházban, az Operettszínházban táncolni. A szegedi Operettszínház 
utazó társulatával külföldre is eljutott a tánc révén. 26 évesen nagy 
fordulat: pályázott és kapott egy kétéves ösztöndíjat a Houston Balettbe, az 
Egyesült Államokba, Texasba. Ezután maradt az USA-ban, és luxushajókon 
balettelőadásokban vett részt, mint balett-táncos. 14 évet töltött el 
hajókon. 150 városban és 60 országban járt. 14 éven keresztül a balettel 
együtt emeléstechnikai programmal kápráztatta el a luxusutak, kőgazdag 
unatkozóit (A Rippel fivérek csinálják még ezt a showt.) 42 éves korában egy 
könyöksérülés végetvetett karrierjének. Hazajött, volt néhány próbálkozása 
beilleszkedni a művésztársadalomba, sikertelenül. Visszakerült az olajiparba, 
most azzal járja a világot. Legutóbb Dél-Afrikában volt, és oda is megy 
vissza a nyári szabadsága letöltését követően. Jövőre Ausztrália. Jelenleg 
zárttechnológiás tartálytisztítást csinál. Nőtlen, gyermeke nincs. Legújabb 
hobbija a duduk, ezen a hangszeren tanul zenélni. Ez egy fa hangszer, ami 
Örményországból származik. 
Nézzük! Milyen is egy táncos, Fazekas Miklós (FM) véleménye a tánccal 
kapcsolatos sztereotípiáról. Örömmel ült Hetyei Gábor (HG) diktafonja elé!
HG: A táncról van egy társadalmi beidegződés: táncos csak nő lehet. Szerinted 
a profi táncosoknál milyen arányban van a nemek közötti eloszlás?
FM: Véleményem és meglátásom szerint 80% lány, 20 % fiú. Jól gondolja 
a társadalom. Az én generációm meg főleg úgy gondolja, mert többnyire 
olyan táncos előadásokat látott, amelyekben minden 4-5 lányra jutott egy 
fiú. 
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A koreográfiák is ennek megfelelően voltak kialakítva. Akkoriban nagyon 
kevés fiú érdeklődött a tánc iránt. Ez manapság úgy néz ki, hogy minden 
lánynak van egy fiú párja.
HG: Nálad a tánc iránti érdeklődés hogy kezdődött?
FM: Nálam ez nagyon egyszerűen történt. Én egyszer a fejembe vettem, hogy 
ez nekem tetszik. Elkezdtem jazz táncot tanulni. Itt az első tánctanárnőm 
mondta, hogy ha én igazi táncos akarok lenni, akkor nekem a klasszikus 
balettel kell kezdenem. Sosem láttam még akkor klasszikus balettet, de 
ennek a tanárnőnek hittem, és elmentem az első balettiskolába, amit 
találtam. Az első nap azt mondta a mesterem, Jeszenszky Endre, hogy le se 
cseréld a farmered, csak állj oda gyorsan a sorba a balettrúdhoz, és csináld, 
amit az előtted lévő fiú csinál. Nekem eszembe sem jutott, hogy ez nem 
fog tetszeni a szomszédnak, vagy nem leszek szimpatikus a barátnőimnek, 
anyukámnak, apukámnak.
HG: És nem tetszett a barátaidnak, szomszédnak, anyukádnak? Találkoztál a 
kezdetek kezdetén ütközésekkel?
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FM: Találkoztam. Persze. Mindig azon 
csodálkoztak, hogy 20 éves fejjel miért 
nem vállalok túlórát a Finomítóban 
és szerzek több pénzt. Ehelyett 8 órás 
munkaviszony helyett 6 órában voltam, 
és eljártam balettozni. Viszont a hölgyek 
támogattak. Látták, hogy kiegyenesedett 
a hátam, hogy micsoda fizikai fejlődésen 
mentem keresztül. De eközben átalakult 
a baráti köröm is. Ez azonban nem 
érintett kellemetlenül; egyetlen barátom 
sem azért vált le rólam, mert én nőies 
dolgot csinálnék, hanem egyszerűen az 
érdeklődési körünk megváltozott. De 
a legjobb barátaim mind elfogadtak, és 
maradtak a mai napig. Akik meg nem 
fogadták el, azok ledarálódtak, és közben 
szereztem nagyon sok táncos barátot. 
A szüleim és testvérem is a végsőkig 
támogattak ebben, még ha nem is látták 

a pontos célt, amit ezzel szeretnék elérni! 
HG: Melyik közegben nehezebb érvényesülni számodra? Egy nők által uralt 
közegben? Vagy egy férfiak által uralt MOL-ban például?
FM: Nem a közegtől függött, hanem az országtól. Az, hogy én tudtam 
érvényesülni, és nekem óriási táncos karrierem volt a hajókon, hogy a 
nevem megbecsült és tisztelt volt a közönség és a szakmán belül is, az nem 
azért volt, mert magyar voltam, vagy mert udvarias voltam, vagy mert én 
megmaradtam heteronak, hanem mert tudtam a szakmát. Akkoriban, aki 
tudta a szakmát, azt megbecsülték. Ez már akkor nem volt divat itthon. 
Most sem az. Nem mindegy, hogy hol vagyok. A nők között nagyon jól 
tudtam érvényesülni. Ha nekem a kezem közé adtak egy hölgyet, hogy 
tanítsam meg emelni, vagy legyen a partnerem, ő úgy jött hozzám, hogy 
jaj, de jó veled dolgozni. Ez elismerés. Szép lassan egy nagyobb buborékot 
alakítottam ki magam körül, és ez az elismerés már globális volt. Ha 
ez itthon történik, akkor ez nem így lett volna. Itthon mindenki kicsit 
részrehajló. Nem mindegy, hogy milyen táncos társaságban jelenek meg. 
Kelet-Európában a szakma szeretete és az anyagi háttere a dolgoknak elég 
sűrűn keveredik. Itthon a szakmai szeretetnek és megbecsülésnek nonstop 
köze van az anyagi megbecsüléshez. Kint kézen fogva megy a tudás, a 
megbecsülés, az anyagiak.
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HG: Volt egy mondatod, amibe nagyon nem akarok belemélyedni, de mondtad, 
hogy hetero vagy nem hetero. Sokan azt gondolják, hogy ha egy férfi táncol, 
főleg, ha még balettozik is, ő biztos, hogy homoszexuális. Van összefüggés 
szerinted? A táncosok között vajon több tényleg a homoszexuális, mint az 
„átlag” populációban?
FM: A művészet, mint olyan vonzza a homoszexuális hajlamú egyéneket, 
legyen az nő vagy férfi. De főleg a férfiakat. Ezek nőies dolgok, nem boksz 
edzések, bár a kecsesség, könnyedség csalóka, de semmivel sem könnyebb, 
csak épp más! Kívülről úgy látszik, hogy a tánc nagyon nőies dolog, főleg 
annak, aki még sosem próbálta, és az igazán jó művész a legnehezebb 
koreográfiát vagy emelést is könnyedséggel, mosollyal teszi. De mondjuk 
ki, vonzza ez a szakma a homoszexuális férfiakat, mondhatni ebben a 
szakmában ez normális. Amíg én kint voltam a 14 év alatt, egy kezemen 
meg tudom számolni, hogy hány hetero kollégám volt férfiak közül. 
Nemcsak táncos, de énekes, zenész, pincér, kaszinós is! Ez nem tévhit, 
ez egy félreértett dolog. Az orosz mesterem, aki szintén homoszexuális, 
mesélte, hogy az orosz férfiak 80%-a biszexuális.
HG: Amikor ebben a nőiesebb közegben dolgoztál, a vezetők inkább férfiak 
vagy nők voltak?
FM: A cégtulajdonos nő volt. A cégen belüli vezetők között egy férfi volt, a 
többi mind nő. A csoportvezetők általában nők voltak, hiszen túlnyomórészt 
hölgyekkel voltunk körülvéve. 
HG: A nők hogyan állnak egy férfi kollégához egy ilyen alá-fölérendeltségi 
szituációban? Nehezebben tudsz érvényesülni, mint férfi, vagy éppen 
ellenkezőleg egy női vezetőnél előbbre tudsz jutni, mint férfi?
FM: Minden azon múlt, hogy mit 
produkálunk! Nem volt vita tárgya, nem 
kellett meggyőznöm arról őket, hogy 
nekem van igazam. Nem volt nehéz velük. 
Általában kanadai vezetőink voltak. 
Velük nagyon jó dolgozni, emberileg 
nagyon közel engedik magukhoz a 
másikat. Már szinte barátként kezelnek. 
Az amerikaiakkal már nem volt olyan 
egyszerű. Például volt egy orosz vezetőm 
is, na, vele nem volt annyira könnyű. 
Visszatérve a kérdésre, egyáltalán nem 
volt nehéz boldogulni, de ezt ki kellett 
érdemelni. És nem azzal érdemeltem ki, 
hogy férfi vagyok, ő meg nő. 
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HG: Hogyan nézett ki például neked egy napod, akár a hajón, akár az 
intézetben? Mennyi gyakorlás, mennyi fellépés, mennyi munka áll egy ilyen 
karrier mögött?
FM: Egy intézeti nap úgy nézett ki, hogy reggel 8-kor első óra. 45 perces órák 
voltak. Egy bemelegítő óra, ami balettórának számít, de kőkemény fizikai 
munkát végzünk. Tágítás. A második óra férfi technika óra. Ekkor tanuljuk 
a klasszikus balettnak a férfi szólóit. A harmadik óra az emeléstechnika. 
Majd ebéd, után megint egy modern balett, utána jön egy step tánc, 
karakter táncok. Aztán 4-5 óra körül, ha akarunk, elmegyünk haza, ha 
nem, lehet maradni tovább gyakorolni. Amikor kint voltam Houstonban, 
nem volt se kutyám, se macskám, én mindig ott maradtam este 8-ig. És 
ez így ment hétfőtől péntekig. Hétvégenként pincérkedéssel és butikok 
polcfeltöltésével egészítettem ki a zsebpénzemet, hisz az ösztöndíjam 
csak az órák finanszírozását biztosította, minden más saját zsebből ment. 
A hajón egy nap azért már kicsit élvezetesebb volt, de körülbelül ilyen 
kemény.
Reggeli után 10 órakor próba az aznapi előadásra, ami tartott olyan kettő 
óráig. Utána kicsi pihenő. 4 óra körül bemelegítés a színházteremben. 
Lepróbáltuk a saját számainkat, például ha voltak gócpontok, azt le kellett 
próbálni a partnerrel a színpadon. A fényeket beállítani. 7-től 9 óráig az első 
előadás, 9.30-tól 11.30-ig a második előadás. Minden este két előadás volt. 
7 és 10 napos hajóutak voltak ezek. Egy hét alatt 3-4 előadást csináltunk. 
Ezek a letelt 7 napos ciklusok után ismétlődtek. Amikor nem mi léptünk 
fel, akkor humoristák vagy zenészek szerepeltek. Újra és újra, de sosem 
teljesen rutinszerű, mert mindig más történt velünk. Mellette bizonyos 
feltételeket kellett teljesíteni, például minden héten mérlegelés. Megvolt 
adva a hölgyek és férfiak esetében a minimum, maximum súly. Ez nem 
olyan életmód volt, hogy hajón vagyok, eszem, iszom egész nap, kimegyek 
a strandra. Mikor éjfélkor bezárták a színháztermet, mi maradtunk hajnal 
kettőig, gyakoroltuk a számainkat, emeltem a partneremet. Ezért is voltunk 
annyira megbecsültek. Ez egy kőkemény életmód, abszolút a munkáról 
szólt.
Egy csoport úgy nézett ki, hogy betanultunk egy előadást, és egy szerződés 
6 hónapig tartott. Mindegy, hova ment a hajó, mi rajta maradtunk, és 
hétről hétre ugyanazt a rutint, ugyanazt a három előadást adtuk elő, csak 
más közönségnek. 6 hónap után eldönthettünk, hogy átmegyünk-e egy 
másik hajóra, másik útvonalon, vagy betanulunk egy másik előadást. Nem 
Alaszkában leszünk akkor 6 hónapot, hanem lemegyünk Dél-Amerikába és 
Chilében leszünk 6 hónapot. Bár 14 év után már mindegy volt, hogy melyik 
hajóra tesznek, én már minden előadást tudtam, meg már ott is jártam.
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HG: Világjárásod során tehát az is érdekes volt, hogy merrefelé mész? Volt 
mellette szabadidőd, amikor ki tudtál menni a városokba?
FM: Igen, amikor nem volt előadás, ami azt jelenti, hogy 3 napon, 
reggelente, mikor kikötöttünk, akkor mi lementünk a hajóról. Beültünk 
egy helyi kávézóba. Eleinte elmentem Acapulcoba megnézni, hogyan 
ugrálnak a vízbe, vagy elmentem Marokkóba megnézni a helyi piacot, vagy 
Egyiptomban megnézni a piramisokat. De ez 10 év után már kezdett olyan 
lenni, hogy csak beültem egy kávézóba, és néztem, ahogy turisták mennek 
az úton. Ez szakmai ártalom. Én azóta nem szeretek turistát játszani. Most 
is hazajöttem, hát szerintem, ha kétszer kimentem a portáról. Nekem ez 
a nyaralás, hogy egyhelyben tudok végre lenni. Nagyon sok szép helyet 
láttam. Az alaszkai, skandináv, chilei fjordok, gleccserek, Hawaii, Fidzsi, 
Bora-Bora.

HG: Irigyelem az életedet is, meg nem is, mert 
emellett te azért kőkeményen megdolgoztad 
minden pillanatát.
FM: Meg, azért lemaradtam dolgokról. 
Nincs gyermekem, nincs családom. Viszont 
a mérlegnek két oldala van. Meg kell nézni, 
hogy mit kaptam az élettől és mit veszítettem. 
De én abban hiszek, hogy nem veszítettem 
semmit, mert majd a következő életemben 
lesz gyerekem. (Nagyon közvetlenül, 
szimpatikusan mosolyog, mintha évtizedek óta 
a legjobb barátok lennénk, pedig alig néhány 
10 perce találkoztunk először.) 
HG: Nagyon remek kondícióban vagy, nagyon 
nem látszik az 50 év. Simán le tudnál 10-et, 15-
öt tagadni.
FM: Azért ez a táncos élet megadta nemcsak a 
fizikális külsőt, de hogy belülről is figyeljünk 
magunkra. A testben lakik az a valaki, akit 
léleknek hívnak, és ha nem vigyázunk a 
testünkre, a lélek is meg fogja bánni. A kettő 
szinkronban kell, hogy maradjon.
HG: Most átmentél a saját szakmádba dolgozni. 
A tánccal teljes egészében szakítottál, vagy 
azért valami kötődésed van hozzá? Miért 
nem kezdtél el tanítani? Mert azt gondolom, 
tudnál mit tanítani a következő nemzedéknek. 
Nemcsak táncot, de a táncon keresztül az 
érvényesülést, a táncos életet.
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FM: A mai napig a fejemben van, hogy ha becsukom a szemem, tudnám, 
hogy az emelést hogyan kell megcsinálni. De nincs rá igény, mert ez az, amit 
pár hónap alatt nem lehet megtanulni. Nincs rá igény, mert 100 emberből 
kettő idejön, hogy légy szíves, ezt nekem tanítsd meg.
HG: Nem feltétlenül arra gondolok, hogy magántanulóként, hanem 
valamilyen balettiskolában, vagy az operában, vagy különböző színházakban 
biztos, hogy lenne igény arra, hogy például színészek igénybe vegyék a 
szolgáltatásaidat. Vagy éppen tanítani, gyerekekkel foglalkozni. 
FM: Nagyon sok próbálkozásom volt, de elsősorban Magyarországon 
szinte 100%-osan zárt ajtók fogadtak. Nem lehet és már nem is akarok 
betörni. Amit nem lehet, azt nem kell erőltetni. Régi kollégáimnak mindnek 
saját iskolája van. Elférne egy emeléstanár az iskolájukban klasszikus 
balettintézeti végzettséggel. Egyiknek sincs ilyen végzettsége, amilyet 
én Houstonban kaptam. Egy kicsit talán féltékenyek, hogy nekem ezt 
sikerült elvégeznem. Nekik pedig iskolájuk van, és nem akarnak egy közös 
sikert. Ahogy mondtam, nem mindegy, melyik országban. Megpróbáltam 
letelepedni Kanadában és az Egyesült Államokban is, és csak azért nem 
vagyok ott, mert az szüleim és a nővérem itt laknak. Az én családom 
bárminél fontosabb nekem, mint bármilyen karrier. Ott tudtam volna 
érvényesülni, mint bárki magyar, aki kimegy. Óriási iskolám lenne már és 
több tíz, száz növendékem. Hívtak, iskolát nyitottak volna nekem, de nem 
tudtam letelepedni kint.
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 Itthon viszont a társadalom kilöki, aki értéket képvisel. Azt nem ismerik 
el, mert az érték nem feltétlenül pénz formájában jelenik meg. Ezt az 
értéket pedig úgy lehet elérni, hogy azt csinálja, amit én: éveken keresztül 
feláldoz mindent annak érdekében, hogy sokkal többet nyerjen. Ezért nem 
tanítottam Magyarországon. Fel is adtam egyéves próbálkozás után. És 
nagyon boldog vagyok, mert kevés az a táncos, énekes, aki időben abba 
tudja hagyni. Van egy óriási csúcspont, és mindenki azt szeretné, hogy úgy 
emlékezzenek arra a művészre, de nem tudják abbahagyni. Elkezdenek 
hanyatlani, halványul az a bizonyos ragyogás, ami őket jellemezte 
fénykorukban, és akkor már mindenféle dolog jön. Tele van vele a TV. 
Összeteszem a kezem, hogy azok nem akartak velem társulni. Mert rám 
az összes kollégám úgy emlékszik, hogy brávó, nem pedig úgy, hogy jaj, 
már nagyon fájt a lába, ott éppen csak megcsinálta, de még elfogadjuk az 
öreget. Köszönhetem az itthoni művésztársadalomnak, hogy nem fogadtak 
el, mert valószínűleg belekeveredtem volna abba a szférába. Igazából 
a sérülésem után még folytattam volna, de már nem volt sok hátra. A 
könyöksérülésemből a felépülés másfél év lett volna, és utána 42 évesen 
újraindítani a dolgokat már nehéz. Nem biztos, hogy sikerült volna. Ez így 
kerek…
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 Ú J J Á   É P Í T E T T E M!!

Tervek, elképzelések, belevágjunk-e? (Réka szemszögéből 1.)

Amikor először szóba került, hogy mihez kezdjünk a házzal, vagyis hogy 
belevágjunk-e a felújításába vagy ne, akkor azt hiszem, én győzködtem 
Miskát, hogy „Igen, miért ne?!” (Veszem most át a szót férjemtől, hogy az 
én szemüvegemen keresztül is láttassuk a házat.)
Szerettünk volna egy házat, külön költözni, de semmiképpen nem albérletbe. 
Ez a megoldás pedig elérhetőnek tűnt. Igaz, akkor még nekem csekély 
elképzelésem sem volt, mennyi munkával fog ez járni, de izgatott voltam. 
Ahogy az előzőekben már említettük, abban már az elején megegyeztünk, 
hogy a hagyományos parasztház jellegét - mind a burkolatoknál, mind a 
berendezésnél - mindenképpen szeretnénk megtartani, s így mindennapi 
jó barátom lett a Pinterest. 
Persze az a milliónyi választék, ami manapság a boltokban van, egyáltalán 
nem könnyítette meg az életünket. Az első lépés, amit csináltam a házban, 
az a régi cementes padló felszedése volt. Őszintén szólva, szóba is került, 
ha nem lett volna annyira karcos, szívem szerint ugyanezt visszaraktam 
volna, mivel tényleg nagyon tetszett. Most döbbenek rá, hogy aztán végül, 
tudattalanul, vagy nagyon is tudatosan hasonlót vettünk. A ház elosztásán 
tanakodtunk körül- belül 1 hónapot, mire sikerült megegyeznünk. Aztán 
következett a szobák elrendezése, berendezése, és ilyenkor Miska mindig 
visszahúzott a földre, hogy nem kellene ennyire előre szaladni, „Nem is 
tudod elképzelni, mennyi munka van még a berendezkedés előtt”.
És tényleg nem, de azért nőként, én a konyha kialakítását meg a fürdőszoba 
berendezését már a bontásnál tervezgettem. Minden munkában részt 
vettem, a falbontásnál, a tetőfelújításnál, a betonozásnál, és lettek is harci 
sérüléseim, de megérte! A legnagyobb kihívás a fürdőszoba kialakítása 
volt, mert ugye a parasztházakban nem volt akkoriban víz sem, nemhogy 
fürdőszoba. 
A kád, a mosdó, a mosógép elhelyezését legalább négyszer újraterveztük: 
ha már nem is lesz túl nagy helyünk, de legalább szép legyen.
Nekem végig a szemem előtt lebegett az elképzelésünk: a verandás, 
muskátlis parasztház. Ez mindennap erőt adott és ad, és nem vetett vissza 
bennünket az sem, hogy sokan nem hittek, hisznek bennünk. Az elejétől 
megbeszéltük, hogy megpróbálunk mindent magunk csinálni, a komolyabb 
munkákra hívtunk csak szakembert. Nyilván anyagi okok miatt is, de a 
legfőbb ok az volt, hogy mennyire értékelni fogjuk, ha leülünk a kanapéra 
egy pohár borral a kezünkben, és végignézünk a házon. Mert tuti lesz majd 
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olyan is, amikor feltesszük azt a kérdést: 
emlékszel, amikor a födémdeszkákat 
szögeltük? Nem is fogom elfelejteni 
soha, tiszta kék-zöld lett a térdem, mire 
felraktuk. Igen, ilyen is volt. És nem 
cserélnék senkivel, hiába hangzik ez 
közhelyesen.
Vagy arra is jó visszaemlékezni, 
amikor apával és a Misivel vertük le a 
vakolatot a falról. Majd az azt követő 
beszélgetésre is, hogy a vályogra milyen 
vakolatot tegyünk. Szerettük volna, 
ha maradhatunk a vályogvakolásnál, 
de amikor az egyik mester eljött és 
elmondta az ajánlatát, azt hittem rosszul 
hallok. Ilyenkor jött az újratervezés, de 
azt szoktam mondani, mindent meg 
lehet oldani.

Lassan haladunk, és Miska el szokott keseredni, hogy mennyi mindent 
kell még csinálni. „Még a födémszigetelés, még a kertrendezés.” Még ez, 
még az… Ilyenkor csokorba szedve elküldöm neki a képeket, hogy „Nézd 
2020 augusztusában lebetonoztunk mindent, de jó is volt, amikor már 
nem a kavics volt alattunk!”, vagy amikor 2020 novemberében beraktuk a 
nyílászárókat, és így tovább és így tovább…

Schmidt Réka
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A Z  A D O N Y I  V A S Ú T  T Ö R T É N E T E

Az adonyi HÉV megvalósulása

Aki utazott már ezen a helyi érdekű vasútvonalunkon, az tapasztalta, hogy 
Szentmihály és Adony- Felsőcikolai vasúti átjáró közötti vonalszakasz 
igen mélyen fekvő területen halad át. Komoly felszíni vízelvezetési-
kiszárítási munkálatokat igényelhetett. A munkálatok tevékeny segítői és 
mecénásai voltak a terület földbirtokosai: gróf Zichy György és fia, gróf 
Zichy Nándor. Utóbbi földbirtokos komoly szerepet vállalt nemcsak Adony 
és környéke életében, de a megyei, sőt az országos gazdasági és politikai 
élet megkerülhetetlen szereplője volt. Nevét viselte – nem véletlen - a 
Nándor csatorna Társulat, de ő volt egy időben a Fejér vármegyei gazdasági 
egyesület elnöke is.
Adonynál vonatra ülve és Pusztaszabolcsra érkezve fokozatosan érezhető 
az a 12 m-es tengerszint feletti különbség, amely a két település között 
van. (Adony 109 m; Pusztaszabolcs 121 m magasan található a Balti - 
tengeri szinthez képest.) A vonal ünnepélyes átadása 1896. december 23-
án történt meg. Ezt előzte meg az az üzembe-helyezési eljárás, melyről a 
tudósítás az 1896-os Vasúti Szemle 155-ös számában jelent meg.
Idézet eredeti szöveggel:
„Az adonyszabolcs-paks vasút megnyitása. Fehér és Tolna vármegye helyi 
érdekű vasút, adonyszabolcs-paksi szakaszát a deczember hó 21. - 22. 
napján megtartott műtanrendőri bejárás kielégítő eredménye alapján 
deczember hó 23-án átadták a közforgalomnak.”
Ezzel párhuzamosan kiépítésre került: Adony-vasútállomás- Adony-
Duna-part helyi iparvágány, mintegy 3,1 km hosszan – ez az iparvágány 
ma is unikum. Csepelen, a szabad kikötőben és Baján található a MÁV 
használatában és tulajdonában lévő iparvágány Adonyon kívül. Ez a Duna-
partra fut ki.
A magyar vasútfejlesztés meghatározó vezéregyénisége volt az 1886-
tól a „vasminiszter”, Baross Gábor. A vasúti magántársaságok jelentős 
állami kivásárlását hajtotta végre hivatali idejében, ezzel teremtve meg az 
alapjait az egész országot átfogó Magyar Királyi Államvasútaknak, mely 
jogelődje volt a MÁV-nak. Intézkedései közül az egyik jelentős újítása, 
amely fellendítette a vasúti személyszállítást, az úgynevezett „zóna tarifa 
rendszer” bevezetése (1889.), mely egységesítette a vasúti díjszabást. 
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Olcsóvá vált, és széles tömegek részére megfizethetővé tette a kötöttpályás 
vasúti személyszállítást. Hatéves miniszteri munkája, a vasút fejlesztése 
mellett, sok minden másra is kiterjedt, mely tevékenységek méltán 
emelik őt a magyar nemzet nagyjai közé. Köztéri szobra Budapesten 
és a róla elnevezett utcák és terek őrzik emlékét, a nemzet gazdasági 
felemelkedéséért végzett hatalmas munkája elismeréseként.
Szintén 1896-ban került átadásra az Adony - Szabolcs-Székesfehérvár 
vasútvonal.
Adonyból vonattal a XX. század fordulóján átszállással Budapestre, 
Székesfehérvárra és Pécs irányába is utazhattak elődeink. Az így kialakult 
helyi vasúti menetrendek és utazási szokások még a második világháborút 
követően is életben maradtak.

Lauber István
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A   T E M P L O M K E R T B E N   H A J T O T T

Hóvirág
Küszöbön a tavasz, ha nyílik a hóvirág. A keresztény kultúrában Máriát 
szokták hóvirággal ábrázolni. A remény és az elégtétel szimbóluma, mert 
állítólag ez a növény vigasztalta látványával a Paradicsomból kiűzött első 
emberpárt. Amikor az emberek virággal ajándékozták meg egymást, 
érzelmeiket, kívánságaikat fejezték ki vele, és a másiknak szánt üzeneteiket. 
E szerinti jelentése: „Örvendj a jelennek és a jövőnek, s a szomorú múlt 
emlékeinek ne engedj helyet a szívedben!” A hóvirág bókolva csábít 
bennünket. A szigetben egy rövid séta után szemet gyönyörködtető látvány 
tárul elénk. Illata is magával ragadó. Valamikor az ország más tájairól is 
jöttek az asszonyok nagy kosarakkal, bekvártélyozták magukat adonyi 
házakhoz. Szedték és vitték eladni Budapestre a csokrokat. Mikor iskolába 
jártunk, nőnap alkalmából minden lány kapott egy csokor hóvirágot a fiú 
osztálytársaktól. Gáborfi tanár bácsival mentek ki a szigetbe szedni. Szép 
gesztus volt, jólesett a meglepetés. Nemcsak a szigetben, hanem a békét és 
nyugalmat árasztó plébánia kertben is egymás után bújnak elő rejtekükből 
a hóvirágok és az ártéri kék csillagvirágok, amit mi adonyiak cicedlinek 
hívunk. Szerencsére egyre több virágoskertben is láthatjuk, igaz, hogy 
általában a nemesített változatát, aminek nagyobb a virágzata. Árnyékos 
helyen kitűnően érzi magát. A Szent Mihályi kis erdőben is virít a kirándulók 
nagy örömére. Ma már védett növény a hóvirág. Az adonyi sziget egyedi 
és nagyon értékes virágáról nevezték el az óvodát, van Hóvirág utca, és a 
mesterségek fáján is látható ez a kedves kis virág.

Boldog Istvánné
Fotó: Boldog József
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A D O N Y I   S Z E R V E Z E T E K

Az adonyi Legeltetési Társulat 2. rész

Mielőtt a következő hónapokban megismernénk az adonyi Legeltetési 
Társulatnak a naplóban követhető tízéves tevékenységét, ismerkedjünk 
meg magával a Társulattal. Az 1913-as törvény értelmében kötelesek 
voltak társulattá alakulni az osztatlan közös legelőkben a társtulajdonosok. 
A Társulat egyik fő cél az volt, hogy intézze a legelőközösség ügyeit és 
a tagok közös állattenyésztési érdekeit. Fontos feladat volt a legelők 
jó karbantartása, javítása, kiegészítő legelő szerzése, a tagok közös 
állattenyésztési érdekében a beszerzések lebonyolítása. 
A Társulatot a megválasztott elnök vezette az alelnök segítségével. Igen 
fontos feladatokat látott el a megválasztott mezőgazda, aki felügyelte 
a legelők állapotát, irányította a pásztorokat és a csőszöket. A Társulat 
vezetőségéhez tartozott a jegyzőkönyvvezető és a pénztáros. A tagokat 
a választmányi tagok képviselték a döntéshozatalkor. Ők voltak azok a 
gazdák, akiket az egy utcában lakó tagok választottak maguk közül, mint pl. 
Zrínyi utcában Rabóczky Józsefet, a Magyar utcában H. Schmidt Ferencet, a 
Szent István utcában Schmidt Ferencet. Az elég sűrűn megtartott társulati 
ülések időpontjáról és helyéről a kisbíró dobszóval tájékoztatta a társulati 
tagokat. E feladat ellátásáért 1928-ban 125 pengőt szavazott meg a számára 
a Társulat. A társulati ülések helyszíne általában a Községháza udvara vagy 
a nagyterme volt. Az ülésről felvett jegyzőkönyvet mindig az erre felkért 
két tanú hitelesítette. 
Az állatok kihajtásáért (legeltetéséért) fizetni kellett a tagoknak. Nézzük 
meg, hogy 1928-ban (tehát egy évre) mennyit fizetett egy-egy állat után 
az a gazda, aki tag volt: egy tehén után 6 pengőt, egy borjú után 3 pengőt, 
egy sertés kihajtásáért 2 pengőt és a kecske után is kellett évi kihajtási 
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díjat fizetni: 2 pengőt. Akinek felesleges legeltetési joga volt (vagyis nem 
legeltette valamelyik állatot az adott évben), azt bérbe is adhatta bárkinek. 
Novemberben történt a csőszök (mezőőrök) megválasztása. Fontos volt, 
hogy megbízható, becsületes embereket válasszanak, akik felügyelték a 
közös tulajdont. A választáskor megtörtént velük a bérmegállapodás is. Ha 
megnézzük az 1928. november 1-jén megtartott ülés jegyzőkönyvét, akkor 
a következő olvashatjuk: 
„A csőszök megválasztása:
Fertályokon Józsa István
Duna réteken Králl Simon
Páskomokon Král János
Belső parcellákon Plecser Ferenc
Szőlők alatti parcellákon Blaskó József”
Ekkor választották meg tehenesnek Posch Józsefet és társát, kanásznak 
pedig Freinthal Józsefet és társát. 
Amikor az éves ülések jegyzőkönyveit olvassuk, rendszeresen találkozunk 
a kutak állapotáról szóló feljegyzésekkel. Nagyon odafigyeltek, hogy a kutak 
mindig alkalmasak legyenek a friss vízkivételre. Ha kellett tisztítással, ha 
kellett új kutak ásatásával igyekeztek ezt biztosítani. A későbbiek során 
megismerjük majd, hogy melyik évben melyik kúttal kellett foglalkozni, 
de már most egy nagyon régi kútra kitérnék. A mai Deák Ferenc utcán (az 
egykori Mária majori úton) végighaladva érjük el az Északi-övcsatorna 
(Szárító kanális) kanyarulatát. Már az 1700-as években is nagyon jó hely 
volt ez a terület a disznók legeltetésére, dagonyáztatására. A területet úgy 
hívták: „adonyi Kopolya”. Vizes, nádas, mocsaras mélyedés, amely mindig 
víz alatt állt. 
A 2019. májusi „Első nagy határjárás” résztvevői a csatorna töltéséről jól 
láthatták a ma is azonosítható területét, amely jelenleg mezőgazdasági 
művelés alatt áll. Már az 1800-as évek elején is volt ott egy nagy kút, 
amelyet a katonai térképek is jelöltek. 1934-ben már annyira rozoga lett 
ez a kút, hogy döntés született a megszüntetéséről, és a dűlő melletti útnál 
egy új kút készítéséről. Jantski Gyula földbirtokos ajánlott fel földterületet 
az új kút ásásához. 
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Mint a későbbiek során megismerjük, a Társulat egyik nagyon fontos 
feladata a legelők karbantartása volt. Mint pl. tisztításuk, a kártékony 
állatok irtása (hörcsög, vakond, ürge), egyes részeinek fásítása, a megfelelő 
gyep gondozása, és még hosszan sorolhatnánk. Fontos volt a legelők 
melletti erdősávok tisztítása, hogy megfelelő árnyékos hely legyen az 
állatok számára.
A következőkben minden egyes hónapban egy-egy évnek társulati 
történetével ismerkedünk meg: Feladatok megoldásáról, tervezésről, 
nehézségekről és eredményekről. Többszáz egykori adonyi családot 
érintő, megélhetésüket is biztosító történeteket. Ma már azt mondjuk, régi 
dolgok ezek, de ne feledjük, hogy milyen fontosak voltak az itt élő elődeink 
életében! 

Rózsafi János
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Horváth-Bártfai Anikó: 
Szabad-e farsangot köszönteni?

Nagymama egy havas téli estén így mesélte,
Mikor minden unoka ott kucorgott mellette,

A kandalló tüze közben halkan énekelt,
Régmúlt emlék pedig előttünk életre kelt.

Vidám bálokról, mókás farsangokról regélt,
Fiatal legényekről és leányokról mesélt.

Köszöntőt is szívből tanított,
mely régen valahogy így szólt:

„Kívánok most minden jót,
Drága jó bort, olcsó sót,
Jó kenyeret, szalonnát,
Melléje meg pogácsát.”

Ízes farsangi fánkról is fabulázott,
Melynek mágikus erőt tulajdonított,

Akkor rég azért sütötték és ették,
Hogy a szél ne vigye le a ház tetejét.

A farsangi bő lakomákat is azért kedvelték, 
Hogy a természetet bő termésre serkentsék.

S míg nagymama varázslatosan mesélt nekünk,
A forró farsangi fánk a kamrában egy tálban feküdt,

Illata a kis szobába hozzánk belopózott,
De kihűlni a finomság már nem tudott.

Kisurrantam, mert ellenállni nem tudtam,
És bőséggel én is belakmároztam.
Mindezt – utólag úgy meséltem –,
Régi farsangok emlékére tettem,

Bár amit drága nagymamától mindezért én kaptam,
Ott marad örökre a farsangi emlékek mellett a tarisznyámban.

Rajz: Győri Jázmin

R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Régi posta
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M Á R C I U S 
R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 

Régi posta

Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye
Utcakép: Boldog József
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M Á R C I U S

30 31
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23 24 25 26 27
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Albin
Albina

Lujza

Húshagyó kedd

Zoltán Krisztián
Ajtony

Klaudia
Alexa

Beáta
Izolda
Lea

Gedeon
Johanna
Hanna

Auguszta

Matild
Tilda

Sándor
Ede

Eduárd

Kristóf
Nemzeti ünnep

Irén
Írisz
Irina

Kornélia
Nelli

Hamvazószerda

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

H É T F Ő K E D D S Z E R D A C S Ü T Ö R TÖ K P É N T E K S Z O M B A T V A S Á R N A P
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P R O G R A M O K  A D O N Y B A N

2 0 2 2. m á r c i u s  12.  s z o m b a t

Salina - túra: Bolondvár  
Előadó: Rózsafi János

Szervező: VSKE

2 0 2 2. m á r c i u s  15.  k e d d

Városi ünnep 
Szervező: BAMHK

Helyszín: Művelődési ház



88

H É T M É R F Ö L D E S   F A K A N Á L  -  S V Á J C

Kardos Györgyi már több éve Svájcban él, és azért szettem volna, ha 
vállalja a felkérést, és megoszt velünk egy receptet, mert ő alapjaiban nem 
kint sajátította el a főzési tudományát és a konyhai fortélyokat, hanem 
gyakorlott háziasszonyként került Svájcba. Hogy látja ő ennek az országnak 
a gasztronómiáját? Kíváncsian vártam, hogy Györgyi, miután készséggel 
vállalta a „feladatot”, milyen receptet oszt meg velünk. Nézzük meg, hogy 
látja ő a svájci konyhát!
Svájc Európa nyugati részén található hegyvidéki ország. Amint meghalljuk 
a nevét, azonnal a csoki jut eszünkbe: Lindt, Frey, Munz, Toblerone, stb. A 
mai napig él a mondás:”Mit vinne mást a svájci gyerek tízóraira, mint csokit 
és friss kenyeret”. Azonban nemcsak a csokiról híres ez az ország, hanem a 
sokszínű és mégis harmonikus gasztronómiájáról is.
Négy hivatalos nyelve van: német, olasz, francia és a romans. Ennek 
köszönhetően a svájci gasztronómiára több ország is hatással volt: 
Franciaország, Németország és Olaszország egyaránt. A svájci konyha nem 
is lehetne más, mint változatos, különleges és izgalmas.
Ebben az országban az emberek nagyon fontosnak tarják, hogy friss és 
egészséges ételeket főzzenek. A svájci gasztronómiában a marhahús, a tej 
és tejtermékek azok az alapanyagok, 
amelyek kiemelt szerepet kapnak. Külön 
érdekesség, hogy az élelmiszerláncok 
boltjaiban az alapvető élelmiszerek 
között (hús, tojás, sajt, gyümölcs, 
zöldség, gabona) az adott kantonban 
megtermeltek elsőbbséget élveznek. 
Ezzel támogatják az adott helyen élő és 
termelő gazdákat. 
A következő recept a német 
nyelvterületről származik. Tradicionális 
svájci étel, amely minden étteremben 
megtalálható. A húsos ragu többféle 
fűszerezéssel is készül, a tészta köret, 
és a hozzá kínált almaszósz változatlan. 
Svájci körutazásunk alkalmával 
biztosan az asztalunkra kerül. 
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Kísértetek és szarvacskák - Ghackets und Hörnli

Hozzávalók: vaj a sütéshez
500 g darált marhahús
1 fej hagyma
1db sárgarépa
100g zeller
2,5 dl vörösbor
2,5dl húsleves
3 evőkanál paradicsompüré
 1 teáskanál őrölt paprika
1 babérlevél
0,5 evőkanál kakukkfű
só,bors
500 gr szarvacska tészta
Elkészítés:
A vajat felforrósítjuk egy serpenyőben. A darált húst 3 percig sütjük, 
majd kivesszük. A feldarabolt, kis kockákra vágott hagymát, répát, zellert 
megpirítjuk ugyanabban a serpenyőben. Öntsük hozzá a bort, és forraljuk 
fel. Ezután öntsük hozzá a húslevest, tegyük bele a paradicsompürét, a 
paprikát, a babérlevelet és a húst. Fedjük le, és főzzük puhára. Kb. 30 perc. 
Adjuk hozzá a kakukkfüvet és a fűszereket.
A szarvacska tésztát forrásban lévő sós vízben al dente-re (félkemény) 
főzzük. Leszűrjük, és a hússal tálaljuk.
További információk:
- Jól illik hozzá: a reszelt sajt (Ementáli, Gruyére) és az almaszósz.
- Használhatunk hozzá darált marhahúst vagy vegyes darált húst (sertés-és 
marhahús).
- A vörösbor helyettesíthető húslevessel (különösen, ha gyermekek is ülnek 
az asztalnál).
-A Ghackets fél nappal előre elkészíthető, felmelegítve még jobb ízű.
- Aki a krémesebb mártást kedveli, a vége előtt adjon hozzá főzőtejszínt, és 
forralja ki.
- Ami nem hiányozhat, különösen akkor, ha gyerekek is ülnek az asztalnál: 
az almaszósz!
Jó étvágyat kívánok!

Kardos Györgyi
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K Ö R N Y E Z E T I   É R T É K E I N K  -  V A D L E S E N  A D O N Y B A  N

Az őz
Az őz a legkedvesebb vadon élő állataink egyike, nincs, aki ne ismerné. Már 
gyermekkorban, a mesékben találkozunk velük, kecses formájuk, a róluk szóló 
hangulatos kis történetek mindenki kedvencévé tették őket.
Alkalmazkodóképességük miatt egész Európában elterjedtek, így függetlenül 
attól, hogy erdőben vagy mezőn járunk, hazánkban is bárhol találkozhatunk 
velük. A hímjét baknak, a nőstényét sutának, a még nem „gidázott” nőivarú 
egyedét ünőnek, az újszülött szaporulatát pedig gidának nevezzük. Az erdei 
őzektől a mezőn élők nagyobbak, akár a 20 kg-os testsúlyt is elérhetik. Az 
évszakoktól függően változik a szőrük színe. Nyáron sárgásvörösek, télen 
sötétszürkék. A gidák szőrén születéskor fehér pettyek találhatók, amik 
2-3 hónapos korukra eltűnnek. A bőrükön „bőrmirigyek” vannak, amivel 
különféle szagnyomokat tudnak hátra hagyni, amiknek komoly jelentősége 
van. Gyakorlatilag ezzel tudnak kommunikálni, „üzenni” egymásnak.
A színük mellett a viselkedésük is változik évszakonként. Télen csoportosulnak, 
úgynevezett „rudlikba” verődnek, aminek minden korosztályú és minden ivarú 
egyed a tagja lehet. A csoportosulás nagyságát az élőhely táplálék-ellátottsága, 
és az ember általi zavarás mértéke határozza meg.
A bakok agancsot viselnek, a nőivarúak nem. A bakgidák agancsképződése 
születés után szinte azonnal megindul. Már 4 hónapos korban megjelenik a 
homlokcsontjukon egy pici dudor, amiből november környékére körülbelül 
2 cm-es agancs fejlődik. Ezt az úgynevezett gida agancsot 8-10 hónapos 
korban vetik le először. Tudni kell, hogy az őzbakok minden évben levetik 
az agancsukat, majd újat növesztenek. Ennek az agancsnövesztésnek az 
intenzitása 8 éves korig folyamatosan nő. Eddig az életkorig a bakok egyre 
nagyobb, egyre vastagabb agancsot raknak fel, utána pedig egyre gyengébbet. 
Az agancs egy élő, vérerekkel teli csontos szerkezet, amit egy szőrösnek 
ható réteg, egy úgynevezett „háncs”, vagy „barka” borít. Az agancs a teljes 
kifejlődését követően folyamatosan elcsontosodik, a barka kezd elhalni rajta, 
amit a bak viszketés formájában észlel. Ez a viszketés inspirálja arra, hogy 
az agancsát a rugalmas faágakhoz dörzsölje, így próbáljon megszabadulni a 
viszketéstől, ezen keresztül a háncstól. Attól függően, hogy milyen fajta fán 
tisztít a bak, aszerint változik az agancs színe.
Az idősebb bakok ezt a tisztítási folyamatot már március végén elkezdik, és 
április közepére be is fejezik, nem kis bosszúságot okozva ezzel az 
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erdőgazdaságoknak és a facsemetékkel foglalkozóknak. Az agancs fához 
dörzsölésekor az agancstő környékén lévő bőrmirigyből váladékot is 
kennek fel, kvázi megjelölik a helyüket. Ebben az időszakban történik 
ugyanis a bakok területfoglalása, a territórium kialakítása. Az erős bakok 
mindegyike rendelkezik egy ilyen szaganyagokkal megjelölt területtel, 
amit fizikálisan véd az összes többi baktól. Ettől az időponttól kezdve a bak 
már kiválik a csoportból, a következő télig magányosan él ezen a területen. 
A nőivarú egyedek nem tartják ilyen szigorúan a helyüket. Ők ott vannak, 
ahol éppen a legjobb a táplálék-ellátottság.
Az őzek násza július végére, augusztus elejére esik. Leglátványosabb jele 
a nappal is bátran mozgó tesztoszterontól elbódult egyedüli, vagy sutát 
hajtó – kergető őzbak. A közúti közlekedésben résztvevőknek nagyon kell 
figyelni ilyenkor, mert a legváratlanabb időben és helyen képesek az autó 
elé kerülni. Ez a fő párzási időszak általában két hétig tart. Ami biológiailag 
a sutákban ezután következik, az nagyon érdekes! A megtermékenyült 
petesejt röviddel az osztódás megkezdődése után „hólyagcsira” állapotban 
megáll a növekedésben. Augusztustól december végéig az anyaméhben 
beágyazódva marad anélkül, hogy tovább fejlődne. Gyakorlatilag alvó 
állapotba kerül, és csak január elején indul meg az újbóli fejlődése. 
A 144 napi vemhesség után május végén, június elején születnek a gidák. 
Az egészséges suták 1 – 2 gidát ellenek, de néha előfordul 3-as ikergida 
ellés is. 



92

A születési súlyuk nagyon kicsi, mindössze 0,5 – 1,6 kg körüli, ezért 
kezdetben nagyon esendőek. Könnyen áldozatul esnek a rókának, sakálnak, 
egyes nagyobb testű szárnyas ragadozónak, de sajnálatos módon még a 
mezőgazdasági gépeknek, fűkaszáknak, kombájnoknak is.
Hogy minél életrevalóbbak legyenek a környékünkön születő gidák, a suták a 
vemhesség leglényegesebb szakaszában jó minőségű szemestakarmányon 
(szemes és csöves kukorica) kívül lucernát is kapnak. Ez az etetés szórókon 
és nagyvad etetőkben valósul meg.
A kifejlett őznek hazánkban van természetes ellensége. A csoportosan 
vadászó sakálok, és a már újból visszatelepült szürke farkas is vámot szed 
belőlük. Adony környékén, tudomásunk szerint, még csak sakálok élnek.
Bármennyire kedvelt és kedves vadunk az őz, vadászni is kell rájuk! 
A vaddisznóhoz hasonlóan a Vadászati Hatóság évente és kötelező 
jelleggel bizonyos darabszám elejtését írja elő. Azt hogy milyen ivarúból 
és korosztályból mennyit, az adott évi vadlétszám-becslésből határozzák 
meg. Adonyban ez a mennyiség éves szinten összesen 25 – 30 darab szokott 
lenni. Ettől eltérni maximum 10 %-kal lehet. Tehát lőni kell a bakot, a sutát 
és a gidát is. Szakmailag a helyes és kívánatos bak–suta–gida arány az 
1-0,8-1 arány, vagyis az állományszabályozást úgy kell végrehajtani, hogy 
egy sutára durván 1,2 bak jusson.
Mivel a helyi vadásztársaság nagyon vigyáz az állományra, ezért vadászatára 
különös hangsúlyt fektet. Jelentős minőségi javulást szeretne elérni a 
közeljövőben, ezért az elejtés szakmaiságát úgy biztosítja, hogy kizárólag 
a hivatásos vadász jelenlétében, az ő kíséretével szabad az őzre vadászni.
A társaság minden korosztálynál és ivarnál más-más válogatási elvet 
alkalmaz. Természetesen, a beteg egyedeket kell először kivenni az 
állományból, majd a gidák közül a kistestű, gyengén fejletteket, amik 
egyébként is könnyen áldozatul esnének a ragadozóknak. A suták közül 
a lesoványodott, idős, vagy szőrszínváltási problémákkal küszködőket, a 
bakok közül pedig a gyenge testalkatú, gyenge, szabálytalan agancsfelrakású 
egyedeket.
Összességében az a cél, hogy a legerősebb, legszebb gidák maradjanak meg, 
az ivarérett korosztályban pedig a legerősebb példányok vegyenek részt 
a szaporodásban. Ez a célja annak az alapelvnek is, hogy egy sutára 1,2 
bak jusson. Verekedjenek meg a párzás jogáért, és az erősebb örökíthesse 
tovább a génjeit.
Adony és környékén őzre kétféle módon vadászunk. Őzbakra magaslesről 
és gépkocsival barkácsolva, sutára és gidára gépkocsival barkácsolva.
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Magaslesről való vadászat során ismert, többször látott és megfigyelt 
őzbakra vadászunk. Mint az előzőekben is olvasni lehetett, az őzbak 
kifejezetten tartja a helyét, ezért az elejtés előtt sokszor megfigyelhetjük, 
közben elbírálhatjuk, hogy érdemes-e a szaporodásra? Ha úgy döntünk, 
hogy nem, akkor nyugodtan elejthetjük, csak idő kérdése, hogy mikor 
jelenik meg a közelben.
Ezt a várakozást izgalmasabbá tehetjük párzási időszakban azzal, ha 
csalisípokkal a suták különféle hangját utánozzuk. Ilyen a suta „szerelemre 
vágyakozó” hangja, amit a bak meghallva, eszét vesztve rohan a hang 
irányába. De hasonló eredményt érhetünk el a suta „vészsirám” hangjával 
is, amit akkor hallat, ha a szerelmes bak túl durván közelít hozzá. A keresett 
bakunk meghallva ezt a vészsirámot, mint egy védelmező hősszerelmes 
rohan a hang irányába, hogy elűzze vélt vetélytársát, és ő hódíthassa meg 
vágyott sutáját. Mindkét esetben fel kell készülni arra, hogy nagyon gyors 
és nagyon figyelmes a bak. Ha beazonosítottuk, hogy őt vártuk, azonnal 
lőni kell, mert elugrik.
Van egy harmadik eredményre vezető hang is, az pedig a gida hívó, sutát 
kereső hangja. Párzási időszakban az újszülött gida még csak három 
hónapos körüli, és nagyon ragaszkodik az anyukájához. A szerelemre éhes 
suta viszont bármennyire jó anya, a bak kedvéért el-elhagyja a gidáját. A 
félénk kis gida ilyenkor sírdogál, hívja az anyját, aki persze jön is, hozva 
általában magával a bakot is.
A gépkocsival való barkácsolást (lassú területbejárást), őzbak, és suta 
esetében is alkalmazzuk. Őzbakra általában az üzekedés időszakában 
vadászunk ezzel a módszerrel, mégpedig azért, mert igen sok bak él 
rejtőzködő életmódon, és óvatosságuk okán nem láthatjuk világosban 
őket. Sok esetben teljesen ismeretlenek maradnak számunkra. Az 
egyetlen esély, hogy ilyen bakkal is találkozzunk, az az üzekedés időszaka, 
amikor óvatosságát levetkőzve, a tesztoszterontól elbódulva keresi a 
suták társaságát. Ilyenkor a gépkocsiból távolról meglátva, majd távcső 
segítségével elbírálva dönthetünk úgy, hogy gyalog rácserkelünk és 
megpróbáljuk elejteni. Megjegyzem, hogy ennél a vadászati módnál is 
eredményesen használhatók a csalisípok, amiket használunk is.
Őzsutára és gidára október – november hónapban (amikor már kezdenek 
rudlikba verődni az őzek) vadászunk gépkocsival barkácsolva. Az összeállt 
csoportból kitűnnek a bakok, mert ebben az időszakban még viselik az 
agancsukat (és egyébként sem szabad már rájuk vadászni). Könnyű a 
csoportban megkülönböztetni a gidákat és a sutákat. A nagyobb létszám 
miatt azonnal szembetűnő a gyengébb testalkat, és az eltérő szőrzetszín, 
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vagyis automatikusan adják magukat az elejtendő példányok. A terítékre 
hozás a bakhoz hasonlóan a gépkocsiból kiszállva, gyalogos cserkelés után 
történik.
Az őz azon kívül, hogy nagyon kedves és kedvelt állat, kétféle módon is tud 
jelentős kárt okozni a gazdálkodóknak.
A károkozás egyik módja az agancs-tisztításkori faháncs lehántás. A bak 
az agancsméreténél fogva a fiatal, vékonyabb, hajlékonyabb ágakat keresi, 
amikről általában könnyebben lehántja a háncsot. A fiatal csemete ilyenkor 
oly mértékben is sérülhet, hogy egyszerűen kiszárad. Az erdészetek 
egyrészt ezért szokták kerítéssel védeni az új ültetvényeseiket.
A károkozás másik módja a rágás. Legnagyobb gondot ez esetben is az 
erdészeteknél okozza. Nyilván, mint minden élőlény, szereti az ínyencséget, 
ezért a csemetéskertekben a fiatal suhángok vezérhajtásait rágják le 
legelőször, tönkretéve gyakorlatilag a majdani fát. Ez ellen is a kerítésépítés 
a leghatékonyabb módszer.
Mezőgazdasági károkozása is jelentős lehet, elsősorban a napraforgó 
vetésekben. Nagyon szereti a napraforgó virágkezdeményét, a bimbóját. 
Általában rááll a sorra, és egymás mellett akár 20-30 növénynek is 
kiharapja a közepét, lenullázva ezzel a termést, komoly bosszúságot okozva 
a gazdálkodónak…
Az őz haszna, a szép látványán kívül, a húsában rejlik. Az őzhúst sokan 
szeretik, az édeskés íze miatt viszont még többen nem. Ízlés kérdése. 
Zsírszegény mivolta miatt legtöbben pörköltet főznek belőle, a rutinosabb 
szakácsok vagy a kihívást kedvelők azonban spékelve a sütésével is 
próbálkozhatnak. Fotók: Vadásztársaság archívuma

Marczinka Tamás
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K I S   T Ö R T É N E T E K   A D O N Y R Ó L

A Szeitl kocsma Adonyban

Szeitl István vagyok.1933-ban születtem Adonyban ikertestvéremmel, 
Margittal. Bátyámat Jenőnek hívták. Sajnos, ők már nem élnek! 
Szüleim vendéglősök voltak az Erzsébet utca végén, a Kis-Dunához 
közel. Édesapám volt a kocsmáros (Jenő bácsi), édesanyám (Kató néni) 
a gyermeknevelésen kívül segédkezett a vendéglőben. Megrendelések 
alapján különböző időpontokban étkezni is lehetett ott. Nagyobb 
ünnepekkor (húsvét, szilveszter) s nyári hétvégeken táncos mulatságokat 
rendeztek. Ekkor a zenét cigányzenekar szolgáltatta. Egy-egy alkalommal 
Holfeld Gyula bácsi tangóharmonikázott. A rendezvények alkalmával sokan 
jöttek táncolni, a kerthelyiség megtelt. 
1950-ben azonban politikai okok miatt édesapámtól az iparengedélyt 
elvették az összes kulcsokkal együtt. Ekkortól a rendezvények az összes 
mulatsággal együtt megszűntek. Sajnos, államosították a nagymama 
tulajdonában levő házat. Ezután már csak bérlőként lakhattunk a 
„saját” házunkban. Az egész családot nagyon megviselte ez az esemény. 
Gondolatainkba, mindennapjainkba beívódott ez a lehetetlen helyzet. 
Egy életen át, a verejtékes munkával megszerzett javaktól megfosztanak. 
Nagymamám összeomlott.
Családunk jó zenei adottságokkal rendelkezett. Apukám nagyon jól 
tudott cimbalmozni. 5-6 éves lehetett, amikor már kapott egy cimbalmot 
ajándékba. Kiválóan megtanult rajta 
játszani! Egyik cimbalomütőjét a mai 
napig őrzöm, a másikat bátyám őrizte 
meg édesapám halála után. Engem 
apu meg is tanított cimbalmozni. A 
zene szeretete „ránkragadt”. Először 
bátyám tanult meg gitározni, majd 
én is autodidakta módon tanultam 
meg a gitáron kívül bendzsózni 
és mandolinozni. Zenekart is 
alakítottunk, volt dobosunk, 
szaxofonosunk és billentyűsünk is. 
Erről fényképeket is mellékelek. 
Fotó: Szeitl István gitározik
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Leginkább tánczenét játszottunk. Nosztalgiáztunk, s újból jöttek a barátok, 
ismerősök a faluból táncolni, zenét hallgatni vasárnap délutánonként. 
Édesapám szórakozása volt még a kártyázás is. Kártyatrükköket tanult 
apukájától, melyeket megtanított nekem is. Én ezeket unokáimnak, Ákosnak 
és Virágnak adtam tovább. Örömmel tették magukévá a kártyával való 
bűvészkedést! Egy fényképet mellékelek édesapámról és nagymamámról, 
mely a táncteraszon készült a házunknál.

A sok viszontagság és nehézség ellenére talpon maradt a Szeitl-család. Sőt! 
Szeitl találkozókat is szerveznek a faluban nem olyan túl régóta!
Remélem, hogy sokáig még: „Csak a szépre emlékezem…”!

Szeitl István
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H A  É N  L E N N É K  A  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  M I N I S Z T E R

A beszélgetéseinket idén is 12 külön téma, felvetett probléma köré 
csoportosítottuk és ezekre a problémákra kerestünk olyan megoldásokat, 
melyek hozzájárulhatnak az élhetőbb. Ma az agrárgazdaság és a klímaváltozás 
kérdését vetettük fel. A beszélgetésen részt vettek: Bokor Jónás, Magyar 
Boldizsár, Klein Franciska, Kárász Erik, Mester Fanni. A beszélgetést 
moderálta: Alsóházi Réka és Hetyei Gábor.           fotó: mta.

A mezőgazdasági termelés jövője a klímaváltozással sújtott 
Magyarországon

Adony mezőgazdasági jellege meghatározó. A klímaváltozás jelentős 
befolyással lesz az országunk klímájára. Nő a nyári hőségnapok száma, csökken 
a szántóföldi kultúrák vegetációs időszakában hulló csapadék mennyisége. 
Ha esik az eső, akkor egyre gyakrabban nagyon heves intenzitással teszi: 
ennek eredménye, hogy egyrészt nő a talajerózió, másrészt jóval kevesebb 
fog hasznosulni a vízből, és még sokszor vagyoni kárt is okoz(hat). A téli hó 
mennyisége lecsökken, ezzel a fagyveszély a veteményekben megnövekszik. A 
téli hideg időjárás eltolódik a tavasz irányába, ezzel a tavaszi fagykár veszélye 



98

nő. Lehet-e tenni ezekkel az időjárási anomáliákkal kapcsolatban valamit? 
Tudomásul kell vennünk a termelés hatékonyságának csökkenését? 
Más növényeket kell termelnünk? Más technológiát kell használnunk? 
Alkalmazkodás, vagy a környezeti hatások kivédése, tompítása (pl. 
öntözés, más technológiák bevezetése – de mit?) Hogyan befolyásolnád az 
agrártermelés jövőjét, mint miniszter?
De másik oldalról nemcsak elszenvedője a klímakatasztrófának, de részben 
okozója is. A talajművelés, a nagy létszámú állattartótelepek hozzájárulnak 
az üvegházhatású gázok kibocsátásához. Az összkibocsátás legalább 10%-
át a nagyüzemi agrártermelés számlájára kell írnunk. További rombolást 
okoz a növényvédőszer-, műtrágyahasználat (vegyszermaradékok a 
környezetben, talajok elnitrátosítása, a természetes élővilág, a talajélet 
kipusztítása).
Szép vízió a nyomásos gazdálkodás vagy a biogazdálkodás újbóli 
nagyarányú elterjedése, azonban azt is látni kell, hogy a föld lakossága 
lényegesen nőtt azóta, mióta átálltunk a nagyüzemi termelésre. Másrészt 
az is egyértelmű, hogy az élelmiszerárak nagyon elszabadulnának, ha 
visszatérne az agrárium a tömegtermelésről a volumenében sokkal 
kisebb kibocsátású nyomásos gazdálkodásra, vagy a magasabb önköltségű 
biotermék-előállításra.
De van jó példa is: a pusztaszabolcsi tejelő szarvasmarhatartás és a 
szántóföldi növénytermesztés egymásra épülése az elmúlt évtizedben 
eredményre vezetett. Lényegesen javult a pusztaszabolcsi szántóterületek 
humuszellátottsága, helyreállt a talajélet a szervestrágyázott részeken. 
Ehhez kellett egy évtized, de úgy tűnik, megérte. Mára minimalizálódott 
a műtrágya használat (hiszen a talajlakó baktériumok, gombák, 
giliszták fel tudják dolgozni a szervesanyagot humusszá), és sokkal jobb 
minőségben tudnak termelni takarmányt, ami viszont jobb minőségű 
tejet, egészségesebb és finomabb tejtermékeket biztosít. Meg kell csak 
kóstolni a szabolcsi túrót vagy tejet ehhez! Miniszteri ráhatással azt a célt 
kell kitűzni, hogy egyrészt a természetközeli gazdálkodási módok újra 
meghonosodjanak a nagyüzemi gazdálkodásban, másrészt pedig, hogy a 
helyben előállítható és előállított termékek piacra jutása mind szélesebb 
körben legyen elérhető. Kapjon adókedvezményt, például kedvezményes 
ÁFA kulcsot a helyi termék értékesítése! Szintén a helyben előállított 
termékek piacra jutásának könnyítését célozná a például 20 kilométeres 
körzetben értékesített termékek előállításához vásárolt korszerű gépek, 
berendezések beruházásának támogatása.
Fontos szempont a kis települések élelmiszer ellátása folytonosságának 
biztosítása. Ennek érdekében szükségesnek látszik a környezetvédelmi 
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miniszteri beavatkozás, hogy olyan hűtőházakat, tározókat, központi 
feldolgozókat kell létesíteni állami forrásból, melyek biztosítják, hogy a 
helyben előállított termékekből minél hosszabb távon biztosítható legyen a 
folyamatos ellátás. Az így kialakított logisztikai központok üzemeltetésére 
a gazdák, termelők által létrehozott csoportokat kell olyan helyzetbe hozni, 
hogy ezeknek a központoknak az üzemeltetését át tudják venni.
Az agrártermelés egyik nagy szennyezéskibocsátója az állattenyésztés. 
Legyen itt szó üvegházhatású gázokról vagy nitrát tartalmú hígtrágyáról 
vagy energia-felhasználásból adódó káros hatásokról. Azonban a „modern 
ember” jólétének az egyik fokmérője, hogy hány napon eszik húst a héten. 
Látjuk ezt most Ázsiában: ahogy nő a GDP, úgy nő a lakosság húsfogyasztása. 
Felmerült a beszélgetés során, hogy akár jogszabályi tiltással is, de 
csökkenteni kell a húsfogyasztást. Ez azért durva beavatkozás lenne a 
mindennapi életbe, arról nem is beszélve, hogy ez a hús fekete forgalmát 
növelné. Sokkal inkább járható útnak tűnik, hogy az oktatásban kell 
megalapozni azt a tudást, mely a túlzott húsfogyasztásról a környezetre és 
az emberre is kedvezőbb hatással bíró zöldség- és gyümölcsfogyasztás 
felé fordítja a gyerekek, a majdani felnőttek figyelmét. Ehhez szükséges, 
hogy az alapfokú oktatásban – a lexikális tudás helyett – az élelmiszerrel 
kapcsolatos tudás kerüljön előtérbe. 
Cél a mennyiségi és egyoldalú táplálkozás helyett a minőségi és változatos 
élelmiszerfogyasztás megismertetése, mely visszahatással lesz magára az 
agrártermelésre.
A nagyüzemi gazdálkodás újragondolását tűzi ki maga elé az az ötlet, 
mely az akvakultúra, a mérsékelten környezethasználó kertművelés 
kombinációját képzeli el. Az elképzelés szerint a kevésbé termőképes 
talajokon, a jó vízzáró réteggel rendelkező területeken – ilyen a szőlőhegy 
és a 6-os út közötti térség – olyan tavakat létesítenének, melyen kőzetgyapot 
lebegő szigeteken folyik a zöldségtermesztés (levélzöldségek, uborka, 
paprika, paradicsom stb.) A gátakkal parcellákra szabdalt tavakban 
haltenyésztés is folyik, mely egyrészt további hozamot biztosít a területről, 
másrészt pedig szervesanyag-pótlással látja el a termesztett növényeket. 
Ez a szimbiózis hozzájárul a rossz minőségű talajokon a magas hozzáadott 
értékű termékek előállításához. Remek ötlet!
Ennek egy variánsa lehet a szennyvíztelepről elfolyó tisztított, úgynevezett 
szürke víz felhasználása növénytermesztési célokra. Az előbbi ötleten 
alapuló rendszer lényege, hogy a szürke vízben még meglévő szervesanyag 
hasznosítását a kultúrnövények végzik el. Nem mellesleg, a szürke víz 
így átesik egy gyökérzónás tisztításon, és az innen elfolyó vizet már 
megnyugtatóan lehet a Dunába engedni.

Hetyei Gábor
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E L I N D U L T A M  S Z É P  H A Z Á M B Ó L

A pápai prelátus hosszú útja
Dr. Varsányi Vilmos pápai prelátus1 1922. május 23-án Adonyban született 
egy kilencgyermekes családban. Az elemi iskoláját szülőfalujában végezte 
el nagyon jó eredménnyel. Ebben az időben Zichy grófnő az adonyi szegény, 
de okos gyermekek tanítását támogatta. Kizárólag papnak tanulhattak, 
így Varsányi Vilmos Kalocsára, az Érseki Szent István Gimnáziumba 
került. Kiváló tanulmányi eredményeket ért el, és sokoldalúsága is 
bebizonyosodott.
1935-ben dicséretes törekvéséért pénzjutalomban részesült: a Vass József-
féle alapítvány kamataiból 30-30 pengő jutalmat kapott.
1938-ban az érseki kisszeminárium kongregációjának2 konzultora3 
Varsányi Vilmos lett, az asszisztense pedig az egyik legjobb barátja, Ignácz 
Géza volt. A Kongregáció működési tere a hitéleti szakosztály, melynek 
feladata a Jézus Szíve tisztelet elmélyítése. Kérték a Szűz Anyát, hogy minél 
több férfi válassza a papi hivatást, vezessen minél több ifjú lelket az Isten 
szolgálatára. 1938. március 15-én a Rosty-Szépirodalmi Kör ünnepéllyel 
egybekötött szavalóversenyén 2. helyet ért el. 1939-ben a gimnázium 
sportkörének atlétikai szakosztályvezetője lett. 1940-ben Horthy Miklós 
ösztöndíjban részesült. A vallás- és közoktatásügyi miniszter döntése 
alapján (évi 200 pengős) jutalmat nyert.
Az ifjú papnövendéket 1946-ban Grösz érsek szentelte fel pappá Kalocsán.
Ezt követően a tehetséges fiatalembert Rómába küldték továbbtanulni. 
A Gregorián Egyetemen doktorált kánonjogból4. Közben azonban a 
visszaút lehetősége a magyarországi kommunista fordulat következtében 
megszűnt. Így került 1951-ben az ifjú tudós pap az Egyesült Államokba, 
Providenciába, amely Rhode Island állam fővárosa. Providencia az USA 
egyik legelső városa volt. 1636-ban Roger Williams alapította, és Isten 
mérhetetlen gondoskodásáról nevezte el. Ez a hely az ékszeriparáról és az 
ezüstművességéről vált ismertté. 
Az ottani egyházmegye püspöki hivatalában kezdte pályáját, s miközben 
fokról fokra lépegetett az egyházi ranglétrán, mindig kivette részét az 
aktív lelkipásztorkodásból is. Volt kórházlelkész, káplán, zárdalelkész. A 
providence-i egyházmegyébe 1966-ban inkardinálták5.

1  Prelátus: minden püspök, ill. joghatóságban a püspökkel egyenrangú és közvetlenül a pá-
pának alárendelt főpap.
2  Kongregáció (a lat. grex, ‚nyáj’ szóból): önkéntes alapon létrejött szervezet.
3  Konzultor: tanácsadó.
4  Kánonjog: egyházjog.

5  Inkardináció (lat. incardinatio, a cardo, ‚ajtósarok’ szóból): klerikus szolgálati hovatartozá-
sát meghatározó jogi aktus, mely megalapozza a klerikusi engedelmességet és az ellátásra jogosultsá-
got.
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Az egyházmegye jogi tanácsadójaként részt vett a II. Vatikáni Zsinat 
munkájában. Hosszú ideig általános helynökként is szolgált. 
1987-től az Amerikai Magyar Katolikus Liga vezérigazgatója volt. A 
Liga kezdetben az Újvilágba érkező magyar menekültek megsegítésével 
foglalkozott, ma már elsősorban az óhazára figyelnek. Missziós csatornán 
keresztül jelentős támogatást adnak a magyar egyháznak. 
Emellett az Anonymus Magyar Könyvkiadó alapítását segítette elő.
Magánemberként is nagylelkű és adakozó volt. Az adonyi templomot és 
a Szűz Mária Gondozóházat is támogatta anyagilag. Paptestvérét - Ignácz 
Gézát - aki 4 faluban végezte napi szinten a lelkipásztori tevékenységét, 
a Vatikánon keresztül juttatta autóhoz, mivel. oldalkocsis motorral járta 
télen-nyáron, hóban, esőben, jégben a hegyvidéki utakat. Lendvai atya is  
Vili bácsi segítségével jutott autóhoz.
1993-ban Rómából 3 püspök barátjával Adonyba érkezett egy családi 
eseményre. Unokahúgának a 25 éves házassági évfordulóját és 
dédunokaöccseinek keresztelőjét tartották. Gondolom, hogy ilyen 
megtisztelő keresztelő, nemcsak Adonyba, de máshol sem egy mindennapos 
esemény.
Nagyon családcentrikus volt. Szeretettel látogatta a népes famíliáját. A 
gyerekekkel szívesen pingpongozott. Amerikai barátait szívesen hozta 
Magyarországra, a rokonaihoz és az itthoni barátaihoz is. 
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Floridában élt Erzsébet nővére népes családjával. Vele volt a legszorosabb 
testvéri kapcsolata. Erzsébet testvére a háború előtt ment ki Amerikába, 
hajóval érkeztek az Újvilágba. A skót származású hajóskapitánnyal 
megismerkedett, és később összeházasodtak. Előzőleg Adonyban, a 
Zichy grófi családnál volt társalkodónő.  Testvérével együtt hagyták el az 
országot.  103 éves korában hunyt el.
Varsányi Vilmos George W. Bush amerikai elnökkel is régi kapcsolatot 
ápolt. 1990-ben Antall József miniszterelnököt a Fehér Házban fogadta 
Bush elnök, és Varsányi Vilmos is részt vett ezen a fogadáson, mint magyar 
származású egyházi ember.
1996-ban volt II. János Pál pápa pappá szentelésének 50. évfordulója. 
A pápa osztozni akart minden olyan paptestvérével, akiket 1946-ban 
szenteltek pappá, ahogy őt is. Minden aranymisés pap meghívást kapott 
a Vatikánba, hogy közösen dicsérjék Istent papságuk nagy ajándékáért. 
1.500-an fogadták el a meghívást a világ minden részéből. 89 országból 
utaztak Rómába, négy magyar születésű egyházi ember, közöttük Dr. 
Varsányi Vilmos püspöki helynök6 a Providence egyházmegyéből is ott volt 
ezen a kiemelkedő eseményen.

6  Püspöki helynök: a püspököt az egyházmegye kormányzatában segítő pap.
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Nagy feladatként Mindszenty bíboros hamvainak hazahozatalát és 
Esztergomba történő elhelyezését ő bonyolította le 2011. május 4-én. 
Mindszenty József bíboros-hercegprímás életét is az egyház és a haza 
szeretete motiválta.
Varsányi Vilmos 2013-ban vonult nyugállományba, 2016-ban ünnepelte 
pappá szentelésének 70. évfordulóját.
2019. január 7-én távozott el az élők sorából. A Szent Péterről és Szent 
Pálról elnevezett Székesegyházban vettek végső búcsút tőle januárban 
Provindencie-ben. Kérésére a 103. évében elhunyt testvére, Elizabet ( 
Erzsébet nővére) hamvait is vele együtt temették el.
Dr. Varsányi Vilmos Adonyból indulva nagy utat járt be, sosem feledkezett 
meg arról, honnan indult. Mindvégig hűen szolgálta egyházát, hivatását, 
szülő- és választott hazáját, annak népét, és tartotta a kapcsolatot a 
legnehezebb időkben is családjával, barátaival.
Adony népe büszke lehet arra, hogy Dr. Varsányi Vilmos közülük származik, 
hiszen ezt ő sem felejtette el soha. Nyugodjon békében!

Ignácz Ildikó a családtagok segítségével és néhány újságcikkből származó 
forrásból.
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A Z  É N  I D É Z E T E M - E L R E J T V E   A  R E J T V É N Y B E N

Március

Milyen lesz a tavasz, lesz-e elegendő eső, jó lesz-e majd a termés…? Tesszük 
fel a hasonló kérdéseket a megfelelő időben a vetéskor.
Viszont Jézus ezt mondja válaszul az apostoloknak a gondviselés kifejtése 
miatt. A jövőn és a múlton való gondolkodás természetes része az 
embernek. A velem megtörtént, vagy történni fogó dolgok az enyémek, az 
enyémek lesznek. Viszont az ember túl gyakran teszi fel a kérdéseket: „Mi 
lesz, hogyan lesz?!”, „Mi volt, hogyan volt?!”
Így, a túl sok aggodalmaskodással az ember elszalasztja a ma örömét. Annyi 
szép és szeretetteljes dolog vesz bennünket körül, ami olyan gyakran halad 
el mellettünk észrevétlenül. Mert a kiszolgáltatottság miatti félelemérzet 
megvakítja az embert. Pedig az Isten gondoskodni akar rólunk, hogy 
meglegyenek a kellő dolgaink a boldog élethez, se több, se kevesebb. Ha 
hagyjuk Őt érvényesülni, akkor észrevehetjük, hogy boldog, felhőtlen életet 
tudok élni, amely a jövőre is meghozza a maga termékeny gyümölcsét. 
Most kell cselekedni, és megélni a jelen pillanatait szeretetben, az Istennel, 
hogy a holnapra nagyobb reménnyel tudjak tekinteni.
Az idézet megtalálható: Máté evangéliuma 6,34.

Győri Balázs atya



105



106

A D O N Y I  E M B E R E K  A D O N Y I  É R T É K E K -                                          
É R D E K E S  E M B E R E K  K Ö Z Ö T T Ü N K

„Őrzők, vigyázzatok a strázsán!”1 - Paulusz Mihályné

Paulusz Mihályné Erzsit kerestem fel, hogy beszéljen nekünk arról, hogy 
nőként miért választott férfias munkahelyeket. 
Erzsi (1957. április 22.) Szabolcs-Szatmár megyéből, Szakoly községből került 
Adonyba. Szabónak tanult, 3 évet dolgozott is a szakmájában. Mikor a férjét 
megismerte, és Adonyba költözött 1979-ben, a betontelepen helyezkedett 
el – ekkor még működött az adonyi betontelep. 2005-ben a telep bezárását 
követően az akkoriban nyíló olajüzembe került.  Amikor bizonytalanná 
vált az üzem működése (hol működött, hol nem 2013 után), akkor a MOL-
ban biztonsági őrként dolgozott. Munkája kemény, férfias karaktert sejtet. 
Hobbijai is erre erősítenek rá: foci és horgászat. Ha teheti, tehetné, nyugdíjas 
szabadidejét erre „áldozza”.
Örömmel állt kalendáriumunk rendelkezésére Paulusz Mihályné (PM), akit 
Pletser Nándor (PN) kérdezett:
PN: Éppen a születésed napján beszélgetünk – véletlen. Isten éltessen!
PM: Nagyon szépen köszönöm.
PM: Hogy kerültél Adonyba?
PM: A férjemet úgy ismertem meg, hogy ő rokonság által jött el Szakolyba, 
ott megismerkedtünk, és ennek révén kerültem én Adonyba 1979-ben. 
Azóta élek itt. Gyerekkoromban rokoni ágon csak fiúk voltak a közelembe, 
ővelük játszottam csak. A rokonságban a lányok mind idősebbek voltak, 
mint én, ők már mind dolgoztak. Így a fiúk maradtak nekem, de nagyon 
jól éreztem magam velük, sokat fociztunk. Általános iskolában már voltak 
lánybarátnőim is, ott már kicsit lányosabb voltam. A pályaválasztásom 
éppen nem fiús szakmába tartozott. Gyerekkori álmom volt, hogy én 
finommechanikai műszerész legyek, hiszen ott voltak már lányok is, 
de összekötődött a férfi szakmákkal. Mivel az az álmom nem sikerült, 
így esztergályos szerettem volna lenni, de ezzel kiváltottam a szülők 
nemtetszését. Azt mondták, hogy inkább egy nőies szakmát válasszak, 
ezért akkor kényszermegoldásból választottam a női szabót. Igaz, hogy 
voltak férfi szabók is, de azért ez egy nőies szakmának számított. Utána még 
dolgoztam is ebben a szakmában három évet, eltevékenykedtem benne, 
de sosem volt a szívem csücske. Miután megismerkedtem a férjemmel, 
Paulusz Mihállyal, és 1979-ben Adonyba költöztem, itt munkahelyet kellett 
1  Ady Endre: Intés az őrzőkhöz
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keresnem. A betontelepre kerültem. Sokan mondták, hogy egy vékony 
lánynak ez nem jó szakmaválasztás, a munkatársaim is mindig mondták, 
hogy talán könnyebb munkát kellett volna nekem adni, de én úgy éreztem, 
hogy otthon is dolgoztam a gazdaságunkban, fizikai munkát végeztem,  
megállom a helyemet, és ez így is történt. Ez a betontelep ugye megszűnt, 
és aztán 2005-ben így jutottam el a Hélios-Coop Kft-hez, a TSZ által indított 
olajüzembe, ami az életem javát betöltötte itt Adonyban. Egészen más 
környezetben találtam magamat, egy élelmiszerüzem nagyon távol volt 
nemcsak tőlem, hanem mindenkitől, akit oda felvettek, hiszen nagyon 
kevés szakmabeli dolgozott akkor ebben az üzemben. Volt lehetőség 
töltős részre menni és volt lehetőség gépkezelőire. Természetesen a 
gépkezelőt választottam, hiszen a töltő engem annyira nem fogott meg, 
nagyon egyoldalú munkának tűnt számomra. A gépkezelő sokkal szélesebb 
lehetőséget biztosított. Tehát itt is a férfimunka volt a jellemzőbb, fizikai 
munka is akadt, a gépeket meg kezelni kellett. Itt is látszott igazából, hogy 
inkább a férfimunkához ragaszkodtam.
PN: Úgy tűnik, hogy szó szerint ragaszkodtál, mert nem voltál egy 
vándormadár, sok kemény évet lehúztál ott, kemény fizikai munkával, és 
szerettél ott dolgozni.
PM: Igen, nagyon szerettem, és utólag büszke is vagyok, hogy idekerültem 
és nem egy másik gyárba. Sokat tanultam, az olajgyártásnak a teljes 
folyamatában, a magbejöveteltől a finomításig, részt vettem az évek hosszú 
során. Eléggé összetett folyamat.
PN: Én azt gondolom, téged ott igen megbecsült dolgozónak tartottak. 
Többször voltál kiváló dolgozó is. A kisujjadban volt a szakma.
PM: Igen, ezt is mondhatnánk. Az elismerések a hozzáállásomnak és 
az aktivitásomnak voltak köszönhetők. Kicsit mindig túltettem a többi 
gépkezelőn. Mindig többet szerettem volna tudni az olajgyártásról, mint 
amennyit éppen rám bíztak. A finomítás nem volt a részünk, én mégis 
„odakandikáltam”.
PN: A szamárlétrát akkor becsülettel végigjártad. A csoportvezetőig vitted.
PM: Igen, de 2013-ban megszűnt az olajüzem. Bezártunk. De egy év múlva 
megvette egy pesti magántulajdonos, és újra indultunk, és akkor ugye Molnár 
Csaba, volt ügyvezető igazgató megkeresett, hogy nem mennék-e vissza. 
Örömmel mondtam igent, mert közben már biztonsági őrként dolgoztam. 
A visszatérésemkor felajánlották a csoportvezetőséget, melyre örömmel 
mondtam igent, hiszen az addig szerzett tudást tudtam kamatoztatni. El 
kell itt mondanom, hogy nő nem volt csoportvezető az olajüzemben. Erre 
nagyon büszke vagyok, és ezt a férfias hozzáállásommal értem el, annak 
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köszönhettem. Az olajüzemes szünetben biztonsági őrként dolgoztam a 
MOL-ban. Ez egy kényszermegoldás volt, időközben özvegy maradtam, 
el kellett helyezkednem. Mivel már nem voltam fiatal, gondoltam ezen a 
szakterületen töltöm el a maradék időt. De azt is megszerettem. Elég jól 
éreztem magam abban a környezetben. Igaz, keményebbnek kellett lenni, 
de ezt is megtanultam, a szigort, ami nem volt erősségem eddig. Be kellett 
tartatni a szabályokat, ha tetszett, ha nem. Ezekben az években kicsit 
keményebb személyiség is lett belőlem. 
PN: Ott férfimunkatársak között dolgoztál?
PM: Legtöbben férfiak voltak, de voltak nők is. Én legtöbbet a férfias részén 
voltam. Voltak „kártyázók”, ott csak nők voltak.
PN: Ezeknél a kártyázóknál nem ultizókra gondolsz?
PM: Jó lett volna! Nem, a beléptető rendszerben dolgozók voltak ők. Ott 
általában nők szolgáltak. Ott is voltam, de ha lehetett választani, kimentem 
inkább az izgalmasabb helyekre. Ez inkább irodai munka volt, én nem 
születtem irodásnak. 12 órán keresztül ülni nekem nem a kenyerem.
PN: Volt olyan elvárás, hogy neked nőként netán könnyített a főnököd? 
Vagy a biztonsági őröknél nincs kivételezés? Ott mindenki egyforma?
PM: Kivételezés nincs, maximum úgy, hogy nőként könnyebb helyre 
tesznek téged. De ahova tesznek, ott ugyanazt kell ellátnod, mint egy 
férfinek. Ezért mondtam az elején, hogy keményebb lettem, mert itt igenis 
keményebben kellett fellépni, ha voltak olyan ellenszegülők. Még talán 
nőként könnyebb helyzetben voltam, mert nem durvult el talán annyira 
a helyzet, mint a férfiaknál. Náluk volt, hogy elég keményen léptek fel a 
külföldi kamionsofőrök, mert nem tetszett nekik a szabályok betartása, de 
nőként, úgy éreztem, tapintatosabbak voltak. 
PN: Férjed halála után fel volt adva a lecke. A két gyerekkel itt maradtál 
egyedül. 
PM: Nem is volt gondolkodási idő, hogy könnyebb vagy jobb szakmát 
válasszak. Kényszerhelyzet volt, pénzt kellett, hogy keressek. 
PN: Hogy érzed? Hozzászoktál ehhez a munkához, szakmához? Nem 
akartál onnan eljönni? Mégis mást választani?
PM: Hozzászoktam. Az első idők nehezebbek voltak. De aztán úgy voltam 
vele, hogy pénzt kerestem, aztán meg is szerettem és nem akartam eljönni 
másik területre, pedig lehet, hogy lehetett volna. 
PN: Hogy érzed: megbecsültek téged ott?
PM: Ez az a szakterület, ahol mindenkinek egy a pénze. Aki ott ugyanazon a 
munkaterületen van, ott ugyanaz a fizetése, férfi, nő egyaránt.
PN: Mit szeretsz ebben a biztonsági őrfoglalkozásban? Szereted a rendet, 
fegyelmet, tisztaságot?
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PM: Igen, itt megtanítottak kicsit erre is, hogy fegyelmezettnek kell lenni, 
a törvényt, szabályokat be kell tartani, ami elő van írva, hiszen, ha úgy 
vesszük, ez rendfenntartás. Nagy a titoktartás is. Nem engedhetek be bárkit. 
Tanultam én is kicsit a jogból, kicsit a fegyelemből. Ebből a szakmából is 
lehetett valamit levonni, pedig sokan lenézik. Ha ezt az ember elhivatottan 
csinálja, van benne olyan, amiben fejlődhetünk.
PN: A munkán túl, szabadidődben, mit tudsz csinálni? Mi a hobbid?
PM: A hobbim a foci. Gyerekkoromban is megvolt. Fociztam olyan szinten, 
hogy bajnokságban is játszottam. Nagykállóban, mikor női szabóként 
tanultam, ott már elsős koromban behívtak a női focicsapatba és nagy 
örömmel fociztam. Szép éveim voltak a fociban ott. Nem akarom fényezni 
magam, de a legjobb játékos voltam. Heti kétszeri edzés és szombaton a 
forduló a szövetkezeti, tízcsapatos bajnokságban. Elértem azt, hogy a fiú 
ifjúsági csapat edzője odajött hozzám, és megveregette a vállamat, hogy „Ej, 
Erzsike, de kár, hogy nem fiú vagy. Tebelőled válogatottat tudnék csinálni.” 
Hát, erre büszke voltam. Sokat voltam bajnokságok gólkirálya, csatárt 
játszottam. Mikor idekerültem Adonyba, itt nem volt női focicsapat, sőt 
talán már kézilabda csapat sem működött akkor. Ezek az évek sport nélkül 
teltek el. Házépítés, az volt a sport. Aztán megszületett a két fiam. Igaz nem 
focisták lettek, de mindegyikre nagyon büszke vagyok. De a fiúunokámnak 
mondtam is: „Ugye te focista leszel.” Mindig szerettem és most is szeretek 
sportolni, de a sok munka, a gyereknevelés kitöltötte az időmet. A szívem 
csücskében mindig benne volt, hogy kellene egy női focicsapat Adonyba. Ez 
sikerült is, kb 20 éve. Most pontosan nem tudom mikor, benne van a Jani 
bácsi által írt sportkönyvben. Akkor a fiam az Auerné Editkével járt egy 
osztályba, és mindig mondtam neki, hogy nem igaz, hogy az anyukáknak 
nem lehetne valami sportot. Ez pont az az időszak volt, amikor a sporttal 
senki nem foglalkozott igazából, pláne a tömegsporttal. Szokták mondani 
akkoriban, hogy bevándorló, de én örülök neki, hogy szekáltak vele. Nagyon 
boldoggá tett, hogy végül is két csapatunk is alakult. Egyik az egészségügyi 
csapat, a másik a „mindenes”. Akkor kezdődött a folyamat, hogy a női 
focicsapat nagyon szép sikereket ért el. Utána, igaz, csak egy csapat lett. 
De erre is nagyon büszke vagyok, hogy segítséggel meg tudtam alakítani 
ezt a női focicsapatot, ami elég sokáig fennmaradt és nagy ismertséget 
szereztünk Adony számára. 
PN: Tudom rólad, hogy ott is nagyon fegyelmezetten, lelkesen játszottál. 
Gólkirály voltál nagyon sokat, és mindig érdekelt a kihívás, mindig meg 
tudtál ennek felelni. A női csapat legidősebb tagja voltál, de a rangsorban is 
talán az első, mert a te hozzáállásod példaértékű volt. 
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PM: Amikor megalakultunk, akkor talán 40 éves is elmúltam, éppen 
ezért büszkén emlékszem vissza rá. Az öregfiúkkal is sokat játszottunk. 
Edzettünk az ifjúsági, serdülőcsapatokkal is, mert más edzőpartnerünk 
nem volt. Korosodtam, nyilván a szervezet amortizálódik, de nagyon sok 
fiatal felnőttel felvettem a versenyt. Akik ötödikes általános iskolásként 
kezdtek nálunk, már gyerekük van. Ők utána helyettesítették az idősebb 
korosztályt. Kardné Marikával voltunk a legidősebbek a csapatban, de én 4 
hónappal korábban születtem nála. Be kellett később látnom, hogy vannak 
helyettem fiatalok. Mindig szoktam mondani a sport nagyon jó, kitartásra 
tanít, ajánlom mindenkinek, akinek gyereke van, hogy sportoljon. Sokan 
mondják, hogy bár nem vagyok fiatal, a mai napig dolgozom, hogy sportosan 
mozgok a korom ellenére is. A sportot és az egészséges életmódot nagyon 
meg fogja hálálni a szervezet. Most is elég jól bírom magam a fizikai 
munkában is, habár nem volt betegségtől mentes az életem, de még mindig 
azt mondom, hogy én a sportnak köszönhetem azt, ami vagyok, mert sok 
mindent le kellett győzni. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy sportoljon, 
mindegy, hogy úszik, fut, kerékpározik. Ne hagyjuk elhízni a gyerekeket! A 
mai napig is sokat biciklizek
PN: Van egy másik hobbid is, ez is kicsit férfiasabb jellegű tevékenység 
inkább, a horgászat.
PM: A horgászat a gyerekekhez fűződően jött. Amikor a gyerek azt mondta 
négyéves korában, hogy ő horgászni akar. Hát, én gyerekkoromban 
horgásztam, de nem túl sokat. Mondta az apjuk, hogy vidd el, neked van 
jogsid, autód, vidd el te őket. Hosszú éveken keresztül kísértem, vittem 
őket, mert még nem tudtak menni egyedül horgászni. Ekkor szerettem meg 
a horgászatot, de mint mindenhez, ehhez is idő kell, márpedig tudjuk, hogy 
az mindig kevés. Most viszont, hogy elértem azt a kort, hogy szentelhetek 
időt a hobbira is, aktívan részt veszek a nagy dunai horgászatban. A 
munkahelyem is oda köt a Dunához. A foci helyett most a horgászat lett a 
hobbim. 
PN: Köszönöm az interjút és kívánom, hogy továbbra is épen, egészségben 
tudjál élni a hobbidnak, családodnak, unokáidnak! 
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Ú J J Á   É P Í T E T T E M!!

Elrendezés, berendezés (Réka szemszögéből 2.)
A ház tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy mivel nem túl nagy 
– 68 nm – minden kis zugnak meglegyen a szerepe. Ugye a ház eredeti 
elrendezése a következő volt: a bejárat a konyhában, ott szemben egy kis 
kamra, majd balra a nagyszoba, jobbra a kisszoba. A verandára kilépve 
hátrafelé volt egy külön bejáratú padlásfeljáró, ami a füstölő is egyben, 
majd leghátul pedig az istálló.
Ez volt az eredeti kiosztása a háznak

Na, most ehhez képest a mostani elrendezés

Szerintem ez egy csodás átalakulás, bárki bármit is mond.
A mai kor igényeinek megfelelően sokat változott, de nem teljesen. 
Ezt is szerettük volna elérni. A kivitelezésnél fontos volt, hogy minden 
természetközeli legyen, és ahogy terveztük, 3 uralkodó szín legyen: a 
barna, a sötétzöld, és a fehér. 
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A falak egyértelműen fehérek, a födémdeszkázatnál először én a sötétre 
szavaztam, de mivel a szobákban nagyítani, világosítani akartuk a tereket, 
így jó döntés volt a fehér deszkázat. A sötétzöld szín nem áll tőlünk messze, 
ugyanis egyrészt a parasztház régi nyílászárói is zöldek voltak, másrészt, a 
döntő tényező az volt, hogy a présházban is sötétzöldek a nyílászárók, így 
ez hamar el is dőlt számunkra. Terveink között szerepel még az is, hogy az 
ablakokon zsalugáter lesz, és mivel Miska hobbi asztalos, így azt is magunk 
csináljuk majd. 
Sok-sok tervünk és ötletünk van a ház berendezését illetően, de egyelőre 
a saját bútorainkkal fogunk beköltözni, mint ahogy sokan mások is. 
Van egy pár régi bútorunk is, amit majd felújítunk, mint például egy, a 
nagymamámtól örökölt varrógépasztal, amit mosdóállványként szeretnénk 
majd újrahasznosítani.
A régi parasztházaknál szinte minden háznál volt szőlő, és mivel a 
szőlőművelés a másik kedvelt hobbink, ezt továbbvisszük mi is. Sajnos, 
a veranda melletti szőlőlugas nem élte volna túl az építkezést, így azt 
megszüntettük, de a kerítés melletti tőkékre vigyázunk. 
Nagyban segített egyébként az eredeti elképzelésünk, hogy mindenhol 
az egyszerűségre törekszünk, nem variálunk túl semmit. Bár ennél a 
mondatnál eszembe jut, hogy állandóan viccelünk, amikor például a 
verandát csináltuk, vagy a falakat raktuk újra, hogy mennyire túlbiztosítunk 
mindent: annyi vasanyag és beton, amennyit mi felhasználtunk, körülbelül 
tíz korabeli házban sem volt összesen annak idején. 

A végére sokat fogunk tanulni az építkezés mikéntjéről, és az így közösen 
eltöltött idő összetartó erejéről egyaránt. Ahogy a házunkat a sok beépített 
vas és beton összefogja, ez a házfelújítás úgy tart minket is össze – az 
együtt megélt élmények, kalandok, küzdelmek mind egy-egy újabb kapocs 
közöttünk!

Schmidt Réka
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A Z   A D O N Y I   V A S Ú T   T Ö R T É N E T E

A Trianoni békediktátum hatása a vasúthálózatunkra

Ahhoz, hogy megértsük az adonyi vasúttörténetet, szükséges kicsit 
kitekinteni, hogy a közúti közlekedés ilyen mértékű elterjedése és 
általánossá válása előtt milyen – az élet csaknem minden területét döntően 
meghatározó – szerepe volt a vasútnak.
Az első világháború kitöréséig a magyarországi vasúti hálózat kiépítettsége 
és műszaki színvonala közép-európai mértékben is az elsők közé tartozott. 
A fővonalak és a helyi érdekű vasútvonalak sűrűn behálózták a történelmi 
Magyarország területét. A vasút aranykora azonban végetért az 1919-es 
évvel. A nagy háború lezárását követő Trianoni békeszerződés (1920. június 
4.) országunk területének és lakosságának kétharmados elvesztésével járt.
Talán köztudott tény, de érdekes felidézni, hogy például az új magyar-román 
határ megállapításánál a bizottság a „vasúti határ” mellett döntött, mint 
stratégiai cél: a mai határtól maximum 20 kilométerre – természetesen 
román oldalon – fut a Szatmárnémeti- Nagyvárad – Arad vasúti fővonal. Bár 
a terület nem volt vasútépítési szempontból nehéz terep, de a győztesek 
jobbnak látták inkább elcsatolni – még ha ez lényeges feszültséget is 
teremtett a jövő tekintetében a magyar kisebbség diaszpóra jellegének 
kialakulásában a Partium területén.
Magyar Királyi Államvasutakat az elcsatolások miatt hasonló veszteségek 
érték. (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Újvidék vasútvonalai) A román hadsereg 
1920-ban összesen 37 ezer 160 vasúti járművet foglalt le: 1275 mozdonyt, 
69 udvari kocsit, 2006 személykocsit, 790 posta- és poggyászkocsit, 28 
ezer 916 teherkocsit, valamint 2379 kazán- és tartálykocsit. A mozdonyok 
azonban hamar tönkrementek, mivel e járművekhez nem értett új 
gazdájuk, továbbá megfelelő műszaki hátterük sem volt hozzá. A trianoni 
békeszerződés a román rekvirálást utólagosan jóváhagyta.
Az új határok 49 vasútvonalat vágtak át, melyek közül 42 esetében stratégiai 
okokból nyílt vonalon húzták meg a határvonalat. A megcsonkított 
fővonalak okán az addig Közép-Európa legjelentősebb vasúttársaságának 
számító Magyar Királyi Államvasutak az utódállamok nemzetközi szállítási 
igényeinek kitett, tranzitforgalmú vállalattá zsugorodott. 
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A történelmi Magyarország 
27 régi, a határon meglévő 
vasútállomásából egy sem maradt 
meg. Az elvágott vonalak miatt 
az összezsugorodott országnak 
32 új vasúti határállomást 
kellett átépítenie jelentős építési 
beruházásokkal. Több forgalmi 
központot is létesítenie kellett 
ezzel párhuzamosan.
A jelentős károkat elszenvedett, 
megcsonkított, ezer sebből 
vérző, járműhiánnyal küszködő 
vasúthálózat felélesztése, 

újjáépítése szinte lehetetlennek tűnt a külpolitikai és közlekedéspolitikai 
környezet, valamint az 1924-ig elhúzódó gazdasági válság miatt. A húszas 
évek második felében azonban már egyértelműen megmutatkoztak a 
fellendülés jelei a szolgáltatás mennyiségi és minőségi mutatóin.
Bethlen István miniszterelnöksége (1921-1931) idején felállt a padlóra 
küldött vasúttársaság, és lassú fejlődés is megfigyelhető volt, főleg a 
vasúti személyszállítás (fővonalak) tekintetében. Ekkor indult el a vasút-
villamosítás, a gyorsvasúti személyszállítás is például, melyet a fejlődés 
tagadhatatlan jeleként értékelhetünk. Vasút mellett éledezni kezdett a 
pormentesített szilárd útburkolatú országutak építése, mellyel jelentős 
lemaradásban voltunk Európa nyugati országaihoz képest (700 km). 
Érdekességként megemlíthető, hogy 1935 nyarán a fővárosba naponta 
800-900 db teherszállító lovas kocsi érkezik. A távolsági szekérforgalom 
a dombokkal, hegyekkel szabdalt régiók kivételével mindenütt elterjedt.

Lauber István
Kép: Magyar - román határ
Forrás: https://trianon100.hu/blog-cikk/a-magyar-roman-hatar
Vasútvonalak Békéscsaba–Arad térségében 1918-ban (a zöld vonal csak igen vázlatosan követi a 
trianoni határt). Nagyszalonta és Arad közt még csak Békéscsabán át van összeköttetés!



115

A   T E M P L O M K E R T B E N   H A J T O T T

Rozmaring

Március: rozmaring, a hűség fűszere. Lajos Atya 1995-ben hagyott itt 
bennünket. Kedvenc rozmaringbokrai egyszerre haltak el. A hűség virágai 
tudták, hogy gazdájuk készülődik eltávozni. A rozmaring fiatalosan tart, 
a szív, az agy, az idegrendszer erősítője. Otthonba hozza a szerelmet. 
A mirtuszhoz hasonlóan a becsületesség jelképe. Esküvők alkalmával- 
kis piros szalaggal átkötve a nős férfiak zakóját díszítette. A növény 
védelmet nyújt, fertőtlenítő, tisztító hatással rendelkezik. A középkorban 
rozmaringot és zsályalevelet égettek, ha ki akarták tisztítani a nagybeteg 
szobáját. Gyógyító tulajdonságai mellett ételeinket is ízesíti. A babona 
szerint a küszöbhöz ültetve a boszorkányokat távol tartja. Rozmaring, 
zsálya és petrezselyem ott nő a legjobban, ahol a feleség a domináns a 
családban.

Boldog Istvánné

Fotó: Boldog József
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A D O N Y I   S Z E R V E Z E T E K

Az adonyi Legeltetési Társulat 3. rész
A naplót kinyitva először az 1928-as társulati eseményekkel ismerkedünk 
meg. Ekker János volt a társulat elnöke, Simon Ferenc az alelnök, Kiss Mihály 
a mezőgazda, Rabóczky Illés a jegyző, Köller János pedig a pénztáros. 
Az év első társulati ülésén, február 16-án döntés született, hogy az egyik 
kan disznót eladják Král József mészárosnak, aki elvállalta levágását és 
kimérését. Döntöttek arról is, hogy a határban ásott árokrendszereken, 
amelyek a hajtást akadályozták, hidakat építtessenek. A következő társulati 
ülés egyik fontos döntése volt, hogy a Duna és az országút közötti „Duna 
rétet” bérbe adták Kántor János juhásznak évi 450 pengőért. A juhász 
vállalta, hogy a bérlet első felét a birkanyírás után kifizeti. 
Döntés született, hogy akinek nincsen kihajtási joga (nem tag a Társulatban), 
az is legeltethet, de annak évi költségei egy tehén után 30 pengő, egy borjú 
után 20 pengő, egy sertés vagy kecske után 5 pengő. 
Persze, voltak gondok a tagok kihajtás fegyelmével is: „Sok olyan gazda 
van, hogy disznót többet hajt ki, mint amennyit bevallott. Köteles megfizetni 
mentől előbb a reá eső díjat, ezt a választmány erősen követeli.”
Fontos volt, hogy az apaállatokat (amelyek a Társulat tulajdonai voltak) 
biztosítsák, ez pedig 480 pengő volt darabonként. Az apaállatok (bikák, kan 
disznók) a Községháza mögötti istállókban voltak. Ma a Piactér található 
az egykori istállók helyén. Nagyon odafigyeltek a bikák erőállapotára (hat 
bikája volt a Társulatnak), mert az augusztusi bejegyzésben olvasható: „A 
bika megjavítására 2 m.m. árpát vagy zabot megszavazott a választmány.” 
Balesetbiztosítást kötöttek a megválasztott tehenesekre (a bojtáraikra 
nem). 
Biztosítást kötöttek a békási istállóra is. Hol is volt egykor ez a békási 
istálló, és honnan kapta a nevét? Perkáta felé utazva, a Szőlőhegynél (a mai 
buszmegálló környékén) az 1800-as években csárda is volt (Béka csárda) 
és téglavető is. A nagy mocsár szélén, ezen a területen igen mozgalmas volt 
az élet. Több téglavető család élt ott, működött a vendégváró csárda, és az 
oda épített nagy istálló tele volt állatokkal, főleg borjúkkal. A borjúsnak 
az istállót éjszakára nem volt szabad bezárnia. Fontos volt a borjúk tiszta 
vízzel való itatása, ezért az ottani kútra nagyon vigyáztak. 
1928. júniusban újabb két nagy kutat kellett ásatni. Egyet a Nagyfa és egyet 
a Szilfacsapási dűlőkben. Tóth István kútmestert bízták meg a feladattal. 
A kutaknál egy méter belvilágot kértek (14 pengőt fizettek gyűrűnként), a 
földön felüli gyűrűkért 12 pengőt fizettek darabonként. 
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A mester köteles volt a fehér kavicsos homokig leásni. „A kutakra gém 
fa, és ágas sudárfa beszerzéséről úgy gondoskodik a választmány, hogy az 
ágast, ha lehet, az uradalomtól kér, akácfát. Megbízza a mezőgazdát ennek 
beszerzéséről. Vedret Tischner czégtől, gémfát a kereskedésből sudár fával 
együtt, azontúl, a vasalást szintén a mezőgazda rendezi.” 
Steidl József építő mestert bízták meg itató vályúk készítésére, erős 
cementből, 600 pengőért. Szintén ő javította meg azokat a hidakat, 
amelyeken marhák jártak át. Tóth Pált pedig a Göde úti kanálison az útnál 
egy cementcsöves átjáró híd megépítésével bízták meg. 
Fontos feladat volt a fű kaszálása. Az a tag, aki vállalta, napi 4,50 pengőt 
kapott, a behordásért (kocsival a békási és a Községháza mögötti istállóhoz) 
napi 12 pengőt. 
Előfordult, hogy a Társulat információ hiánya miatt jó lehetőségről 
lemaradt, mint ez az augusztus 19-i bejegyzésében olvashatjuk: „Apa 
állatok beszerzéséről szóló rendelet megjelent a minisztériumtól, hogy 
svájczi szimentál bikákat ad ki községeknek tenyésztésre. Jelentkezzenek, 
akiknek szükségük van erre, július 30-ig. Tehát nekünk szükségünk volna, 
vagyis lenne 1-re legalább is, de mi az értesítést 19 augusztusban kaptuk, így 
tehát lekéstük.” 
Ősszel ismét selejtezni kellett az egyik kan disznót. Ezt Král János vendéglős 
vásárolta meg 70 pengőért. 
1928 novemberében a gazdasági felügyelet kiselejtezte a Táblás nevű bikát. 
Már nem szabadott apaállatnak használni, dönteni kellett a sorsáról. Erre 
csak 1929. januárjában került sor. Ha nem adnak érte 500 pengőt, akkor 
„…február 1-2-re eső kettes ünnepre le vágatik és ki lesz mérve a községben 
1 pengő 60 fillér kilója”. „Táblás” bika nem kelt el 500 pengőért, ezért Král 
József mészárosnak adták át levágásra. 

Rózsafi János 
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K I S  K I N C S E S

Mersics-Morva Dóra: A kedvesség ereje 1.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember. Ennek az embernek az 
udvarában volt egy kerti kút. Na, nem nagy, nem valami mély, de hosszú 
évek óta oltotta a szomját a megfáradt embereknek. A szegény ember 
folyton-folyvást morgott ezzel a kúttal. Sose volt neki elég friss a víz, ami 
folyt belőle, sose jött elég mélyről a víz, amikor a kertet öntözte volna. Egy 
napon megelégelte a szidást, és kiszáradt, nem folyt már belőle a víz. Hiába 
próbálta a szegény ember. A kiszáradt kút gondolta, így mi haszna van 
őneki, elmegy világot látni.
Ahogy ment, mendegélt, útközben találkozott egy varjúval. A varjú is 
lógatta az orrát, mert ő pedig egy olyan varjú volt, aki egy jó ideje már nem 
tudott károgni.
- Mi haszna van egy varjúnak károgás nélkül?! - gondolta magában. 
Bánatában a varjú is azon töprengett, hogy egy mihaszna állat, és jobban 
teszi, ha világgá megy. Pedig korábban nagyon szépen tudott ám károgni a 
varjú. Nem is károgásnak hallatszott, sokkal inkább éneknek. Mindent el 
tudott mesélni, mondani a károgással, s igen szép hangja volt. Csakhogy 
amerre járt, repdesett, mindig csak azt kapta az emberektől:
- Jaj, mit károgsz már itt a fejünk felett ilyen hangosan, repülj tovább 
csúf madár!
Így aztán egyszer csak nem tudott már károgni, egy hang se jött ki a torkán. 
Csatlakozott hát a kúthoz, így már ketten bandukoltak. Nemsokára egy 
faluba értek. Ott betértek a pékhez ennivalóért. A pék épp jajveszékelt, 
szomorkodott és mérgelődött is egyszerre. A kemencéjébe ugyanis nem 
tudott befűteni, nem gyulladt be a fa, így semmit nem tudott sütni benne. 
Elszaladt gyorsan a szomszédba segítséget kérni. Ekkor megszólalt a 
kemence:
- Jaj, Istenem, de egy semmirekellő kis kályha vagyok, már a fa sem 
gyullad meg bennem. Most mi lesz velem??? A pék biztos szerez majd egy 
másik kályhát helyettem. Habár, ha jól belegondolok, sosem volt túl jólelkű 
hozzám! - morfondírozott a kemence. Ekkor a varjúhoz és a kúthoz fordult: 
- Hát, ti merre tartotok, így kettecskén?
- Mi épp világgá megyünk, ugyanis semmi hasznunk nincs már! - 
felelte a kút. - Én kiszáradtam, nem jön már belőlem a friss víz, ez a varjú 
itt mellettem pedig már nem tud károgni
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- Csatlakozhatok hozzátok? - kérdezte a kemence. - Biztosra veszem, 
hogy a pék, amint visszaér, engem úgyis kidob, szétrombol, hogy legyen 
hely az új kályhának. Ezt én ugyan nem várom meg!
A kút s a varjú összenéztek, bólintottak, szívesen fogadták új barátjukat. 
Így már hárman mentek tovább. 
Már bóklásztak egy jó ideje, amikor egy tanyát pillantottak meg. A péknél 
nem tudtak venni semmit, így már rettentően megéheztek, úgy döntöttek, 
megnézik közelebbről, hátha jut nekik valami ennivaló. Ahogy közelebb 
értek szó szerint elütötte őket egy bolondos tyúk, aki épp akkor repült ki a 
tyúkudvarból.
- Hahó, hahó! Nézz körül egy kicsit jobban! - kiabálta neki a kút. 
- Jaj, bocsánat – felelt idegesen a tyúk -, de nagyon sietek! Hetek óta 
nem tojtam egy tojást sem, s hallottam, hogy a gazdaasszonyom le akar 
vágni levesbe valónak, mert azt mondta más hasznomat már nem veszi. Én 
inkább megszököm, de belőlem biztos nem lesz főtt csirke! Egyébként sem 
szerettem túlságosan ezt a zsémbes vénasszonyt. Enni is alig adott, épp 
csak, hogy ne haljak éhen.
- Gyere velünk! - mondta neki a varjú. - Nekünk sem volt túl jó sorunk, 
meg már úgy igazán hasznunkat se vették, így mi is mind elszöktünk a 
gazdáinktól.
A varjú elmesélte a tyúknak mindhármuk történetét, s a baromfi úgy 
döntött, csatlakozik hozzájuk, így már négyen haladtak tovább. A tanyán 
sem jutottak ételhez, így még inkább éhesebben keltek útra, a kút, a 
varjú, a kemence és a tyúk. Kalandos útjukat a jövő hónapban is nyomon 
követheted.

R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Hajófőnökség



123

Á P R I L I S 
R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 

Hajófőnökség

Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye
Utcakép: Boldog József
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Á P R I L I S

P R O G R A M O K  A D O N Y B A N
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P R O G R A M O K  A D O N Y B A N
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Kilométergyűjtés
Szervező: IFI Klub

2 0 2 2. á p r i l i s 2.

Salina- túra: Medvehagymázás
Szervező: VSKE
Helyszín: Lórév

2 0 2 2. á p r i l i s  2 9. 

„Üzenet Haza” 
a Fordulj Kispej Lovam előadása

Szervező: BAMHK
Helyszín: Művelődési ház

2 0 2 2. á p r i l i s  3 0. 

Adonyi sváb ízek - Fotókiállítás
Szervező: Német Önkormányzat

Helyszín: Művelődési ház
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H É T M É R F Ö L D E S   F A K A N Á L  -  P O R T U G Á L I A

A kétezres évek elején egy nemzetközi projekt keretében tanulmányoztam 
az Európai Unió országainak oktatási rendszereit. Ennek keretén belül 
sok országba ellátogathattam, sok iskolát megnézhettem, sok kollégával 
dolgoztam együtt az Unió különböző országaiból. Mivel a pedagógus 
szakma máshol is igen elnőiesedett, így szinte természetes volt, hogy a 
munka mellett a sütésről-főzésről is szó essen, és recepteket cserélgessünk 
egymással. Néhány alkalom után már olyan rutinos lettem, hogy az eredeti 
magyar gulyás angol nyelvű receptjét sok példányban kinyomtatva raktam 
a bőröndömbe. A tanult ételek közül azóta is többet rendszeresen elkészítek. 
Ezek közül szeretnék kettőt megosztani a kalendárium olvasóival.
A Pao de Lo talán az egyik legismertebb desszert Portugáliában, amelynek 
története a 15. századra nyúlik vissza. Egykor apácák készítették a három 
összetevőből. (Persze, akkor még nem robotgéppel!) A portugál kolléganőim 
elmondták, hogy minden karácsonyi és húsvéti asztalon ott a helye a mai 
napig. Teával és rebarbara- vagy málnalekvárral kínálják. Tökéletes 
választás, ha nincs elég időnk valami bonyolult desszertet készíteni, de elő 
kell rukkolnunk valami sütivel.

Pao de Lo
Hozzávalók:
10 tojás
1 csésze cukor
2 csésze szitált liszt
1 teáskanál sütőpor
1 citrom reszelt héja
csipet só
Elkészítése:
A robotgépet legnagyobb sebességre állítva verjük a tojásokat kb.5-6 percig 
(fehéredésig). Folyamatosan adagoljuk hozzá a cukrot. Közben melegítsük 
a sütőt 180 fokra. Keverjük a lisztbe a sütőport, sót, fokozatosan adjuk a 
felvert tojásos masszához alacsonyabb fordulatra kapcsolva. A végén adjuk 
hozzá a citromhéjat.
Olajjal kikent, középen lyukas kuglóf formába öntjük, és 30-35 percig 
sütjük. Sütés után 10 percig pihentetjük a formában, ezután borítjuk ki. 
Lekvárral tálaljuk.

Takács Béláné
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K Ö R N Y E Z E T I   É R T É K E I N K  -  V A D L E S E N  A D O N Y B A  N

A gím- és a dámszarvas
Mivel Adony környezeti értékeit mutatjuk be a kedves Olvasónak, ezért nem 
soroljuk fel az összes szarvasfajtát, nem fecséreljük rá az időt! Azzal a kettővel 
foglalkozunk csupán, ami előfordul a területünkön. A dámszarvas említése 
okán még így is felkaphatják néhányan a fejüket, hogy tényleg? Valóban van 
a területünkön dám? A rövid válasz, igen, van, de lássuk először a nagyobb 
létszámú gímet.
A gímszarvas, ha úgy tetszik, végigkísérte történelmünket. Ki ne emlékezne 
általános iskolás korából a honfoglalásunkkal kapcsolatos „Rege a 
csodaszarvasról” történetre? A történelemkönyvben látott pompás állatra, ami 
egy koronához hasonló gyönyörű fejdíszt, agancsot viselt? Megjelenítése óta 
szentelünk neki különös figyelmet, ami mai rohanó világunkban sem kopott 
meg. Mindenki érdeklődéssel figyel, ha szarvasokról esik szó. Mi pedig abban 
a szerencsés helyzetben vagyunk Adonyban, hogy nemcsak beszélhetünk róla, 
hanem találkozhatunk is velük a határban. Mostanság. Nem volt ez mindig 
így…
Egy–egy nyomot már a 90-es évek közepén is lehetett látni, de állandó 
jelleggel - persze minimális létszámmal - csak 2010 környékén jelentek meg. 
Dél felől, Mezőfalva irányából érkeztek, oda pedig Somogy, és Tolna megyéből. 
Terjeszkedésük oka az országos szinten jellemző populáció-növekedés  és a 
kiváló alkalmazkodóképesség.
A gímszarvas az olyan búvóhelyet és nyugalmat biztosító erdősült területeket 

kedveli, ahol megfelelő mennyiségű táplálék 
is van a közelben. Ezért telepedett meg 
először a Nyugati erdőben és a környékén. 
Ott nyugalmat, a környékén pedig élelmet 
talált. Mivel hazánkban nincs természetes 
ellensége, nagyon gyorsan szaporodik, 
és egyre komolyabb gondot okoz a 
gazdálkodóknak.
A hímjét bikának, a felnőtt nőivarú egyedét 
tehénnek, a borjazás előtt felnőtt nőivarú 
egyedét ünőnek, az újszülöttjét pedig 
borjúnak nevezzük. 
Kép: Gímbika tehénnel, és borjúval
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Nagytestű állat, már az újszülött borjú is 5-8 kg-os, és nagyon gyorsan 
fejlődik. Kéthetes korukig naponta legalább 6 alkalommal szopnak, így 
háromhónapos korukra elérik a 35 kg-os, féléves korukra pedig a 70 
kg-os testtömeget. Élőhelytől függően a felnőtt tehenek 100-120 kg-ot, 
a bikák pedig akár a 200-250 kg-ot is nyomhatnak. Szőrzetük zömmel 
fedőszőrből áll, gyapjúszőr alig van közötte, ami évszaktól függően színben 
és hosszúságban is változik. Évente kétszer, tavasszal és ősszel vedlenek. A 
nyári szőrzet világos és vörösbarna, a téli sötétebb és szürkésbarna.
Viselkedésükre jellemző, hogy a fiatal szarvas játékos, mozgékony és 
bizalmas. A középkorú már bizalmatlanabb, a borjas tehenek pedig már 
kifejezetten óvatosak. Csapatközösségben élnek, melynek alapja a család. 
(Tehén az előző, és az az évi borjával.) Legelési időszakban nagyobb 
létszámú csapatok (rudlik) is előfordulnak, de azok főleg fiatal és középkorú 
egyedekből állnak. A komoly hierarchiára épülő rudlit a vezértehén vezeti, 
aminek köszönhetően a csoportban rend, és fegyelem uralkodik. Különös 
viselkedést csak a bőgési (párzási) időszakban, a bőgőhely elfoglalása után 
mutatnak. Érdekes, hogy a bőgőhelyet nem a bikák, hanem az üzekedő 
tehenek választják. A bikák mennek a tehenekhez, és vívnak meg a párzás 
jogáért.
Szaporodásuk is nagyon érdekes! Az ivarzási tevékenységet az 
agancsciklussal összefüggésben a nemi hormonok irányítják. A párzási 
viselkedést, a bikák érdeklődésének a felkeltését alapvetően az üzekedő 
tehenek által kibocsájtott szaganyagok motiválják, a tehenekben a 
peteleválást pedig a bőgő bikák látványa váltja ki. Ez az időszak az időjárás 
függvényében augusztus legvégére, de inkább szeptember elejére esik.
A gímbikák vadászata is erre az időszakra esik. Hasonlóan az őzhöz, 
magaslesről vagy gyalogosan cserkelve próbáljuk meg terítékre hozni 
azzal a különbséggel, hogy itt maximálisan alkalmazkodni kell a vad 
szokásaihoz. Ennek megfelelően magaslesről csak abban az esetben leszünk 
eredményesek, ha az a magasles a bőgőhely közelében van. Cserkelésnél 
pedig vagy a bőgőhelyen lévő, vagy az arra tartó bikára tudunk rámenni. 
Eredményességünket a gímnél is növelhetjük hangutánzással, melynek 
alapja, szintén a bikák viselkedésében rejlik. Mivel a csapatbikák szeretnek 
uralkodni a teheneken, ezért eredményes lehet a tehénhang utánzása is. A 
bika ezt meghallva azonnal a hang irányába megy, és ha a csapathoz tartozó 
tehénről van szó, akkor azt visszatereli a többihez, ha idegen tehén adta a 
hangot, azt pedig igyekszik beterelni a saját tehenei közé. Jó eséllyel tehát a 
tehén keresése közben ejthetjük el a bikát. A tehénhangtól azonban sokkal 
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eredményesebb a bőgő bika hangjának az utánozása. Bőgési időszakban 
ugyanis rendkívül agresszívvá válnak a bikák, nem tűrik meg más bikák 
jelenlétét. Ha a teheneit terelgető bika más közeledő bika hangját hallja, 
azt először saját hangjával próbálja meg elijeszteni (hangpárbajt vívnak), 
ha viszont ez sikertelen, fizikai erejével igyekszik elűzni a betolakodót. 
Nagyon lényeges, hogy az elejteni kívánt bika hangjához hasonló, vagy attól 
gyengébb bika hangját hallassuk, hogy harcra hívjuk a kiszemeltünket, és 
ne menekülésre kényszerítsük.
A tehenek és a borjak vadászatáról ugyanazt lehet elmondani, mint az 
őznél, vagyis a minőségi állomány kialakítása a cél.
Kártétele sokkal jelentősebb, mint az őzé. Nagyobb testű jószág lévén 
többet eszik, többet tapos. Óriási károkat tud okozni sáros időben egy őszi 
vetésben, vagy bimbózó napraforgó és csövesedő kukorica állományban. 
Mezőgazdasági kártételén túl, a csemeték vezérhajtásainak a lerágásával, 
és a növendékfák háncsainak az agancs-tisztításkori lehántásával komoly 
az erdészeti kártétele is. Eredményesen védekezni szinte kizárólag 
vadkerítések építésével lehet.
A gímnek természetesen haszna is van. „királyi vad” lévén a bikáknak óriási 
a vadászati értékük, egy komolyabb példány elejtése több millió forintba 
kerül. Mindezen felül húsa is kiváló, igazi ínyencségnek számít.
A dámszarvas közel sem olyan elterjed hazánkban, mint a gím. Hazánkban 
Gyulaj környékén él a legnagyobb számban. Őshazája a Földközi-tenger 
vidéke, Dél-Európa és Kis-Ázsia. A középkortól kezdték betelepíteni számos 
európai és afrikai országba. Jó alkalmazkodó- képességének köszönhetően 
könnyen honosult. Jól bírja a zártkerti tartást. Adony környékére is így 
kerülhettek, vélhetően egy környékbeli vadaskertből szökhettek ki.
Kedveli a csapatéletet, és a gímtől eltérően inkább nappali vad. Kiváló a 
látása, félénk, ezért nehéz megközelíteni. A vadásztársadalmat eléggé 
megosztja, mivel sokan nem szeretik, a birkához hasonlítják. A tehén 30-50 
kg körüli, a kifejlett bika viszont akár a 90 kg-os súlyt is elérheti. Tápláléka 
fűfélékből és lágyszárú növényekből áll, ezért is okoz a mezőgazdaságban 
felmérhetetlen károkat a legelésével. Gyakorlatilag minden veteményt 
megeszik, és mivel legelés közben keveset vándorol, kártétele igen 
látványos.
Csak a bika visel agancsot, amit minden évben levet. Az agancs felső része 
ellaposodik, amit a vadászok lapátnak neveznek. A tehenek tar fejűek.
A dámoknak októberben van a párzási időszakuk. A bikák ilyenkor 
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gödröket, úgynevezett barcogóteknőket vájnak, és abba fekszenek, onnét 
hívják magukhoz a teheneket. A bika többször ismétlődő horkanás 
szerű hangokat hallat, amit a szakzsargon barcogásnak hív. Ezt a hangot 
hallva, és érezve a bika mindent átható „illatát”, jönnek a tehenek ehhez a 
barcogóteknőhöz, ahol megtörténik a párzás. A tehén 224 napig vemhes, 
június végén általában 1-2 borjat vet.
Jelentős vadászati értéke csak a bikának van. A fő vadászati idény a 
barcogás időszaka. Egy szép és golyóra érett példányért szintén milliós 
összeget lehet fizetni. Húsa kiváló és közkedvelt.
Itt, Adonyban nem vadászunk rá, örülünk a jelenlétének, hiszen színesíti 
környezetünket.  Képek: Vadásztársaság archívuma

Marczinka Tamás



132

K I S  T Ö R T É N E T E K  A D O N Y R Ó L

Nagyapánk, az építőmester

Nagyapánk, Czikora István 1885-ben született Aradon, a család 13. 
gyermekeként. Gyermekkorát és iskolás éveit Aradon töltötte, és az első 
családját is itt alapította. Az első világháború borzalmait katonaként élte 
túl. Hazatérésekor szörnyű tragédia várta. A házukat találat érte, ami a 
felesége és a kisfia halálát okozta.
Felkerekedett, és egy új élet reményében hosszú útnak indult.
Adonyba a vasúthoz vezető út megépítése során került.
1921-ben második feleségével, Lang Gabriellával Adonyban készültek 
letelepedni és családot alapítani. Akkor letelepedési engedélyt kellett 
kérni, amit megkaptak.
Öt gyermekük született. Sajnos az első nyolchónapos korában meghalt. 
Négy gyermeküket a Kinizsi utcában a családnak épített házukban, békében 
és szeretetben nevelték fel.
Kőművesmesterként kiváltotta az iparengedélyt építési vállalkozásra 
tervezéstől a kivitelezésig. Az építkezésekre adonyi munkásokat 
alkalmazott. Több fiatalt megtanított a kőműves szakmára, többek között 
a két fiát is.
Adonyban és a környékén sok családi ház viseli a kőműves csapatának 
keze munkáját. A posta épületét, az egészségházat is az ő csapata építette. 
A jelenlegi városháza, az önkormányzat épület (régen járásbíróság 
volt) felújítását is ők csinálták. Az Ignáczék Szent István utcai házát is a 
nagypapánk és a csapata építette. Ez a ház 1944-ben épült.
Fiai, Gyula és István vitte tovább a szakmát. Mindketten a Magyar Állami 
Felső Építőipari Iskolát végezték el. István tovább folytatta a tanulást, és 
a Műegyetemen építészmérnöki végzettséget szerzett. Lányai Gabriella és 
Kornélia.
Mind a négy gyermekük családot alapított Budapesten. Nyolc unoka 
született.
1969-ben Budapestre költöztek megromlott egészségi állapotuk miatt. 
Nagypapánk, Czikora István 1971-ben, nagymamánk, 1978-ban hunyt el. 
Budapesten lettek eltemetve.

Czikora unokák
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H A  É N  L E N N É K  A  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  M I N I S Z T E R

A következő témánk a biodiverzitás kérdése a világban. Diverzitás = sokféleség. 
Ebben az esetben a növényi és állati környezetünk sokszínűségéről beszélünk.
A mai beszélgetésünk témája ez a növényvilágban, állatvilágban megvalósuló 
és egyre romló sokszínűség volt. A beszélgetésen részt vettek: Mester Fanni, 
Mester Regina, Kárász Erik, Varga Bernát, Klein Franciska. A beszélgetést 
moderálta: Alsóházi Réka és Hetyei Gábor.

A flóra és fauna sokszínűségének változása
A körülöttünk lévő állati és növényi világ sokszínűsége folyamatosan csökken. 
A nem termesztett és nem tenyésztett fajok száma drasztikusan fogyatkozik. 
Egy gigantikus kihalási periódusban vagyunk. Baj ez? Ha igen, akkor miért baj? 
Az emlősök élőtömegének 60%-a haszonállat, 33%-át az emberi populáció 
adja ki. A maradék 7%-a a vadon élő emlős állatok, a cickánytól a kék bálnáig. 
Lassan kiszorítjuk a vadonélő állatainkat. Ürge-Vorsatz Diana (IPCC1 alelnöke): 
„két évtized alatt … a madárállományunknak több mint a fele elpusztult, és a 
rovarvilág háromnegyedét is kiirtottuk a 25 év alatt. Már érezzük, hogy nem 
kis mértékben csökkenésről, hanem apokaliptikus pusztulásról van szó.”2

Valami felborult, valami – szerintem, mint témafelvetőnek – rossz irányba 
mozdult el. De nézzük, hogy látják e témát a csapatunk tagjai!
(A problémafelvetés a megoldás első lépése. E téma kezelésénél nem számítottam 
arra, hogy a beszélgetésünk e részénél – mint egy gátszakadás – ömleni kezd a 
szó a résztvevőkből, egymástól veszik át a szót, sorolják, hogy hol látják e kényes 
egyensúlyt megbomlani akár a szűkebb környezetükben, a napi életük során. 
Nem is tudom, lesz-e elég időnk arra, hogy a felvetett problémák megoldására 
javaslattal éljük!)
A fecskék száma Adonyban is látható módon megfogyatkozott. Míg 30-40 
éve minden háznál valahol az eresz alatt volt fecskefészek, mára elvétve 
látni. De a füsti fecskéknél – amelyek a házainknál fészkeltek sárból 
tapasztott remekműveikben – a parti fecskék létszáma még drasztikusabban 
megfogyatkozott. Egyes becslések szerint a létszámuk 80%-kal csökkent: 
100-ból 20 maradt. Ezzel párhuzamosan alig győzzük irtani a szúnyogokat, 
de közben végletekig gyérítjük a beporzásban segítő hasznos rovarokat a 
vegyszerekkel nemcsak a házaink körül, hanem a kertekben, szántókon, 
szőlőkben. 

1  IPCC: Éghajlatváltozási Kormányközi Testület
2  Fenntartható fejlődés HVG Kiadó Zrt. 2021. 12. oldal.
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A hasznos rovarok helyét aztán olyanok veszik át, melyek ellenállnak a 
támadásainknak. A tápláléklánc megszakadt, felborult. 
A rovarnépesség gyérülése nemcsak a haszonnövényeink beporzásában 
okoz helyreállíthatatlan károkat, hanem az ezekkel táplálkozó kisállatok 
egyedszámában is. A fecskéken túl más, hasznos vagy részben hasznos, de 
a tápláléklánc fontos részét jelentő kisemlősök egyedszámának változása 
is jelzi ezt. Egyes préda állatok száma lecsökkent, és helyüket átveszik 
az „életképesebb” fajok – egerek, patkányok. Jól mutatja ezt a folyamatot 
Adony rágcsáló helyzete. Néhány éve komoly küzdelmet kell folytatnunk a 
városunk belterületén elszaporodó, már nappal is látható patkánylétszám-
gyarapodás ellen. A patkányok már a gondozott udvarok napi látogatói 
lettek Adonyban is. Az élővilág rendszerében minden mindennel összefügg.
A biodiverzitásban bekövetkező változások Kínában olyan hatásokkal is 
jártak, hogy vannak már olyan tartományok, ahol a „jól sikerült” rovarirtás 
hatására a növényeket kis pamacsokkal embereknek kell beporozniuk. 
Tehát nemcsak közvetett károkat okoz a diverzitás sérülése, hanem direkt 
módon is visszahat a gazdaságra.
Adonyban – úgy látja a csapat - az emberi behatás eredményeként 
jelentősen csökkent a Szigetben található hóvirág lefedettség: az erdőirtás, 
és „hazamenekítés” eredménye már látszik a tavaszi virágzáskor. Nagyon 
megcsappant a cserebogár létszáma is: gyermekkorunk gyűjteményei 
könnyen megteltek a májusi repülő rovarokkal, de már ritkaságszámba 
megy, ha feltűnik egy ilyen „mini helikopter”.
A leendő minisztereink úgy látják, hogy a biodiverzitás védelme érdekében 
EU-s szabályozással kell megregulázni az egyes tagállamokat. Szerte 
Európában legyen egységes a védettsége az egyes fajoknak, melytől csak 
szigorítás irányában térhetnek el az egyes tagállamok.
A hazai szabályozásba szükségesnek látszik beépíteni nemcsak az egyes 
védett fajok kártérítési értékét, hanem más módokat is kell találni a 
védettség kifejezésére – valljuk be, nagyon csekély a visszatartó ereje annak 
a szankciónak, melyet nem, vagy csak nagyon nehezen lehet érvényre 
juttatni. Valaki hallott már Adonyban olyanról, akit megbírságoltak volna 
hóvirág leszakításáért? Mi, itt az asztal körül ilyenről nem tudunk. Ilyen 
intézkedés a védett fajok életkörülményeinek megteremtése támogatási 
formában. Az egyes környezethasználók (gazdálkodók, önkormányzatok, 
de akár magánszemélyek) jussanak olyan támogatáshoz, melyből 
finanszírozhatják az egyes védett fajok etetését, költőhelyeik kialakítását, 
ezzel hozzájárulva azok túlélési esélyének növekedéséhez.
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Szigorú szabályozással kell elérni, hogy az erdőgazdálkodás tekintettel 
legyen az ott élő állatok természetes élőhelyének megóvására. A tarvágás 
elpusztítja nemcsak a növényi sokszínűséget (hiszen az aljnövényzet, 
a cserje szint stb. mind-mind sérül ilyenkor), de az ott élő élőlények (a 
rovartól a nagyvadakig) is eltűnnek a területről, és évtizedek kellenek 
ahhoz, hogy regenerálódjon a fauna, ha egyáltalán visszaköltöznek a 
mesterségesen telepített erdőbe az állatok.
A nagyüzemi, nagy táblás szántóföldi művelés alatt álló területek legalább 
10%-án a helyspecifikus állati és növény populáció számára látnák 
szükségesnek élőhelyet kialakítani (költő- hely, búvóhely, pihenőhely). 
Ez főként erdős, cserjés, gyepes területek közbeiktatását jelenti, melyet 
összevontan, egy tömbben nem lehet megvalósítani: minden 50 hektáros 
blokkban minimum 5 hektár védett élőhelyet kell biztosítani. Ennek 
érvényre juttattatását egyrészt a támogatások nyújtásán keresztül, 
másrészt pedig direkt bírságoláson keresztül kell kikényszeríteni. Szintén 
szükséges bizonyos arányban vizes élőhelyek biztosítása a diverzitás 
javítása érdekében, de ez növeli a térség vadmegtartó képességét 
(itatóhely). Ez az intézkedés direkt módon visszahat a szántó termelési 
képességére, hiszen a kialakított élőhelyre betelepülő predátor fajok 
hozzájárulnak a kultúrnövényeket pusztító rovarok, kis rágcsálók irtásához 
– vegyszermentesen!
A fajgazdagság egyik legnagyobb ellensége a monokultúrás gazdálkodás. 
Ezért – miniszteri rendeletben – szigorítani szükséges a vetésforgó 
következetes betartását. De a táblaméret maximalizálásával (például 
maximum 50 hektáronként más-más növényt kell vetni) biztosítani 
lehet, hogy a területen élő állatfajok mindig meg tudják találni a maguk 
életfeltételeinek megfelelő vetést számukra elérhető közelségben.
A fajgazdagság megőrzése érdekében szükségesnek tűnik a hazai 
fajok genetikai bankjának kialakítása állami forrásból. Egyrészt ezt 
génrezervekkel, másrészt DNS-bankkal lehet megoldást találni. Génrezerv 
lehet emlősök, madarak számára parkok, halak, hüllők, kétéltűek számára 
védett tavak, rovarok esetében méhlegelők mintájára, rovarlegelők 
biztosítása. Növények magjait, állatok szaporító anyagait (ivarsejtjei) pedig 
mélyhűtött állapotban hazai génbankban kell megőrizni a jövő számára. 

Hetyei Gábor



137

E L I N D U L T A M  S Z É P  H A Z Á M B Ó L

A Kellner család kivándorlás-története

Visszagondolva elmondhatom, hogy 
nagyon boldog gyermekkorom volt 
Adonyban. Egyrészt azért, mert kora 
tavasztól késő őszig kint lehettünk a 
természetben, jó levegőn; másrészt 
mivel először csak gyalog, illetve később 
kerékpárral is bebarangolhattuk 
a közelebbi, majd egyre távolabbi, 
szebbnél szebb helyeket: Kis- és Nagy- 
Duna, sziget, rév, Lórév, halastavak, 
Lívia puszta, Szőlőhegy, hogy csak 
a legfontosabbakat említsem. Talán 
mégis leginkább azért voltam olyan 
felhőtlenül boldog, mert a nagyszüleim 
szeretete mindent bearanyozott. Mivel 
a szüleim dolgoztak, iskola után a 
nagyszüleimhez mentem haza, akiknek 
mindig volt idejük rám. Nagymama 
minden kívánságomat leste: persze, 

hogy azt főzte, amit kértem; de délután, ha megkívántam, “koldus tortát“ is 
sütöttünk. (Nagymama hívta így, de valójában hóvirág torta volt a neve, amit 
ebben az időszakban ettem utoljára.) Nagyszüleimnek olvastam fel iskolai 
fogalmazásaimat, és én is szívesen hallgattam történeteiket, néhányra még 
ma is emlékszem...
Hideg téli délutánokon kivételes alkalom volt, ha a nagymamával 
bementünk a szobába, és régi fényképeket nézegettünk. A legfurcsább 
megsárgult kép - mely egyáltalán nem illett a többi fotó közé, - egy kalapos 
hölgyet ábrázolt. Nagymama, ha róla faggattam, a “Jaj, csak a papa meg ne 
hallja!” felkiáltás után mindig elcsöndesedett. Így kezdődött ez a történet, 
amely életem során többször visszaköszönt, és most Ignácz Ildi felkérésére 
megosztom veletek.
Mint kiderült, a kalapos hölgy egy gazdag szász asszony volt, dédapám 
második felesége, akinek Erdélyben voltak birtokai. Dédnagyapám, 
Kellner Ferenc a XX. század elején - sok más adonyival együtt - kivándorolt 
Amerikába. Először 1907-ben próbált szerencsét, de hazajött a családjához, 
hogy kivigye őket magával, azonban a dédmama nem akart elmenni. 
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Ezután 1914-ben, hátrahagyva feleségét és három gyermekét, újra hajóra 
szállt. Ezen a hajóúton ismerte meg a fent említett kalapos hölgyet, 
akivel egymásba szerettek és Erdélyben, Aranyosgyéresen telepedtek le. 
Nagyapám ezért nem akart tudomást se venni róluk, mivel elhagyta őket, és 
neki ezért nagyon gyorsan fel kellett nőnie, hogy segítsen egyedül maradt 
édesanyjának és két testvérének.
Az sem érdekelte nagyapámat, hogy Erdélyben született egy 
mostohatestvére, aki többször próbálta meg felvenni magyarországi 
rokonaival a kapcsolatot. Sajnos, ő maga nem tanult meg magyarul, viszont 
szomszédai segítségével leveleket küldött nagyapámnak, aki ezeket válasz 
nélkül hagyta.
Később édesapám a bátyjával - nagyapám ellenkezése ellenére – döntött, 
és ennek következtében valamikor a 70-es évek közepén meglátogattuk 
nagyapám féltestvérét, Katikát és családját Ceausescu Romániájában. 
Arra emlékszem, hogy kedvesek voltak, de nagyon szegények! Meghívtuk 
őket hozzánk, de sajnos Katika már nem tudott eljönni, mivel időközben 
elhunyt, így a két testvér soha nem látta egymást! Nagyszüleim viszonylag 
magas kort megértek, és emlékük örökké bennem él.
Itt vége is lehetne az amerikás történetnek, de mint említettem, újra és 
újra visszaköszön a múlt. 2009-et írtunk, amikor férjemmel egy hosszú 
hétvégét töltöttünk New Yorkban, és eljutottunk Ellis Islandra is, ahová a 
múlt század elején a bevándorlók hajói érkeztek. Ma a sziget múzeumként 
működik, és itt őrzik az összes hajónaplót, már digitális formátumban 
is, így könnyen lehet keresni az adatbázisban1. Akkor és ott, valamilyen 
sugallat hatására, beírtam az adatbázis keresőjébe dédapám nevét. Szinte 
ma is beleborzongok, hogy mintegy 100 év elteltével ott állt mindkét 
hajónaplóban feketén fehéren dédapám két kivándorlása, amit korábban 
csak a nagymama elmondásából ismertem.

Kellner Mária

1  www.libertyellisfoundation.org/passenger-result
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Ú J J Á   É P Í T E T T E M!!

A ház története
Sajnos a ház építéséről és annak korbeli elhelyezéséről nem sokat tudunk. 
Kétlem, hogy akkoriban bármiféle alaprajz vagy hatósági engedély készült 
volna, vagy ha készült is, annak már nyoma sincs.
Az egyetlen támpontunk az volt, amikor a nyílászárók cseréje során a 
hagyományos gerébtokos ablakot kibontva felfigyeltünk egy évszámra. 
Ceruzával, gömbölyű számokkal valószínűleg az akkori asztalos mester 
írhatta rá, hogy 1893.
A ház körülbelül 130 éves

Szóval a ház körülbelül 130 éves 
múltra tekint vissza, amire a 
födémben talált első világháborús 
tárgyak is utalhatnak. Így az a 
tudat, hogy a ház két világháborút 
is megélt, szintén csak megerősített 
minket abban, hogy meg kell 
óvnunk. Hiszünk benne, hogy 
a magyar építészeti kultúránk 
egy ilyen sokat látott kis darabja 
is megérdemli a törődést, hogy 
emlékeztethessen mivoltunkra és 
megerősítse identitástudatunkat. 
Azóta az épület egészen biztosan 
több, kisebb-nagyobb átépítésen 
is átesett. Kezdve azzal, hogy 
a veranda utcafronti nyílását 
utólag befalazták. A bontás során 
jól körvonalazódott, hogy egy 
verandaszéli pillér volt csak, 

melyben vagy kiskapu, vagy minimum egy nyílás tárult az utcára, melyet 
később beépítettek. Akkoriban ilyesmivel nem igazán találkozhattunk. 
Ilyen utcaképekről korabeli fotók és képeslapok tanúskodnak is.
Sajnos erről a „Zrínyi utcai” részről ilyesmit nem találni, de az adonyi 
képeslapgyűjtőknél találhatunk olyan darabokat, melyek segítenek 
elképzelni akár egy korabeli utcaképet is.
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Valamikori utcakép Adonyból

Nagyszüleim elmondásából tudjuk, hogy a ház egyszer le is égett a harmincas 
évek táján. A két házzal arrébb keletkezett tűz továbbterjedt, és így 
egyszerre három nádtetős épület, vagyis bizonyára a tetőszerkezetük vált 
a lángok martalékává. Erre utaló nyomokat nem találtunk a bontás során, 
hála Istennek, így ebből következtethetünk, hogy a födém gerendázatát is 
pótolni kellett, mely ez időtájra datálható. A történet alapján a felnőttek 
azt gondolták először, hogy egy félresikerült gyerekcsíny okozhatta a 
tüzet, de állítólag másféle baleset állt a háttérben. Ez aztán hogy hogyan 
bizonyosodott be, abba bele sem gondolok, azt hiszem, nem lettem volna a 
gyerekek helyében. 
A házikónk sokáig nem lélegezhetett fel, ugyanis a negyvenes években 
bombatámadások is érték a térséget, melyről szintén a nagyszülők számoltak 
be. Így történt egy alkalommal, hogy mikor hallották a repülőgépek hangját 
és az azt követő zuhanó bomba süvítését, a nagymamám (Pósch Mária) 
az akkori szülői házuk udvarán volt testvérével, Pistával. Félelmükben 
fedezéket keresve Pista bátyám egy, az udvar közepén lévő pincébe ugrott, 
ahol a zöldségeket tartották akkoriban. A bomba egy közeli fészerbe 
csapódott, hatalmas krátert vájva a földbe. A detonáció miatt a környékbeli 
házak valószínűleg maradandó károsodást szenvedtek, és némelyiküket 
végleg el is kellett bontani.
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Egy régi ház a Magyar utcából: minták a múltból

A házunkon a vakolat eltávolításakor mi is találtunk nagy függőleges 
repedéseket, melyekhez köze lehet a sajnálatos 
eseményeknek, de nagyban hozzájárultak az alapozási hiányosságok és 
a csapadékvíz nem megfelelő elvezetése is. Ezeket a hibákat és statikai 
hiányosságokat azóta kijavítottuk.
Ezután a házra sokéves „nyugalom várt” olyan értelemben, hogy az 
állapota kevésbé romlott egészen addig, míg lakott volt. Bár a vízszigetelési 
hiányosságok miatt a falak felázása állandó szélmalomharcot jelentett 
az újravakolások és faljavítgatások miatt. Sajnos, ezek a javítások sem 
megfelelő anyaggal és szakszerűséggel lettek elvégezve, így ez meg is 
látszott a falazat kikagylósodásán. A talajból kapillárisan felszivárgó pára 
nem tudott hol kiszellőzni, így a falak állandóan nedvesek maradtak. 
(Ennek javításáról a későbbiekben még szót fogok ejteni.)
Mikor az akkori tulajdonos meghalt, és más kezébe került az ingatlan, akkor 
egy gyors és felületes, inkább csak esztétikai felújításon esett át. Ezután 
több bérlője is volt a háznak rövid ideig, akik szintén nem foglalkoztak vele 
úgy, ahogy azt megérdemelte volna. Körülbelül az elmúlt öt évben pedig 
teljesen lakatlanul állt.
És hát mostantól a ház története összekapcsolódik a mi családunk 
történetével: ezt a történetet már mi írjuk, és remélem, sok-sok évtizedekig 
a ház erről fog majd mesélni nekünk.

ifj. Neichl Mihály
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A Z  A D O N Y I  V A S Ú T  T Ö R T É N E T E

A régi vasútállomás épülete
A kedves kalendáriumolvasót és e sorok íróját is inkább érdekli a helyi 
érdekű vasutunk születéskori és az azóta eltelt 100 év története, így az 
országos vasúttörténeti kitekintést követően térjünk vissza Adonyba, az 
adonyi vasútállomásra.
Ha a vasútállomás felé kisétálunk, és az út végén, ahol elérjük a sínpályát 
nem jobbra, a mai állomás felé fordulunk, hanem balra nézünk, látunk 
egy nagyon szép emeletes épületet. Ez az épület volt valamikor az adonyi 
vasútállomás. Aztán, ha megyünk Perkáta irányába, és a temetőt elhagyva 
elérjük a Duna-part felé menő iparvágányt, akkor előtte jobbra találunk 
egy gondozatlan, sokszor szeméttelepnek tűnő bejárót. Ez a bejáró vitt 
valamikor a régi vasútállomásra, és itt volt a sorompós vasúti átjáró 
valamikor az 1970-es évekig. Majd amikor átmentünk a vasúton, ott 
az út jobbra fordult, majd elérve a Tanyasi utat (ez az út a városunkból 
a vasútállomás felé kimenő út képzeletbeli meghosszabbításában van, 
volt, ma már csak gyalogosan közlekedhető egészen az autópályáig) balra 
kanyarodott, és ment nyíl egyenesen a szőlőhegyig, majd fel Alsócikola 
felé…
Térjünk vissza a régi vasútállomás épületére! A jelenlegi vasútállomás 
épülettől 400 m-re déli irányban áll az 1896-ban átadott HÉV III. o. 
Felvételi épület (régi vasútállomás épülete lásd. mellékelt épület alaprajz). 
Egy emeletes épület, mely a kor jellegzetes típustervei alapján épült. 
Helyi érdekű vasutak IV o., III. o. építészeti vasútállomás épületekből 
álltak. A vasúti főcsomópontok épületei II. o-ak voltak, ilyet látunk például 
Pusztaszabolcson. Budapest-Kelenföld vasútállomás épülete (Indoház1 
1884.) az I. o-t példázza. 
Az adonyi régi vasútállomás épületének földszintjén található helyiségek: 
forgalmi iroda, I. osztályú, II. osztályú váróterem, III. osztályú váróterem, 
kis előtér, lépcsőház (melynek szép, fakorlátos lépcsőzete van). Az emeleten 
volt található a mindenkori állomásfőnöki szolgálati lakás: kettő lakószoba, 
előszoba, konyha, kamra, WC, helyiségekkel.

1  Indoház: régies kifejezés, ház a vasútállomásokon, ahonnét a vonatok indulnak.
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Az épület jelenleg is lakott (2021). Azokban az időkben a vasútállomás 
épületek előtt három vadgesztenyefa ültetésével díszítették a felvételi 
épületeket. Én a hatvanas években voltam tizenéves gyermek, és Adony-
Budapest Kelenföld vasúti vonal menti vasútállomások épületei előtt még 
láttam ezeket a gesztenyefákat.

Lauber István
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A   T E M P L O M K E R T B E N   H A J T O T T

Árvalányhaj

A magyar nép egyik legkedvesebb növénye, hiszen a legenda szerint a 
Magyarok Nagyasszonyának hajszálaiból származik. Fennmaradt olyan 

feltevés is, hogy mikor a törökök 
uralták Eger környékét, a lakosság 
a támadás előtt a gyermekeiket a 
közeli erdőbe rejtette el. Később 
a magyar katonák keresték meg 
őket. Dobó István egy árván maradt 
kislányt vígasztalt. Könnyei nyomán 
egy új növény bújt ki a földből, 
melyet a kapitány a gyermek hajába 
tűzött. Innen ered e szomorú név. 
Valaha tengerként hullámzott az 
árvalányhaj selyme, ha megborzolta 
a szél. A szántók és az erdők 
terjedésével egyre inkább szűkül 
az életterük. Alkalmas legelőt nem 
szolgáltat, erdészeti szempontból 
különösen, mint homokkötő és 
sziklatörő szerepel. A növény, ha 
beérik, térd alakúan meghajlik, s 

a hajláson felül fehér selyme van. Ez a bokrétája, lobogója vagy forgója. 
Petőfi Sándort is megihlette „Árvalányhaj a süvegem bokrétája…” írta. A 
kalotaszegi legények figyelemfelkeltőnek árvalányhaj csokrot tűztek a 
kalapjuk mellé. Mivel, hogy ma már mindegyik faja védett, drága mulatság 
lenne hivalkodni vele. A Szőlőhegyen egykor még lehetett találni. Örömmel 
láthatjuk városunkban egyre több virágtartóban lengedezni.

Boldog Istvánné
Fotó : Boldog József
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A D O N Y I   S Z E R V E Z E T E K

Az adonyi Legeltetési Társulat 4. rész

Az 1929. február 10-én megtartott közgyűlésen változás történt a Társulat 
vezetésében: ekkor választották meg elnöknek Simon Ferencet. (Életéről, 
munkásságáról „A Képviselő Simon” címmel olvashatunk visszaemlékezést 
a 2016-os Salináriumban.) Ekkor választották alelnöknek id. Schmidt 
Ferencet, mezőgazdának Köller Ferencet, pénztárnoknak ifj. Schmidt 
Ferencet, jegyzőnek Csefkó Istvánt (40 pengő volt egy évre a díjazása). 
Kántor János juhász ebben az évben is igényelte a Társulat legelőjét. 750 
pengőt kértek érte, de ő csak 700 pengőt ígért. A bérbe adandó legelő 
területét is változtatták: a régi Zsellér legelőt adták át számára. 
Döntés született, hogy az 1929-es kihajtási díjakat március 10-én kezdik 
el beszedni. Mivel többen hátralékban voltak az előző évi fizetéssel, ezért 
a következő bejegyzés olvasható: „…a kimutatást személyesen adjuk át a 
Főbíró Úrnak azon kéréssel, hogy Ő utasítsa a községi elöljáróságot ennek 
végrehajtására.” Viszont nem emelték a kihajtási díjat, az 1928-as évi 
díjakat tartották meg. 
A Kiskúti völgyben levágott nád sorsáról is döntés született. Először arra 
gondoltak, hogy a békási istálló fedelét javítják meg vele, végül az eladását 
szavazták meg. 150 pengő folyt be ebből az eladásból. 
Tóth Pál cementgyáros viszont hiába várta az előző évben elvégzett 
munkája utáni fizetés. Májusban kénytelen volt ügyvédhez fordulni, aki „…
felszólítja a választmányt a múlt évi választmány által vásárolt hídgyűrűk 
kifizetésére”. 
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A békási istállónál, ahol a borjak voltak, ez évben ki kellett tisztíttatni a 
kutat, hogy mindig friss víz álljon rendelkezésre. Szintén javításra szorult 
a Kerekréti kút kávája is. 
Néhány szó a kölcsönös állat biztosításról. Ha egy gazdának elhullott az 
állata, akkor segélyezésének ügyét a közgyűlés elé vitték. Ha a közgyűlés 
megszavazta, akkor azt vagy a Társulat pénztárából fizették, vagy egy 
meghatározott összeget szedtek a tagoktól. Vegyünk egy esetet a március 
20-i jegyzőkönyvből: 
„Elnök bejelenti, hogy ma már 4 db elhullott állat van. Első Bagóczky Jánosé, 
második Eisenberger Ferenccé, harmadik Paulusz Györggyé és a negyedik 
Juhász Károlyé. A választmány elhatározza, hogy Bagóczky János 120 pengő 
segélyt kap a mezőgazdaságtól. Eisenberger Ferenc pedig 180 pengőt, 
Paulusz György 145 pengőt, Juhász Károly pedig 110 pengőt. A két utóbbira 
darabonként 80 fillért szed a választmány. A két elsőt máris folyósítja.” 
Augusztusban újabb négy gazda kapott segélyt: Gévai Mihály 180 pengőt, 
Král Ferenc ugyanannyit, Paulusz Mihály 225 pengőt, Klein Mihályné 225 
pengőt. Érdekes ekkor a pénztáros bejegyzése, hogy „…az előző kivetés 
során a tagok a fizetést többen megtagadták, így az eddig elhullott állatok 
után 200 pengő a hiány”. Tehát voltak fizetési problémák. 
Mivel Táblás nevű bika levágásra került, a pótlásról gondoskodni kellett. 
Felmerült az is, hogy nem egy, hanem kettő bikát kellene vásárolni. Ugyanis 
várható volt, hogy az apaállatok vizsgálatánál egy másik bika sem fog 
megfelelni. Erre a vásárlásra nem került sor, a döntést elhalasztották. Az 
apaállatok közül az egyik sertés kant az állatvizsgán kiselejtezték. Ezért a 
választmány úgy döntött, hogy dobszó útján kihirdeti, hogy árverezve lesz. 
Az év végére aztán már kettő sertés kant kellett vásárolni, amelyeket súly 
alapján vásároltak, egy pengő 80 fillér kilónkénti vételáron. 
A november 1-jén megtartott társulati gyűlésen, kint a Községház udvarán 
közfelkiáltással választották meg a mezőgazdasági alkalmazottakat: 

Fertályokra: Józsa István
Duna rétre: Králl Simon
Páskumra: Králl János
Parcellákra: Pletser Ferenc
Zsellérpáskumra: Háder János
Dajára: Müller Ignácz és Rabóczky 
József

Tehenesnek: Morva István és Málek 
István
Kanászoknak: Blaskó József és Virág 
Ferenc
Borjúsnak: Gévai József 

Rózsafi János
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K I S  K I N C S E S

Mersics-Morva Dóra: A kedvesség ereje 2.

Mentek, mendegéltek az úton a kiszáradt kút, a károgni nem bíró varjú, a 
fűteni nem tudó kemence és a tojást nem rakó tyúk. Rövidesen egy fiatal 
leányba botlottak, aki egy nagy tölgyfa tövében ülve sírdogált. Megsajnálták, 
s odamentek hozzá.
- Miért búslakodsz így, te kisleány? - kérdezte a kemence. 
A leány felnézett, s igencsak meglepődött az előtte álló fura társaságon. 
Nagy sokára, két sóhajtás között így felelt:
- A mostohám elzavart otthonról, mert az utóbbi időben igen ügyetlen 
voltam, mindent elejtettem s eltörtem. A kalácsaim, kenyereim nem keltek 
meg, nem lehetett őket megsütni. A virágaim kiszáradtak a kertben... Nem 
értem, miért történtek velem ezek a furcsa dolgok - morfondírozott a leány 
- De talán jobb is így! Tudom, hogy a mostohám sosem szeretett, csak apám 
miatt tűrt meg a háznál. S mivel apám nemrég meghalt, sokkal gonoszabb 
volt velem, mint azelőtt. S ti mit kerestek itt? - kérdezte a kemencétől.
A kemence mindegyikük történetét elmondta neki, s megkérdezte, van-e 
kedve velük tartani. A lányka nagyon megörült, hogy új barátokra lelt, és 
nagy örömmel tartott velük. Lassan beesteledett. Szerencsére találtak 
egy kis barlangot, ahová behúzódhattak éjszakára. Már annyira éhesek 
voltak, hogy szinte elaludni sem bírtak, olyan hangosan korgott a gyomruk. 
Megbeszélték, hogy lesz, ami lesz, holnap bemennek a közeli faluba egy 
kis lisztért és élesztőért, és megpróbálnak kenyeret sütni maguknak, hátha 
sikerül. Ezzel a gondolattal végre sikerült álomba merülniük.
Amint világosodott, a leány el is indult a faluba, hogy megvegye, amit 
megbeszéltek, a varjú, a kút és a tyúk pedig némi fáért mentek az erdőbe, 
hogy be tudjanak gyújtani a kemencébe. Mikor visszaért mindenki, 
nekiláttak. A leány nagyon izgult, hiszen otthon egy jó ideje nem sikerült 
neki semmit sütnie. De ideges volt a kemence is, hogy majd nem gyullad 
be a fa. A többiek biztatták, buzdították őket. A kenyértészta nem akart 
összeállni.
- Kellene egy kis víz! - szólt a leány. 
Erre mindenki a kútra nézett, aki ettől nagyon megijedt.
- Ugyan már! - mondta a kút - én kiszáradtam, tőlem biztos, hogy nem 
láttok vizet. 
Hirtelen odarepült a tyúk, s belenézett a kútba. S láss csodát, csobogott 
benne a friss víz. Mindenkinek tátva maradt a szája, még a kút sem hitte el. 



150

No, de bámészkodásra nem volt idő, 
gyorsan odaszaladt a leány, merített 
egy kis vizet, s nyomban tökéletes 
lett a tészta is. 
- Most már csak meg kell várnunk, 
hogy megkeljen, ha megkel valaha. 
- szólt szomorúan a lány - Addig 
gyújtsunk be a kemencébe! - 
javasolta.
A kemence megrettent, de nem volt 
mit tenni, meg kellett próbálnia. 
Bepakolták a fákat, ezalatt mindenki 
a kemencét biztatta, hogy ne féljen, 
biztosan menni fog. Megpróbálták 
meggyújtani a tüzet, és láss csodát, 
sikerült! Olyan nagy lángra kapott, 
hogy a kemence is elképedt. 
Mindenki nagyon boldog volt, s 
módfelett megdicsérték a kemencét. 
Kicsit várniuk is kellett, míg lejjebb 
mennek a lángok. Ekkor a leány 
megnézte, hogy mi lett a tészta sorsa. 
Akkor látja ám, hogy az akkorára 

dagadt, hogy kikelt a tálból. Most volt csak igazi az öröm. Gyorsan 
be is tették sülni, s hamarosan isteni illatokkal telt meg a környék: a 
frissen sülő kenyér illatával. Amikor a kenyér elkészült, végre mindenki 
megtömhette a hasát. Kifundálták, hogy holnap újra megpróbálják ezt 
a sütés dolgot, nem csak egyszeri szerencséjük volt-e. Bizony másnap 
is sikerült a dolog s harmadnap is. 
A friss kenyér illata betöltötte a környéket. Az emberek csodájára 
jártak a finom kenyereknek, kalácsoknak, süteményeknek, ugyanis a 
varjú az egész környéken elbeszélte, elkárogta a történteket. Igen – jól 
olvastad figyelmes olvasóm – A varjú ismét tudott károgni. A tyúk pedig 
hatalmas tojásokat tojt mindennap, a tészták olyan gyönyörű sárgák 
lettek tőle, mint a nap.
Pár nap múlva egy este beszélgettek a barátok a tűz körül. Azon 
morfondíroztak, hogy lehet az, hogy mindegyikük „megjavult”. A lány 
rövid gondolkodás után megfejtette a titkot:
- A kedvesség és a szeretet csodákra képes! – mondta.

Rajz: Győri Jázmin

R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Iskola
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    M Á J U S
R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 

Iskola

Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye
Utcakép: Boldog József
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P R O G R A M O K  A D O N Y B A N

2 0 2 2. m á j u s  1.  
Majális

Szervező: BAMHK
Helyszín: Kastélypark

2 0 2 2. m á j u s  7.  

Mesél az erdő - Gyöngyvirágtól lombhullásig 
Előadó: Nagy Győző

Szervező: VSKE
Helyszín: Duna- sziget

2 0 2 2. m á j u s  2 6 - 2 9. 

Német testvértelepülési találkozó
Szervező: Német Önkormányzat

2 0 2 2. m á j u s  2 8. 

Szent Orbán ünnep
Szervező: Duna- menti Szent Orbán Borrend

Helyszín: Szőlőhegy



154

H É T M É R F Ö L D E S   F A K A N Á L  -  N É M E T O R S Z Á G

A felkérés után – hogy írjak németországi rokonomtól, családtagomtól 
tanult receptet a kalendáriumba - nem volt egyszerű eldönteni, hogy melyik 
receptet válasszam.
Azt rögtön tudtam, hogy a sógornőmtől tanult receptek közül választok 
majd, de szerencsére olyan sok finom ételt és süteményt ettünk nála az elmúlt 
évtizedekben, hogy nehéz volt a döntés. 
Végül egy sütemény mellett döntöttem, aminek a neve: Duna hulláma.
Ez Baden Würtenbergben – ahol ők élnek – olyan közkedvelt sütemény, mint 
nálunk a zserbó. Szinte minden családi ünnepen, karácsonykor és egyéb jeles 
alkalmakkor az asztalra kerül. A recept nem túl bonyolult, nem tart sokáig 
az elkészítése, a siker viszont minden esetben garantált!
Szép és finom krémes édesség, amit hűtőszekrényben 2-3 napig is eltarthatunk, 
de felkockázva nyugodtan lefagyasztható is.

Duna hulláma
Hozzávalók a tésztához:
25 dkg vaj
25 dkg cukor
1 vaníliás cukor
40 dkg liszt
1 sütőpor
6 tojás
2 evőkanál kakaó
80 dkg bontott meggy

Elkészítése:
Először a vajat habosra keverjük, aztán hozzáadjuk a cukrot és egyenként 
a tojásokat, végül a sütőporral elkevert lisztet. Ne legyen túl sűrű a tészta, 
ha kell, tegyünk hozzá egy kis tejet.
A tészta felét egy sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük (gáztepsi méret). 
Egyenletesen, picit belenyomva a tésztába elosztjuk rajta a meggyet. A 
másik felébe elkeverjük a kakaót, teszünk hozzá még 2 evőkanál tejet, és 
egyenletesen elterítjük a meggyes tésztán.
180 fokon, alsó-felső lángon kb. 45 percig sütjük.
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Hozzávalók a krémhez:
2 vaníliapuding
10 dkg cukor
7,5 deci tej
25 dkg vaj
Elkészítése:
A vaníliapudingot a cukorral a tejben megfőzünk. Jól lehűtjük, lehet előző 
nap is elkészíteni. A vajat kikeverünk, apránként hozzáadjuk a pudingot, 
és azzal is habosra keverjük. A kihűlt tésztára kenjük és 1-2 órára a 
hűtőszekrénybe tesszük, mielőtt bevonnánk csokimázzal.
Hozzávalók a csokimázhoz:
5 evőkanál kakaó
5 evőkanál porcukor
5 evőkanál víz
5 dkg vaj
Elkészítése: 
A csokimáz elkészítéséhez használhatunk táblás csokibevonót, de én 
mindig magam készítem. Az összetevőket (ha lehet, gőz fölött) felmelegítjük 
folyamatos keverés mellett. Ne forraljuk fel, és még melegen vonjuk be vele 
a sütemény tetejét. Ha egy kicsit érdekesebbé akarjuk tenni a csokimázt, 
akkor miután eloszlattuk a tésztán, villával hullámokat rajzolhatunk bele. 
Így már nemcsak a tésztában vélhetjük felfedezni a Duna hullámát, hanem 
a tetején is.

Szabó Ferencné, Ila
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K Ö R N Y E Z E T I   É R T É K E I N K - V A D L E S E N  A D O N Y B A  N

Fácán, vadkacsa, vadliba
A szárnyas vadjaink közül talán ez az a három, amit mindenki ismer, még tán 
a legkisebb gyerekek is. Igaz, ezek gyűjtőfogalmak, mert mindegyik vadból 
nagyon sok fajta van.
A fácán eredeti hazája a Fekete-tenger környéke, és az Aral-tó vidéke volt. 
Elterjedése rendkívül nagy, a világon szinte mindenhol megtalálható. Az 
ezzel foglalkozó tudomány mintegy 42 alfajt tart nyilván. Ezek közül a 
legismertebbek az örvös fácán, mongol fácán, zöld vagy japán fácán és 
az angol sötét vadászfácán. Magyarországra az 1900-as évek környékén 
kezdődtek a különböző fajták betelepítései, amik az évek során folyamatosan 
kereszteződtek, így tiszta vérvonalú állomány a szabadban nem található. 
Nem is különbözteti meg őket már a szaksajtó sem, egyszerűen csak 
vadászfácánnak hívják. A hím ivarú példányát kakasnak, a nőivarú példányát 
tyúknak nevezzük. A kakasok átlagos súlya 1,3 kg, a tyúkoké 1 kg körüli.
Kép: A fácánkakas

Egy kifejlett fácánkakas hossza 90 cm, amiből a farktollak hossza akár 45-50 
cm is lehet, a szárnyak fesztávja pedig 70-80 cm. A kakas lábain a hátsó ujj 
felett sarkantyú is van, ami folyamatosan növekszik, némiképp még az életkor 
meghatározására is alkalmas. A tapasztalatok szerint 1 cm hosszúságig 
1 éves, 1-1,5 cm között 2 éves, 1,5 cm felett 3 éves, vagy attól idősebb 
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a kakas. A fácánok testtollazata 38 %-ban fedőtollakból, és 62 %-ban 
pehelytollakból áll, ebből adódóan a legnagyobb hidegben sem fáznak. A 
kakasok a díszesebbek, és szinte mindegyiknek van „nyakörve”. A tyúkok 
a fajfenntartás miatt kevésbé feltűnőek, szürkés, száraz fűre emlékeztető 
színük van, kotlósként tökéletesen beleolvadnak a környezetbe.
A fácánok kifejezetten nappali madarak, szeretik a napsütést, különösen a 
reggeli órákban. Ilyenkor gyakran láthatjuk őket erdőszélen, kaszálókon az 
éjszakai párától szárítkozni. Napközben viszont már a fedett környezetet 
keresik, ott érzik magukat biztonságban. Keveset, általában csak az 
alvóhelyre menet (felgallyazáskor), és onnét távozáskor repülnek.
A fácánkakasok többnejű, poligám életet élnek, és óriási közöttük a 
rivalizálás. A domináns kakas uralkodik a többi felett, megharcolnak 
egymással a legjobb dürgőhelyekért. Rendkívül önteltek, de zokszó nélkül 
tudomásul veszik, hogy a tyúkok választják őket. Egy kakashoz általában 
3-4 tyúk tartozik, akik párzás után néhány nappal a földön készítenek 
fészket. 16-24 nap alatt 10-12 tojást raknak, amit 24 nap alatt keltenek 
ki. A fácáncsibék viszonylag fejletten bújnak ki a tojásból, és nagyon 
hamar igen mozgékonnyá válnak. Önmaguk keresik a táplálékukat, és az 
egyébként nem túl gondos anya nehezen bír velük, ezért is nagy az elhullás. 
Az öthetes csibék már repülni is tudnak, anyjukkal közösen, nagyobb 
bokrokra felgallyazva töltik az éjszakákat.
Fácánra vadászni október 1-től február 28-ig szabad. A folyamatosan 
csökkenő természetes állomány miatt hazánkban tyúkra csak olyan helyen 
szabad fegyvert emelni, ahol mesterségesen nevelt állományt helyeznek ki. 
Adonyban csak vadfácánra vadászunk, és arra is csak minimális mértékben. 
A régi értelembe vett hagyományos hajtások megszűntek, évente 6-8 
alkalommal, pár fő részvételével inkább csak „bokrászás” történik, és egész 
szezonban mindössze 20-30 db kakas esik.
A társaság tagjai közül néhányan szívügyüknek tekintik ezt a madarat, 
és volt már rá példa, hogy saját pénzükből vérfrissítés céllal vásároltak 
100-100 darab kakast és tyúkot, amit egy ideális élőhelyre telepítettek ki. 
Örömmel látni, hogy ebből a mesterséges állományból jó néhány példány 
elvadult, és színesíti környezetünket.
A vadkacsa egy népies, elnevezés, mivel a vadkacsát hivatalosan récének 
hívják. A fácánhoz hasonlóan környezetünkben jó néhány fajta él. 
Életmódjuk és megjelenésük alapján három csoportba soroljuk őket. 
Eszerint úszó, bukó, és búvárrécéket különböztetünk meg.
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Az úszó récék közül a tőkés réce a 
legismertebb, és környékünkön 
belőlük van a legtöbb. Kevesen 
tudják róluk, hogy ők a házi 
kacsák ősei.
Kép: Tőkés réce pár
Jellemző rájuk a hengeres 
testforma, a viszonylag hosszú 
nyak és a keskeny, úszóhártyás 
láb. Úszó testük alig merül a 
vízbe, farkuk mindig a víz felett 

marad. A gácsér feje és nyaka zöldes színű, begye és melle barna, háta 
barnásszürke, fehéren szegett. A tojó a fácántyúkhoz hasonlóan rejtőzködő 
színű, sárgásbarna tollazatú. A fácánokkal ellentétben ők monogám életet 
élnek, egy gácsérhoz csak egy tojó tartozik. Ő is fészket épít, és párosodás 
után a tollal bélelt fészekbe 8-12 db zöldes színű tojást rak. A kelési idő 28 
nap. A kiskacsák fészekhagyók, és ők is nagyon gyorsan fejlődnek. 11-13 
hetes korukra már teljesen tollasak, és jól repülnek.
Vadászni augusztus 15-től január 31-ig szabad rájuk, kizárólag húzáson 
(a táplálkozási és éjszakázási hely közötti útszakaszon). A társaság tagjai 
közül kevesen vadásznak kacsára, pedig igazi sportélmény! Nagyon 
gyorsröptű madár, és a teljes sötétség beállta előtt mozog, ezért is nehéz 
eltalálni. Sportszerű vadászatához elengedhetetlen a jó vadászkutya, aki a 
vízbe és nádasba pottyanó kacsát felkutatja, és terítékre hozza.
A vadlibának számos fajtája ismert, felénk a nyári és a vetési lúd, valamint 
a nagy- és kislilik a leggyakoribbak. A kiváló élőhelynek köszönhetően a 
Líviai- és Cikolai- halastavakon a nyári lúd éven keresztül jelen van, fészkel 
is. A többi fajta vándorol, és van, hogy csak néhány napot töltenek nálunk.
Kép: Nyári lúd
Nagyon okos, figyelmes és érzékeny 
madarak. Nem szeretik, ha a fészkelő 
vagy beszállóhelyükön zargatják 
őket. Azonnal továbbállnak, ha 
nem érzik biztonságban magukat. 
Ennek okán öt évvel ezelőtt a 
halastavak környékén korlátoztuk 
a vadászatukat. Fegyvert emelni 
csak a tavakat körülvevő gátakon 
kívül lehet rájuk. Az intézkedésnek 
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meg is lett az eredménye, szezonban folyamatosan és ezer számra van 
libánk. Ennek persze nem mindenki örül, mert a libának, mint minden 
élőlénynek, táplálkozni is kell. A tóra beszálló libák a nappalokat a környező 
búzatáblákon töltik, és azt legelgetik. A gazdák ilyenkor „halálra rémülnek”, 
mert képesek feketére változtatni a vetéseket. A libarágástól azonban 
nem kell félni, mert a rendkívül éles csőrükkel nem húzzák ki gyökerestől 
a növényt, hanem csak a leveleket csípik le, igaz, azt viszont tövig. 
Tapasztalatból mondom, hogy nem egy feketére legelt búzatáblánkon lett 
már rekordtermés, ugyanis a tavasszal tőről hajtó búza lényegesen jobban 
bokrosodott, mint a hengerezett.
A libák vadászata a szokásaikhoz igazodik, vagyis az éjszakázó és 
táplálkozási helyük közötti mozgásaik közben, húzáson vadásszuk. Nehéz 
eredményesnek lenni, mert a rendkívül jó látásuknak köszönhetően 
azonnal észreveszik a legkisebb mozgást is, és vagy elkanyarodnak, 
vagy lőtávon kívüli magasságba emelkednek. Népi megfigyelések és 
tapasztalatok szerint csak akkor szabad rálőni egy vadlibára, ha szabad 
szemmel tökéletesen látható a lába. Sokan ezt nem tartják be, és nem is 
sikerül lőni nekik semmit.
Vadászni egyébként október 1-től január 31-ig szabad rájuk, kivéve a nyári 
ludat, mert annak a vadászati idénye december 31-gyel végetér.
Kép: Vizsla a terítékkel
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A jó vadászkutya ennél a vadnál is kell, mert a nádasba, vízbe pottyanó 
libát csak ő képes felkutatni, és a gazdájához hozni.
Mindhárom madárnak rendkívül finom a húsa, viszont mindegyik másként 
finom. Rengeteg étel készülhet belőlük, azokat nem sorolom, mert minden 
szakácskönyvben megtalálhatók.
Egy ritka felhasználási módot azonban szeretnék a kedves Olvasók 
figyelmébe ajánlani. Ez pedig nem más, mint a húskrém! Kiváló csemege 
reggelinek, vagy vendégváráskor pirítósra kenve előételként.
Az alapanyaga a főtt hús. Igazi, zamatos húslevest ugye akkor lehet főzni, 
ha abban sok a hús és a zöldség – sárgarépa. A fácánnak és a vadlibának 
viszont nagyon száraz a húsa, ezért a leveshez fogyasztva a megfőtt 
mennyiséghez képest kevés fogy belőle. Nálunk rengeteg volt mindig a 
maradék, amit sajnáltam veszni hagyni, ezért kifejlesztettem egy saját 
felhasználási módot.
Alapanyagok: főt húsdarabok, a levesből a zöldség, sárgarépa, étolaj 
vagy vaj, só, bors, mustár, édes és csípős porpaprika, esetleg egy kevéske 
csíkozott füstölt szalonna.
A pépesítéshez turmixgép kell, melynek a nagy igénybevétel miatt a 
kisebbik adapterét kell használni. Én abba teszem a húst, sárgarépát, 
zöldséget, füstöltszalonna csíkokat, kevéske mustárt, és meglocsolom 
étolajjal, vagy teszek hozzá vajat. Az étolaj vagy a vaj az ízanyagok jobb 
kiadásán túl a könnyebb apríthatósághoz kell, illetve ezek mennyiségével 
lehet beállítani a húskrém állagát, kenhetőségét.
A turmixgéppel nagyjából felaprítom a keveréket, majd ilyenkor adom 
hozzá a sót, borsot, paprikát, és egyéb fűszereket, mert ha ezt a legelején 
teszem, akkor a fűszerek kicsapódnak az adapter falára. Mindezek után 
a géppel rákeverek még egy keveset, megkóstolom, és ha kell, tovább 
ízesítem, hígítom étolajjal, vajjal. Ha úgy érzem, hogy tökéletes az íz, akkor 
a kívánt mértékig pépesítem.
Kicsit „szuszorka” munka, de higgyék el, megéri! Nagyon finom és 
különleges tud lenni! Jó étvágyat hozzá!
Fotók:  Vadásztársaság archívuma.

Marczinka Tamás
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K I S  T Ö R T É N E T E K  A D O N Y R Ó L

Adonytól Adonyig
Tischner Vilmosné, született Hőgyei Ida vagyok.

Adonyból származom, illetve 
itt születtem 1934-ben. 
Édesanyám Schmidt Mária, 
ő is Adonyban született, 
Schmidt Pál hentes és 
mészáros gyermekeként. Ők 
tősgyökeres adonyiak voltak 
nagymamámmal együtt.
Édesapám fiatal pénzügyőrként 
került Adonyba, itt ismerkedtek 
meg édesanyámmal, amiből 

házasság lett. Apu nagyon szerette Adonyt. Mivel állami alkalmazott 
volt, oda helyezték, ahol szükség volt a munkájára. Így a család nem 
maradt Adonyban, mentünk, ahova beosztották. Evégett laktunk az 
ercsi cukorgyárban és Sárbogárdon is. Aztán nagy örömére, újra sikerült 
visszakerülnünk Adonyba szakaszvezetőnek a családdal együtt. Ekkor már 
13 éves voltam. Itt végeztem a polgári iskola 4. osztályát. Barátnőim, Kiós 
Rózsi, Máté Baba révén újra adonyi lettem. Ezen kívül kiterjedt rokonságom 
is volt Adonyban (Szeitl, Králl családok).
Az elkövetkező időben Székesfehérváron jártam gimnáziumba, itt 
érettségiztem 1952-ben. Ezek után a székesfehérvári Nemzeti Bankban 
helyezkedtem el. Itt készítettek fel az adonyi Nemzeti Bank megnyitására, 
ahol pénzügyi előadóként helyezkedtem el. 
Az MNB adonyi fiókja a mai Bajcsy-Zsilinszky utca és Rákóczi utca sarkán 
lévő épületben volt, melyet már lebontottak. Most egy emeletes ház és 
annak parkolója áll a helyén: földszinten virágbolt, zöldségbolt van. Az 
akkori épület a mostani járda vonalában épült. A sarkon a varroda volt, 
majd jött az MNB épülete, aztán férfi, majd női fodrászat következett. Ez 
így egy blokkban állt. Aztán amikor Dunaújvárosba helyezték át a Nemzeti 
Bank fiókját, akkor ebbe az épületbe került az OTP. Itt működött 1976 
októberéig, amíg a Petőfi utcában el nem készült az az emeletes ház, amiben 
ma is működik a bank adonyi fiókja.
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Szerettem itt dolgozni, sok jutalmat kaptam, és megbecsülték a munkámat. 
De egy napon behívatott a főnököm, és megkaptam a felmondásom. 
Mondván, hogy erre kényszerítették. Sajnos, ebben az időszakban, 
gyakori dolog volt ez a fajta intézkedés. Nem tudtam, hogy ki állt a dolgok 
hátterében. A dunaújvárosi kollégáim rögtön segítettek, és az Arany Csillag 
Szállodában helyezkedtem el. Itt kerültem pénzügyi előadói beosztásba, 
majd a fehérvári és a dunaújvárosi szálloda főkönyvelője lettem. Innen 
mentem nyugdíjba 32 év múlva. Dunaújvárosban élek, férjemet tavaly 
veszítettem el. Egy leányom és három unokám van, nagyon büszke vagyok 
rájuk. Jelenleg nyugdíjasként élek, s már csak a temetőbe járok Adonyba, 
nagy szeretettel szüleim, nagyszüleim, keresztanyám sírjait látogatni, 
valamint az Adonyiak Baráti Körének találkozóira. Hetyei Jánosnak 
köszönhető, hogy megalapította az Adonyiak Baráti Körét. Sokan voltunk 
tagok. Örömmel mentem, jó érzés volt találkozni a többi ismerőssel, sok 
mindent megtudtunk a szülőhelyem terveiről, jelenéről és múltjáról. Őrizze 
meg értékeit, és becsülje, óvja meg a múltját Adony kis közössége. 

Tischner Vilmosné, Hőgyei Ida
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A mai beszélgetésünk témája, melyet úgy ítéltünk meg, hogy érdemes 
és szükséges a miniszteriális szabályozásra, az inváziós fajok kérdése. A 
leendő minisztereink: Mester Fanni, Mester Regina, Kárász Erik, Varga 
Bernát, Klein Franciska. A minisztériumi szóvivők: Alsóházi Réka és Hetyei 
Gábor voltak.

Az inváziós fajok
Inváziós fajnak tekintjük az egy területen megjelenő, gyorsan terjedő, 
jellemzően a helyi, őshonos növény- és állatvilág létszámát, elterjedését 
veszélyeztető idegen fajokat. Az inváziós fajok jellemzően az őshonos 
fajok életfeltételeit korlátozzák (például azáltal, hogy hasonló táplálékra 
specializálódtak, elfoglalják a szaporodási helyeiket, stb.). A szakma inkább 
özönfajoknak hívja őket.
Az első kérdésem: de hát miért baj ez, hiszen egy új faj megjelenése növeli a 
terület élővilágának sokszínűségét. A válasz elsőként egy példán keresztül 
fogalmazódik meg a csapatban: „Itt van ez a dió izé féreg. Pusztítja a diófát, 
és nincs természetes ellensége, szabadon és nagyon gyorsan terjed.” (A „dió 
izé féreg” szabatosan: nyugati dióburok-fúrólégy). Ez az inváziós faj nem a 
genetikailag hasonló, őshonos faj territóriumát veszi át, és ezáltal pusztítja 
ki – például – a házi legyet, hanem egy egészen más fajt – jelesül a diófa 
szaporítóanyag-előállításának gátlásával – okoz kárt a diófaállományban.
De már sorolják is tovább: európai mókusok voltak az adonyi 
kastélyparkban, melyeket az amerikaiak szorítottak ki. Aztán a hétpettyes 
katica helyett a harlekin katica. 
Megállapítottuk tehát, hogy legjobb esetben is csak egy új faj kerül az 
őshonos helyére, így semmi esetre sem mondható, hogy javul a terület 
biodiverzitása, sőt… Az özönfajok akár több, őshonos fajt is képesek 
kiszorítani. Erre példa az előbb említett amerikai csíkosmókus, hiszen ez a 
faj nemcsak az európai fajtársától foglalja el a területet, de például azáltal, 
hogy madártojásokat is fogyaszt, csökkenti a madárvilágunk sokszínűségét. 
„De legalább rá is vadásznak az európai mókust eleségnek tekintő fajok.” Ez 
legalább tényleg így van – talán némileg kordában is tartva a terjedésüket. 
Mivel éri el, hogy mégis terjed? Az európai mókus 11 hónaposan ivarérett, 
az amerikai 5 hónaposan. És ez hallatlan előny.
Elértünk azokhoz a fajokhoz is, melyek nem közvetett módon hatnak az 
emberre (mint például a fúrólégy, vagy a „büdösbogár” [zöld vándorpoloska, 
ázsiai márványpoloska, nyugati levéllábú poloska – ezek a fajok az elmúlt 
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évtizedekben özönlötték el hazánkat]), hanem direkt módon támadnak 
minket. 2011-ben találták hazánkban az első ázsiai tigrisszúnyogot, mely 
dengue-lázat és chikungunya-vírust is terjeszti. Halálos kórok. A védekezés 
ellenük korántsem egyszerű. Egyrészt nem biztos, hogy van megfelelő 
rovarirtó szer (pl. márvány poloska), másrészt azért a rovarirtó is erősen 
környezetszennyező és drága, harmadrészt pedig nemcsak - talán mert az 
özönfajok nagyon ellenállók, ezért elsősorban nem is – ezeket pusztítja ki, 
hanem az őshonos rovarokat, ezzel elősegítve további terjedésüket.
A növények között is vannak özönfajok: gyomok, bokrok, fák. Egyik 
ilyen különleges eset a fehér akác. E fafaj Észak-Amerikából származik. 
Nagyon agresszíven terjed, inváziós fajnak számít, hiszen az őshonos fáink 
territóriumát veszélyezteti. A hazai erdészeti hatóság nem engedélyezi 
akácosok telepítését. Kiváló mézelő, táplálékot jelent számos őshonos 
rovarfajunknak, gyorsan növő, sok szén-dioxidot köt meg, legjobb tűzifa, 
nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy az alföldi futóhomokot sikerült 
megfogni, és ezáltal nem sivatagosodott tovább a Kunság… Szóval akkor, 
hogyan is állunk az akáchoz, mint özönfajhoz? Kicsit hasonló az akáchoz a 
helyzete a Celtisnek, nyugati ostorfa, Adonyban madármeggy fának hívjuk.
Abban azonban a csapat megállapodott, hogy az özönfajok többsége 
sokkal inkább káros, mintsem hasznos. Az utóbbi időben megjelenő fajok 
egyértelműen a megváltozott időjárási körülményekhez, a klímaváltozáshoz 
köthetők: a kevésbé hideg telek, a forró nyarak mind-mind hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a melegebb éghajlaton élők már nálunk is képesek áttelelni. 
Mint leendő környezetvédelmi miniszterek első intézkedése, hogy olyan 
kutatóbázist látnak szükségesnek kialakítani, mely azt vizsgálja, hogy az 
inváziós fajokat a természetes élőhelyükön milyen fajok tartják kordában, 
mik az ottani ellenségei, és ezek az ellenségek megtalálhatók-e a magyar 
flórában, faunában. Ha igen, akkor hogyan lehet őket arra „késztetni”, 
hogy vegyék fel a harcot velük. Ha nincsenek hazánkban, akkor milyen 
következménnyel járna azok elterjesztése Magyarországon: a természetes 
környezetünkbe való beillesztés mennyire borítja fel a kényes egyensúlyt? 
Nem okoz-e visszavonhatatlan kárt egy másik özönfaj (legyen az ragadozó 
vagy éppen baktérium) behozása az országunkba? Az ősellenség 
terjesztését hosszú kutatást és vizsgálatot követően lehetséges csak 
elindítani a természetben. Jól sikerült példa erre a fürkész darázs, mely 
a kukorica egyes rovarkártevői (kukoricamoly és gyapottok-bagolylepke) 
ellen kiváló biológiavédekezés. Haszna felbecsülhetetlen, kártételéről 
egyelőre nem tudunk. De a rovart a rovar ellen módszer sikerét bizonyítja 
a katicabogár is, mely az egyik leggyorsabban szaporodó özönfaj ellen védi 
kertjeinket, a levéltetű ellen.
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Szintén jó megoldásnak tűnik, hogy olyan növényi, állati társulások 
termesztését, odaszoktatását kell ösztönözni elsősorban a kertészetekben, 
gyümölcsösökben, szőlészetekben, melyek a káros, inváziós kártevők 
elszaporodását gátolják. A rovarevő madaraink odaszoktatása téli 
etetéssel, madárodúk kihelyezésével történhet meg. A haszonnövények 
ültetése, vetése is védheti az ágyást. Az ilyen növényi listákról nem 
hiányzik a fokhagyma, a kakukkfű, az üröm, a rozmaring, a hagyma, 
bazsalikom… A minisztérium feladata olyan védjegy megteremtése, 
gondozása és támogatása (pénzügyi, marketing és oktatási eszközökkel), 
melyek egyértelművé teszik a fogyasztó számára, hogy az általa vásárolt 
termék nem növényvédő szerrel, hanem növényi társulások révén került 
megvédésre a kártevők ellen („növénytársulással védett ökológiai termék”).
A hibridizáció is lehet az özönfajok elleni védekezés egyik sarokköve: itt 
a cél olyan növény előállítása, melyet az inváziós faj nem szeret, és nem 
támad meg. Például a dióburok-fúrólégy ellen ki kell alakítani olyan hibrid 
diófafajtát, mely ellenáll a támadásnak. Ez is kimondottan állami feladat, 
melyet, mint környezetvédelmi miniszterek, szívesen koordinálnának.
Szintén az inváziós fajok terjedését szolgálná az a miniszteri rendelet, 
melyet a határátlépések során kell alkalmazni: ez azokra a fuvarozókra 
vonatkozna, akik fertőzött területekről jönnek. Itt vagy a küldő ország 
hatósági igazolása szükséges a Magyarországon karantén- kártevőnek 
minősített növényektől, állatoktól való fertőzésmentességéről, vagy a 
rakomány fertőtlenítését kell megoldani. (Ez elég távoli jövőnek tűnik, 
és azt hiszem, nem sok sikerrel kecsegtet a mai tudásunk alapján. De a 
tudomány folyamatosan fejlődik.)

Hetyei Gábor
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Május

Mint ahogy az ember nem tud ellenállni az elmúlásnak, úgy kell viseltetni 
a szerelemben is. Önmagát testestül-lelkestül a másiknak át kell adnia, 
akinek lelke megragadja és elragadja, tőle vissza nem tartva semmit, mely 
örök és állandó. Jól mutatja ezt az első emberpár megteremtése. Az Isten 
megteremti Ádámot, saját képére és hasonlatosságára. Majd odavezeti 
hozzá a föld minden állatát, hogy nevezze el őket, és találjon magának párt. 
Ádám akárhogy is próbálkozik, nem találja meg a társat önmagának. Ekkor 
az Isten elaltatja őt, és megalkotja számára Évát, a nőt. Ádám álmából 
felébredve rátekint Évára és azt mondja: „Ez csont az én csontomból, hús az 
én húsomból”. Nem kell neki elmagyarázni, hogy ki fia-borja az a lény, aki 
szemben áll vele. Egyből érzi, hogy aki ott áll, az mellé, hozzá van rendelve, 
akiben megtalálhatja boldogságát. Mondhatjuk, hogy szerelem első látásra.

És bár a halál erőt vesz az emberen, mégis a szerelem, mint állandó kapocs 
férfi és nő között, mint hatványozódott szeretet, erősebb, mint az elmúlás. 
Hisz az Isten maga a szeretet, aki a halál felett is győzelmet aratott. Aki 
maga rendel bennünket teremtésünkkel az igaz szeretet megtalálására 
párunkban és az Istennel.

Az idézet megtalálható: Énekek éneke 8.

Győri Balázs atya
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Az adonyi Steirer név a világ négy égtáján
Az emberek vezetékneve sok 
esetben utal arra, hogy az egyik 
ősnek mi volt a foglalkozása. 
Például Fazekas, Kovács, 
Szakács, Mészáros, Kőműves, 
Pásztor stb.
A másik lehetőség, hogy a család, 
illetőleg az ősök honnan, mely 
országból érkeztek hazánkba.
Így alakult ki a Tóth, Horváth, 
Orosz, Németh Olasz stb. 
Csakhogy a befogadó település 

lakossága nem az eredeti nevükön emlegette a bevándorlókat, hanem a 
származásuk szerint szólította őket.
A régi időkben még nem volt személyi igazolvány. Az egyházak viszont 
ősidők óta vezettek a hozzájuk tartozó hívőkről nyilvántartást. Így például 
Adonyban is a kereszteléseket, a házasságkötéseket, halálozásokat csak 
bemondás alapján jegyezték be.
A törökök kiűzése után az elnéptelenedett vidékeket be akarták népesíteni. 
Mária Terézia ígéretében bízva a Steirer család 1750-1760 között telepedett 
át a mai Ausztria Steyr nevű városából Adonyba.
200 hold földterületet kapott a család.
Steyir nevű kisváros ma is létezik, Linztől kb. 45 km-re délre, az Enns 
folyó partján fekszik. (Ebben a városban gyártották háború előtt a 
Magyarországon is jól ismert Steyr-Puch traktorokat).
A családunk eredeti neve Kapella volt, ami magyarra fordítva Kápolnát 
jelent. A nagyszülők az 1930-as években is gyakran németül beszéltek 
egymással. A letelepedett ősi család utódai idővel megszokták a reájuk 
ragasztott családnevet, és ezt használták: Steirer.
A szerző nagybátya is Steirer Lajos volt. Sokáig Adonyban élt. A háború 
előtt Székesfehérváron lakott a családjával. A háború borzalmai közepette 
1945. február elején négy gyermekével nyugatra menekült. A házukat 
1944 decemberében, karácsonykor szétbombázták, és lakhatatlanná 
vált. Ezután a székesfehérvári Vörösmarty Színházban találtak ideiglenes 
szállást, több más családdal együtt. Január végére már 100-nál több személy 
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(többségében gyermekek és nők) gyűlt össze a színházba, amikor a szovjet 
katonák rájuk törtek, és a nőkkel erőszakoskodni akartak. Persze nagy volt 
az ellenállás. A színház épülete még aznap éjjel kigyulladt és leégett. Hogy 
mi volt a tűz keletkezésének oka, azt nem tudjuk. Az tény, hogy a német 
hadsereg utolsó erőfeszítéssel támadást indított, és visszafoglalta a várost. 

Ekkor több család, köztük a 
nagybátyámék is elindultak 
nyugatra. Veszprémig (42 km) 
gyalog mentek úgy, hogy a 
legkisebb 3 éves gyereket egy kis 
szánkón húzták, a másik három 
gyerek pedig szaladt velük a 
térdig érő hóban. Veszprémben 
egy német katonai vonaton egy 
tehervagonban kaptak helyet, 
amellyel Ausztriába mentek. Ott 

Bad Ischlben a menekülttáborban éltek 4 évig. A vázolt borzalmaik 
miatt érthető és elfogadható ez a pánikszerű menekülés. A Vöröskereszt 
segítségével pedig Amerikában telepedtek le. Azóta négy gyermek, tizenkét 
unoka, tíz dédunoka viseli ott a Steirer nevet. Az egyik unokatestvérem, 
a neve Steirer Lajos (Louis Steirer) egy irokéz indián nőt vett feleségül. 
Három fiúgyermekük született, az egyik egy japán nőt vett feleségül. A 
másik unokatestvérem, Steirer Ida, a Csendes-óceán közepén, Amerikától 
nyugatra, kb 4000 km-re fekvő Guam szigetről származó bennszülött férjet 
választott. Ez a férfi képviselte a Guam-szigetek kormányát Amerikába. A 
férj nemrég meghalt, a feleség (Steirer Ida) a Guam-szigetek kormányától 
özvegyi nyugdíjat kap. A Guam-szigetek területe kb. harmadrésze a Balaton 
területének. Valamennyi leszármazottja tudja, őseink Adony községben 
éltek, és a Steirer család leszármazottjai. Közülük többen, az indiánfeleség 
és a Guam-szigeti férj is járt Adonyban, elvezettem őket a Steirer család 
őseinek sírjához.
A kivándorolt család Kalifornia államban, annak különböző városaiban (San 
Francisco, Santa Clara, stb.) él. Egyik család két fiúgyermekkel közvetlenül 
Mexikó határa mellett lakik, a házuk előtt vezető út túlsó oldalán kezdődik 
a mexikói sivatag.
Az előbbiekből kitűnik, hogy Adony és az adonyi eredetű Steirer családnév 
ma már az egész világon, Amerikától Japánig és Guam-szigetig ismertté 
vált.

Dr. Steirer Lajos



170

A D O N Y I  E M B E R E K  A D O N Y I  É R T É K E K -                                          
É R D E K E S  E M B E R E K  K Ö Z Ö T T Ü N K

Vitányi István, úton a cél felé
A szülei Érdről költöztek 1992-ben 
Adonyba. Ő már ide született 1994-
ben. Az adonyi óvodába és általános 
iskolába járt. Innen került Budapestre a 
XI. kerületbe, a Dr. Hetényi Géza Humán 
Szakközépiskolába, ahol az érettségi 
mellett az egészségügyi alapismereteket 
is sikerült jól elsajátítania. Érettségi 
után Martonvásáron kezdett dolgozni 
az idősek otthonában. Először 
mentálhigiéniásként tevékenykedett, 
aztán – fiatal kora ellenére - szakmai 
tudásának és rátermettségének 
köszönhetően hamarosan kinevezték 
az ápolási rész egyik műszakvezetőjévé. 
Az idősotthonban eltöltött évei alatt 
több OKJ-s szakképesítést szerzett 

(szociális szakgondozó, gerontológiai szakgondozó, szociális asszisztens, 
élelmezésvezető, demenciagondozó). Később Martonvásárról elkerült Érdre, 
az úgynevezett támogatott lakhatásba, ahol jelenleg is dolgozik, mint 
esetfelelős és egészségügyi felelős. Itt pszichiátriai betegekkel és értelmi 
fogyatékosokkal foglalkoznak. 2017-2020 között önkéntes segítőként 
tevékenyen részt vett egy civil szervezet EFOP-1.3.5-16-2016 „Társadalom 
fejlesztése és erősítése” tárgyú projektjének sikeres lebonyolításában.
Van egy nővére, ő Pécsett lakik a családjával. 
István is házas ember, feleségével és most 5 hónapos gyermekükkel, 
Friderikával, Adonyban élnek.
A kertészkedés a hobbija, de sokat kirándulnak a családdal, az erdei túrákat 
szereti, ez az, ami teljes kikapcsolódást tud számára nyújtani.
Nagy érdeklődéssel fordulunk Vitányi Istvánhoz (VI), diktafonunkat Hetyei 
Gábor (HG) tartja kézben:
HG: Most mi a beosztásod?
VI: Kettő ház esetfelelőse vagyok, és az intézmény egészségügyi felelőse.
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HG: Ahol dolgozol most, milyen tulajdonú vagy fenntartású intézmény?
VI: Magántulajdonú Nonprofit Kft, egészen pontosan egy a szociális 
szférában tevékenykedő magántulajdonú, Nonprofit Kft-nek vagyok 
alkalmazottja, beosztásom szerint középvezetője.  
HG: Már a középiskolába is nyilván teljesen célzottan mentél.
VI: Az elején még bizonytalan voltam. Az volt a célom először, hogy 
leérettségizzem, majd mellette az évek során jött sokkal közelebb az 
ápolási rész.
HG: Neked volt gyerekkorodban erre vonatkozóan valamiféle indíttatásod? 
Mi az, ami egy ilyen fiatalembert az irányba vonz, hogy idősek ápolásával 
foglalkozzon?
VI: Egy erős példakép volt előttem (Ági néni), ő édesanyám keresztanyja, 
vörösdiplomás csecsemőápoló. Sokáig dolgozott a Rókus kórházban, 
utána fel kellett adnia ezt a munkát, mert egyedül nevelte a gyermekét, 
későbbiekben anyukáját is ápolta. A martonvásári nyomdában volt főállása, 
és mellette járt takarítani idősekhez. Mellette kezdtem el segíteni, mint 
gyerek, mentem vele nyaranta, ott, akkor kezdődött el az egész folyamat. 
Nagyon erős lett a motiváció, amikor láttam, hogy az idős emberek az 
általam nyújtott kis segítséggel milyen boldogok és milyen hálásak. Sokkal 
nagyobb hálát és szeretetet kapunk vissza, mint az úgynevezett „normál”, 
egészséges emberektől, ha  a rászoruló személyeket, legyen az idős vagy 
fogyatékkal élő,  - ha apró lépésekkel is, amelyeket ők a maguk szintjén 
követni tudnak – fejlesztjük, erősítjük biztonságérzetüket, éreztetjük 
szeretetünket, … A martonvásári intézmény is magántulajdonú, ahol száz 
feletti ellátottunk volt, valamint ott is működik a támogatott lakhatás.  Az 
egy nagy intézmény, bár jelenlegi már kisebb az ellátotti létszám.
HG: Mi jelent a támogatott lakhatás?  
VI: A támogatott lakhatást 2014-ben, mint új ellátási formát vezettek be, 
és a szociális ellátó rendszer egyik fontos és jó kezdeményezése. Családias 
környezetben, és általában családi házakban (lehetséges ugyan társasházi 
lakás is, de kedveltebb a családi házas megoldás) olyan személyeket helyeznek 
el, akik alkalmasak, vagy alkalmassá tehetők az önellátásra egy támogató 
személy, szakember segítségével. Mint tudjuk, a gyermekotthonokból, 
vagy nevelőszülői hálózatból 24 évesen kikerülnek a fiatalok, akiknek ha 
szerencséjük van, bekerülhetnek ilyen támogatott lakhatásba, amelynek 
felső korhatára nincs. Vagyis egy valami módon sérültté, fogyatékossá vált 
személy, legyen 45 vagy 65 éves is, bekerülhet ilyen ellátásba, ha van esély 
a normál, önálló életvitelre való visszavezetésre. Törvény határozza meg, 
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hogy ebben a rendszerben egy ingatlanon belül hány személy élhet, egy 
szobában 1 vagy maximum 2 fő lakhat, de egy házon belül legfeljebb 12 
fő. Az aktív korúaknál elvárás, hogy foglalkoztatva legyenek. Minden lakó 
a beköltözés előtt egy komplex szükségletfelmérésen esik át. Ez arról szól, 
hogy a teljes állapotát minden téren fel kell, hogy mérje egy szakember, 
team. Ennek alapján helyezzük a támogatott lakhatásba. Fontos, hogy jók 
a lakhatási körülményeik, családias a hangulat – főleg a közös főzések, 
játékok, egyéb foglalkozások – teszik vidámabbá élhetőbbé az esetleges 
betegségben, vagy fogyatékosságban élő emberek életét. 
Hogy milyen emberekről gondoskodnak egy adott intézményen belül, 
azt többnyire a tulajdonos határozza meg, s annak megfelelően kéri 
meg az működési engedélyt, s ha megkapta, akkor annak megfelelően 
kell működnie. Mi Érden 6 ilyen házat működtetünk, és legkevesebb 
ötven (pszichiátriai és értelmi fogyatékkal élő) személyt látunk el, a 
szükségleteknek és az előírásoknak megfelelően. 
HG: Mivel foglalkoznak ezek az emberek?
VI: Elsődleges volna a nyílt munkaerőpiaci elhelyezésük, ám sajnos 
munkára irányuló tevékenységet nem mindenki tud vállalni: próbáljuk 
őket a munkaerőpiacon elhelyezni, azt nekem esetfelelősként 
és az intézményvezetőnek kell megoldani. Több – megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoztató - céggel tartunk kapcsolatot annak 
érdekében, hogy lakóinkat munkalehetőséghez juttassuk. Szabadidős 
tevékenységnél a kültéri programok, amiket nagyon szeretnek. Akár 
nyáron a Velencei-tó, vagy kirándulni szoktunk menni, illetve kézműves 
tevékenységekkel próbáljuk lekötni őket.
HG: Mi az a fontos végzettséged, amit szeretnél kiemelni? Felsoroltál vagy 
7-8 végzettséget. Mondjuk, kettőt emelj ki, ami szerinted különlegesség 
vagy nagyon fontos a munkádhoz!
VI: Ehhez a munkához a szakgondozói végzettség, ami nekem fontos, és az 
alap egészségügyit tudom a legjobban alkalmazni. A szociális szakgondozó 
az egészen a csecsemőkortól az időskorig foglalkozik a sérült emberekkel 
vagy a rászorulókkal.  Komplexen összefoglalja az összes kort. Ezen 
belül, amit én nagyon szeretek és kevés szakember van, az e területen a 
gerontológiai szakgondozó. Ez kimondottan az idősekre vonatkozik. A 
mentálhigiéniai feladat lényege pedig a lelki és a szellemi egészség előtérbe 
helyezése, illetve a hasznos időtöltés, a foglalkoztatás. Másodállásként még 
foglalkozom az idősek ellátásával, mert a szívemhez közel áll. Érden járok ki 
magánszemélyekhez, de az érdi idősek otthonában is vállalok még munkát.
HG: Három lovat ülsz egy fenékkel. Nézzük akkor időseket, akikhez kijársz. 
Ott milyen feladataid vannak?
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VI: Ott fő feladat a mobilitás megteremtése, hogy eljussanak az orvosi 
vizsgálatokra, a gyógyszerek beszerzése, főleg most, hogy nem nagyon 
tudnak kijárni.  A bevásárlásba is be kell segíteni, vagy megtanítani arra, 
hogy online hogy tud rendelni. Illetve a rendszerezés: például hogy 
a számlák mindig legyenek befizetve. A kapcsolattartás is fontos az 
orvosaikkal.  A többség egyedül élő, magányos ember, vagy például van egy 
sérült gyermeke, és vele van otthon. De vannak olyan rászorulók, akiknél 
mind a két fél nagyon idős, magukat ellátni nem tudók. 
HG: Napi látogató vagy náluk?
VI: Nem, a magánházaknál alkalomszerűen, általában telefonon szólnak, 
hogy ha szükségük van valamire.
HG: Az idősek otthonában is hasonló feladatod van?
VI: Igen, ott főként az ápolási rész, ami gondozással egybekötött.
HG: Hihetetlen irigylésre méltó ez a lelkesedés és a hozzáállás, amit nálad 
tapasztalok. Le a kalappal. Gratulálok hozzá! Ma Magyarországon annyi 
mindent lehet hallani, de egyet biztos, hogy nem: Hogy ebben a szociális 
szférában dolgozók túl lennének fizetve. Sőt, nagyon sokszor hallani arról, 
hogy mindig a legutolsó sorban vagytok ti, hogy ha jut nektek egyáltalán 
valami jövedelem kiegészítés vagy emelés. A magánszférában máshogy 
van-e ez?
VI: Nincs, sajnos. Én azt tudom elmondani, hogy a magánszféra sokszor 
rosszabb, mint a közalkalmazotti lét. Én tudom, mert a feleségem 
közalkalmazott, ő is idősotthonban dolgozott még a várandósság előtt. Ott 
volt cafeteria, jutalom, amit önkormányzati szinten jobban finanszíroztak. 
Bár van kivétel magánszférában is, ahol van háttérben egy nagyobb vállalat 
vagy külföldi cég, ott sokkal több mindent el lehet érni, többet megkapnak 
a dolgozók, hogy nagyobb legyen a motiváció. De általában rosszabb a 
jövedelmi helyzetünk.
HG: Mondod, hogy magáncégek, ráadásul, hogy nonprofit alapúak. Ki az, 
aki erre finanszírozást tud nyújtani? Miért teszi ezt egy magánszemély? 
Miért fektet ebbe az ágazatba? Pláne egy nonprofit tevékenységű cégbe! 
Nonprofit esetében a nyereséget a tevékenységbe kell visszafordítani. 
Mégis mi indít egy befektetőt arra, hogy ilyen cégeket hozzon létre?
VI: Idősotthonokat akkor éri meg létrehozni, ha mellette apartman házakat 
vagy apartman egységeket is létesít a befektető, melyet értékesíteni tud. Ez 
visszahozza a befektetést. Nos, ez a támogatott lakhatásnál nemigen jön 
be, mert itt jellemzően szegény emberekről beszélünk. Nekik életükben 
nem volt jövedelmük, hogy lényeges megtakarítással rendelkezzenek. Itt 
az állam havi szinten támogatja ezeket a lakókat. Itt csak hivatástudatból 
lehet dolgozni.
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HG: Akik foglalkoznak az ellátottakkal, azok döntően nem férfiak. Sőt, a 
szociális szférában dolgozók nagyon nagy többsége nő. Te mennyire érzed 
magad másnak, különlegesnek emiatt, hogy férfiként ilyennel foglalkozol?
VI: Nekem természetes, mert én szívből csinálom, és ezt a legelejétől kezdve 
el tudtam engedni. Engem nem akartak felvenni Martonvásárra pont azért, 
mert férfi vagyok. Emiatt ért engem némi hátrányos megkülönböztetés, de 
az akkori intézményvezető, akivel most Érden dolgozom együtt, kiharcolta 
azt, hogy felvegyenek. És hála Istennek, be tudtam bizonyítani, hogy 
érdemes voltam a bizalomra. Az idősotthonban a gondozottak elfogadtak 
hamar. Ott ugye az első probléma a testi higiénia biztosításánál (fürdetésnél) 
az intim közelség volt. Egy-két hónap eltelt a hölgy lakóknál. De ahogy 
megszokták, meg látták, hogy ugyanúgy csinálom, mint a női kollégák, 
teljesen elfogadtak. És sokkal könnyebben meg is jegyeztek, hiszen ott 
volt vagy 30 női ápoló és egyedül én férfi. Mindenki tudta a nevemet, a női 
kollégák meg a nővérkék voltak. Mindezt annak ellenére, hogy akik most 
idősek, mondjuk 80 felettiek, eddig annyira vigyáztak arra, hogy semmit 
nem lehet mutatni más férfinek. Pár gondozottam még mondta is, hogy őt 
még életében nem látta más férfi, csak a férje. Én hamar megszoktam az 
intim közelséget, hiszen előtte, míg tanultunk, a kórházi gyakorlatokon ez 
azért megszokott volt.
HG: A kollégák hogyan viszonyulnak hozzád, mint férfihez, férfi kollégához? 
VI: Az elején furcsállták ott Martonvásáron, mert én voltam egyedüli férfi, 
nem volt előttem férfi ápoló. De szerintem 2-3 hónap alatt, ahogy mindenki 
megnyílt, és megismertük egymást, teljesen el tudtak fogadni. Ott volt egy 
kis küzdelmem műszakvezetőként: középvezetői pozícióban dolgoztam, és 
még csak húsz éves voltam. A 40-50 éves kolléganőnek el kellett fogadnia, 
hogy a felettese vagyok. Egy kicsit nehéz volt, de az is egy pár hónapon 
belül kialakult.
HG: Most is vezetőként dolgozol. Ez szerinted annak köszönhető, hogy 
férfiként hamarabb tudsz előre jutni, vagy a személyes kompetenciát, a 
személyes tudásod, akaratod, lelkesedésed vitt előre? Ez esetben a férfi 
nemed segített vagy sem?
VI: Szerintem érdektelen volt, mert mindenhol a szakmai tudás dominált. 
A feletteseim mindenhol figyeltek, talán jobban is, mint egy női kollégát, 
és látták a lakókhoz, ellátottakhoz való viszonyomat folyamatosan, hogy 
hogyan tudok hozzáállni bizonyos helyzetekhez. És jött a szakmai tudás 
hozzá, ez vitt mindig előbbre.
HG: Nagyon sok emberi sorsot látsz és általában a nőkre szokták mondani, 
hogy empatikusabbak, mint a férfiak. Érzelmesebbek is, a lelküket talán 
jobban megérinti. Akár egy idős ember esetében, amikor látod, hogy 
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egyedül van, vagy egy mentálisan sérült vagy mozgásában sérült ember. 
Megdöbbentő emberi sorsok lehetnek. Te hogyan érzed ezt? Téged érint ez 
meg jobban, vagy inkább a női kollégákat?
VI: Lehet csúnya, amit mondok, de azt a kollégát érinti meg jobban, aki 
nem szakmai, aki érzelemből dolgozik, aki mögött nincs szakmai tudás. 
Mivel hiányszakma, ezért az utcáról is behívunk embert, akinek semmi 
köze nincs ehhez a területhez, és fogalma nincs, hogy szakmailag hogy 
kell csinálni. Őket érinti meg nagyon. Muszáj ezen felülemelkedni, mi 
szociális szakemberként állunk ott és akkor, adott helyzetben, az ellátott 
felé mi kommunikáljuk az együttérzést és mutatjuk, hogy hogyan tudjuk őt 
segíteni. De ahogy eljövünk, vagy lejár a munkaidőnk, akkor be kell csukni 
ezt az ajtót. Ezt muszáj volt a legelejétől kezdve így csinálni, mert ha nem 
így csinálja az ember, akkor tönkremegy egy-két év alatt.
HG: Értem: olyan puttonyt ne cipelj magaddal, amit nem tudsz lepakolni, 
mert akkor belerokkansz. Nem alakult soha ki olyan viszonyod mondjuk 
egy idős nénivel, akire akár úgy is tekinthettél, mint a nagymamádra?
VI: Vigyázok erre. Nem szabad. Mindegyiket nagyon szeretem. De volt 
olyan ellátott, aki akkor költözött be, mikor én odakerültem, és akkor 
végigvezettem az utat, hogy az izolációját megszüntessük, hogy a 
közösségbe végleg beilleszkedjen. Végigcsináltunk egy testi, egy szellemi 
fejlődést, majd utána jött egy diagnózis, hogy rosszindulatú daganatos 
beteg. Három hónapig ágyban fekve szenvedett, végig kellett ápolni, pont 
az én részemen volt. Szóval, az elejétől a végéig kísértem. Vannak ilyen 
helyzetek, amikor nehezebb átengedni, de ott is folyamatosan figyelni 
kell a szakmai háttérre, és úgy kezelni, hogy nehogy érzelmeket tudjon az 
ember táplálni.
HG: Fiatal ember vagy. Hogyan tovább? Van-e tovább a te szakterületeden? 
Van-e valami terved?
VI: Én mindig szeretnék előrébb jutni. Mindig voltak előttem célok, meg 
lesznek is. Mikor Érdre kerültem, szét volt csúszva az intézmény, nem volt 
egészségügyileg teljesen rendben, hiszen nem volt olyan szakember, aki 
segítsen, egyedül az intézményvezető. Ő kevés volt, hogy fejlesszen. Akkor 
azok voltak a folyamatos célok, meg még dolgozunk is rajta, hogy az ápolás 
és a segítői rész teljesen rendben legyen az összes lakónál. Ha ennek vége 
lesz, és elérünk egy tartós szintet, utána jön az én célom:
Egy, a szociális szakterülethez illő diploma megszerzése a célom. Elkezdtem 
a Wesley János Főiskolát, de kénytelen voltam szüneteltetni, mert amikor 
a gyermekem megszületett, nagyon sok összejött... A célom az, hogy azt is 
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be tudjam majd fejezni. Azután pedig egy saját intézményt is szeretnék, ha 
minden jól alakul. Egy idősek otthonát, mert az, ami a szívemhez közel áll. 
Egyelőre a tőkegyűjtés a legnagyobb probléma. Erre két megoldást látok 
magam előtt; Az egyik, hogy elindulok egy támogatott lakhatással, amit 
most csinálunk és kicsiről szépen felépíteni. Vagy egy kis szerencse folytán 
az élet sodor mellém egy olyan befektetőt, akinél tőke van, kell a szakmai 
tudásom, és így sikerül elindulni. El lehet indulni egy 30 fős lakóotthonnal, 
egy nyugdíjasházzal. Ott kell az ingatlanhoz tőke, meg a szakmai 
feltételekhez. Szerintem körülbelül 100 millióból meglenne az első lépés. 
Figyeljük a pályázatokat civil szervezeten keresztül. Tavaly ért véget egy 
pályázat, aminek részese lehettem. Ha találunk valamit, akkor csináljuk. 
Fontosnak tartom pozitívan látni a jövőt. és nyilván azért dolgozom ennyi 
helyen, hogy meg tudjak teremteni mindent a kis családomnak is. Nagyon 
kemény, de csinálom úgy, hogy sikerüljön.
HG: Csak csodálni tudlak ezek miatt! Sok sikert a terveid megvalósításához!
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Ú J J Á   É P Í T E T T E M!!

Bontás - építés
Ami az ilyen „földházak” esetében az első és legfontosabb megoldandó 
probléma, hogy a vízelvezetés és szigetelés megfelelő legyen. Akkoriban a 
tetőkre nem került csapadékcsatorna, így az utolsó sor cserépről vagy nádról 
az esővíz közvetlen a falazat tövébe folyt. Lecsepegve pedig visszaverődött 
a fal aljára, folyamatosan áztatva azt. A földházakat a gondos emberek 
amúgyis minden húsvét előtt újrameszelték, de a lábazatokat folyamatosan 
javítani kellett a vízerózió miatt. Ritka esetekben találkozhattunk csak 
lábazati kövezéssel vagy bármiféle burkolattal. A későbbi időkben, amikor 
az építőanyagok kezdtek elterjedni, cement pacsekolással (víz és cement 
híg keveréke) védekeztek a csapódó víz és a háztáji szárnyas állatok ellen (a 
mész csipegetése ugyanis a kedvenc elfoglaltságuk volt), mely szintén nem 
a legmegfelelőbb megoldás. Ugyan kívülről megóvja a falat, de egyben le is 
zárja azt, ami így nehezebben lélegzik, tovább megtartva így a nedvességet.
Ennek megszüntetése érdekében előkészítettük a tető kijavítását. 
A korábbiakban már említett veranda utcafronti befalazása nagyon 
rossz állapotban volt, az utolsó gerenda is arra támaszkodott volna, 
de megsüllyedt az „alapja” és megdőlt az utca felé. Mivel ezt amúgy is a 
hagyományos módon szerettük volna visszaállítani, úgy, hogy kiskapuval 
a verandára lehessen fellépni, így ezt kibontottuk. Ezután a födémet 
tehermentesítettük a sártapasztás eltávolításával.
A födém állapota a veranda felett

Ez volt talán az egyik 
legnehezebb és legporosabb 
munka. El lehet képzelni, hogy 
kb. 5-6 m3 száz év porát és kővé 
keményedett sártapasztását 
kellett feltépni, és az előzőleg 
lebontott lambériás ragalján 
keresztül ledobálni. Hát a 
szomszédok mosolya nem 
volt őszinte, de tolerálták és 
tudomásul vették, hogy ez 
sajnos ezzel jár. (Hálás köszönet 
a türelmükért.)
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Közben kiköttettük az egyetlen közművet is, ami a házban volt - a villanyt - 
a hálózat fejlesztése miatt.
Figyeltük a legközelebbi esőmentes időjárást, és nekiláthattunk a 
tetőcserepek leszedésének. 
Már tetőnk sincs

Sokan össze tudtunk jönni, így kézről-kézre gyorsan ment a munka. A 
cserepeket gondosan átválogattuk és lemostuk, hogy a későbbiekben csak 
a legjobb állapotúak kerülhessenek vissza. A tetőszerkezet kijavításában, 
megerősítésében édesapám nagy barátja Paulusz István ácsmester volt 
nagy segítségünkre, időtlen szakértelmével és artistákat meghazudtoló 
fürgeségével. 
Irányítóból mindig többen is voltak A munkásnadrág csípő-tájt hamar megkopott 

„Emlékszem, mikor elmentem megbeszélni vele a munkát. Azt mondta, 
hogy mostanában rettenetesen szédül, és nem tudja, mikor tud tetőre 
menni. Nagyon elkeseredtem, hiszen mindenképpen vele szerettük volna 
csináltatni, ugyanis legendás precízsége számtalanszor bizonyította már 
szakértelmét többek között a családunknak is. 
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Nem telt el egy hónap, és újra 
beszéltünk, mondta, hogy jobban van, 
szóval kezdhetjük.” „Jobban van”? Nem 
nyugtatott meg, és nagyon féltettem, 
de ő tántoríthatatlan volt. Hát nagy 
meglepetés volt, hogy nála mit jelent, ha 
jobban van.  

Kész az ácsolat

Felállított a fejében egy ütemtervet, amit napról napra tartani fogunk. Úgy 
ugrott neki hétfőn a munkának, mint egy 20 éves. Eközben megérkeztek 
az ereszcsatornák, lefolyók, kémény- és oromszegélyek, melyek szakszerű 
gyártásáról és felrakásáról Oroszi István barátom gondoskodott. A 
bádogos munkával párhuzamosan elkezdtük a tető párazáró fóliázását és 
visszacserepezését is.
Párazáró fóliázás                                                            Megy a cserép vissza

Már csütörtök volt, mikorra csak a 
vágások és a kúpcserepezés maradt.
Este, mikor vittem haza Pista bátyámat, 
mondtam neki: „Nem gondoltam volna, 
hogy ennyire jól haladunk.” Mire 
közölte: „Ezt így terveztem. Péntek-szombatra csak a „sallang” maradjon.” 
Nem tudtam, hogy van terve, mikor nekem elképzelésem sem volt. Aztán 
minden úgy lett, ahogy tervezte.

ifj. Neichl Mihály
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A Z  A D O N Y I  V A S Ú T  T Ö R T É N E T E

A vasútállomás új épülete
A békeidők a vasutak felett is véget értek a második világháború 
kitörésével. A vasutakban országszerte óriási károk keletkeztek. Az 1945 
utáni időszakot felváltotta a szovjet típusú közlekedési modell 1945-
1968 közötti időszaka. Ez a változás nemcsak a vasúti közlekedést érinti, 
de átalakítja a belföldi légiforgalmi, valamint az országúti és a hajózási 
közlekedést is.
1950. november 15. a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 
határozatot hoz a Dunai Vasmű építésével kapcsolatos feladatokról. A 
feladat adott volt: fel kell építeni egy dunai kikötőt, 60 km vasútvonalat, 
három rendező pályaudvart, fővonallá kell alakítani a Pusztaszabolcs–
Dunapentele közötti vonalat, meg kell építeni a Dunapentele–Sárbogárd 
közötti vasutat.
1950 nyarán Sztálinváros építése kapcsán megkezdték a Pusztaszabolcs–
Dunapentele szakasz átépítését. A vasútvonal eredeti nyomvonalának 
körülbelül 40%-a épült át más nyomvonalra, a kis sugarú íveket korrigálták. 
Ekkor került áthelyezésre az adonyi és a rácalmási vasútállomás is.
A vasútépítési munkák a régi nyomvonalon fenntartott forgalom mellett 
folytak, az új nyomvonalú pályán 1951. december 16-án indult meg a 
közlekedés. Az adonyi lakosok az ötvenes-hatvanas években az átépített 
vasutat használták nagy létszámban, hisz az autóbuszos közlekedés csak a 
hetvenes évektől vált dominánssá.
Ha rátekintünk a szocreál stílusban épült vasútállomás épületünkre, 
akkor az akkori építészet jegyeit tapasztaljuk. Földszintes, két nagy 
alapterületű utas váróhelyiségből áll, melyből a szélső váróterem egy 
öntöttvas dobkályhával volt fűthető. Jobb oldalon WC-k, mosdó helyiségek, 
baloldalon forgalmi- és vasúttechnikai helyiségek. A vágányhálózat 
kibővült mélységében: fővonali vágánypáron kívül kettő kitérítő vonal, 
valamint egy teherrakodó vágánypár létesült mázsaházzal. Bárki bármilyen 
szempontból is értékeli vasútépületünket, leszögezhető, hogy az épület 
külső megjelenésében, gondozott előkerti virágágyásaival, az épület 
funkcionális használhatóságával megfelelt, és gazdaszemléletet sugallt a 
hatvanas-hetvenes években.
Az előzőekben említett évtizedekben Adony központjából a MÁVAUT 
buszközlekedést tartott fenn a vasútállomásig oda-vissza a fontosabb 
időpontokban induló személyvonatokhoz.

Lauber István
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A   T E M P L O M K E R T B E N   H A J T O T T

Gyöngyvirág, más néven Mária könnye
Botanikai szóhasználattal élve bókoló fürtvirágzata adja igazi díszét. A 
virágos kertjeink árnyékos részén is jól érzi magát.
 Az illata miatt a kozmetikai ipar is felhasználja. Az apró, fehér, csüngő, 
harang alakú virágokból később piros termést érlel. Ezért mondják, 
hogy a golgotáról hazatérő Mária könnyeiből fakadt. Amikor az emberek 
virággal ajándékozzák meg egymást, virágnyelvvel fejezik ki érzelmeiket. 
A gyöngyvirág jelentése: „képedet a szívembe tartom”.
Szerencsére nekünk nem kell messzire menni érte, hiszen a szigetben is 
bőven nyílik. Lajos atya hetente többször megjárta az adonyi erdőt. Sétája 
napi 2-3 óra is volt. Itt gyűjtött energiát, végzett légzőgyakorlatokat, 
gyűjtötte a gyógynövényeket, hogy a betegeinek ezzel is a segítségére 
tudjon lenni. Kedvenc idézetei közé tartozott egy Morgensterntől származó 
mondat:�

„Minden szép, amire szeretettel nézünk.”
Ő volt az az ember, aki a növényekben meglátta a szépet és főként a 
hasznosat. 

Boldog Istvánné
Fotó: Boldog József
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A D O N Y I   S Z E R V E Z E T E K

Az adonyi Legeltetési Társulat 5. rész

Az 1930-as évnek eseményeiből szemezgetünk most. A január 12-én 
megtartott ülésen, mint sürgető feladat került szóba két bikának a vásárlása, 
ha találnak alkalmasat. Kántor János juhász is megjelent, aki alkudozni 
kezdett, hogy 650 pengőt fizet egy évre a legelőért, de a választmány nem 
engedett, ragaszkodott a 700 pengőhöz, végül mégis 650 pengő lett a végén. 
A Zichy-uradalom szigeti faiskolájából 1200 fa dugvány beszerzését 
tervezték, és a legelői csatornák partjainál tervezték elültetni. Ezt a munkát 
aztán a csőszök végezték el. A Kerekrétnél kezdték, és haladtak felfelé, a 
Perkátai út felé. Ezért 2 pengő napidíjat kaptak. 
A bikaistállók, valamint a békási istálló és aklok alommal való ellátására 
gazdát kerestek. Árverés útján találták meg a megfelelő személyeket. A 
községház udvarán levő istállókat Jantsky Gyula vállalta. A békási nagy 
akol alsó részét Csefkó István, felső részét Pájer József bíró, a kis aklot 
Szeitl István. A nagy istálló felső részét Kremmer Ferenc, az alsót Krausz 
Jakab. Az istállók környékén is fákat terveztek átültetni, illetve ültetni. 
Megbízták az elnököt, hogy ehhez a községi faiskolából szerezzen fákat a 
bíró segítségével. 
Még mindig lábon állt a Kiskúti-völgyben a nád, ezért úgy határoztak, hogy 
árverésre bocsájtják, de ha nem kel el, akkor a vezetőség dönt a levágásáról. 
Végül Köller Ferenc, Schmidt Ferenc és Csefkó István vágta le februárban. 
Ezen az ülésen is kijelentették, hogy a legelőkön tilos kocsikkal átjárni, aki 
vét, azt szigorúan büntetni kell. 
Február 6-án Zichyújfaluban sikerült két bikát kialkudni, 1500 pengőért. 
A kettő közül csak az egyiket vásárolták meg, a másikkal a gazdasági 
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felügyelőség jóváhagyására vártak, ami késett. Közben az első (nagyobbik) 
bika hiába volt már hetek óta Adonyban, egyszer sem fedezett. Erről 
a gazdasági felügyelőséget is értesítették. Ez volt a Betyár nevű bika, 
amelynek március végén még esélyt adtak. Májusban sürgetővé vált a 
hatodik bika megvásárlása. Akkor már a gazdasági felügyelőség is követelte. 
Ugyanis a tehenek létszámához képest (és a fennálló rendeletek szerint is) 
hat bika tartását rendelte el. Végül szeptemberben történt meg az újabb 
bika megvásárlása. 
Áprilisban pótköltségvetést kellett készíteni, amelynek során úgy 
döntöttek, hogy 1930-ban tehenek után 7 pengő, borjak után 3 pengő 50 
fillér fizettessék. Ezt a közgyűlés ellenvetés nélkül elfogadta. 
Mivel nagyon fontos volt a legelők tisztántartása, a tehenesek is 
folyamatosan irtották a tüskés gazokat. A választmány folyamatosan 
ellenőrizte a bérbe adott legelőket. Így a Kántor János juhásznak bérbe 
adott legelőt is. Októberben tapasztalták, hogy ott bizony gondok vannak: 
a tüskés gazok nem lettek kiirtva, különösen a Dunarét legelőnél. Ezért 
felszólították Kántor Jánost, hogy a legelő tisztítását végezze el. Ezzel a 
feladattal a Nagy, un. „Laposi” legelőn (a Kerekrétnél és attól a Perkátai 
út felé eső területen) Háder János zsellér csőszt bízták meg, 3 pengő díj 
ellenében. 
Ebben az évben ingatlancsere is történt. A Nagytemető melletti egykori 
„katonalovagda” helyett a Kiskúti völgyben kapott két hold földet a Társulat. 
Az év végén ismét előtérbe került a bikakérdés. Simon Ferenc elnök előadta, 
hogy ha a bikák kijárnak a legelőre, akkor valóban hat bikára van szükség. 
ha istállóban lesznek tartva, akkor elég az öt darab is. Hosszas tanácskozás 
után született meg a döntés, hogy egy év próbaidőben az istállóban tartják 
a bikákat. A teheneket adott időben odaviszik a gazdák, és minden sikeres 
üzekedés után a bika gondozója 10 liter búzát kap.
És még mindig a bikákról. Novemberben két bika lett selejtezve: a 
Helyes és a Legény nevű bika. A Helyes selejtezve lett, a Legényről pedig 
bebizonyosodott, hogy fedeztetésre egyáltalán alkalmatlan. A két bika 210 
pengőért lett eladva. Az új bikák vásárlására kölcsönt kellett felvenni. 
November 2-án ismét közfelkiáltással választották meg a csőszöket 
és a pásztorokat. A naplóban erről a választásról és a megválasztottak 
feladatairól igen részletesen olvashatunk. Ismerjük meg a tehenesek 
feladatait:
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„A tehenesek a rájuk bízott apaállatokat kötelesek rendesen etetni, itatni és 
tisztán tartani. Ha valamelyik állatnak valami baja mutatkoznék, azonnal 
tartoznak a mezőgazdának jelenteni. Ha a baj az Ő hanyagságukból 
származik, azért ők a felelősek. Ugyanúgy tartoznak a többi rájuk bízott 
állatokkal emberségesen bánni, rendesen itatni, a vályút tisztán tartani. 
Ha valami baj vagy baleset történik, gazdáját rögtön értesíteni, ha az Ő 
hibájukból ered, szintén ők a felelősek. Tartoznak amennyire tőlük telik a 
legelőn a tövist irtani.” 

Rózsafi János
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K I S  K I N C S E S

Alsóházi Boglárka: Csavargó Csongor 1.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon gazdag földesúr. 
Ennek a dúsgazdag földesúrnak volt három fia. Fülöp, Tóbiás és Csongor. 

Fülöp, a legidősebb fiú igazi 
parasztember volt, eszes, 
szorgalmas és mindenben 
követte édesapját, így a földeket 
és a birtokot is ő örökölte. Tóbiás, 
a középső fiú nem szerette a 
földi munkálatokat, a kapálást, 
szántást-vetést, ő inkább 
olvasni, írni, tanulni szeretett, 
így ő tanítónak állt, miután 
felcseperedett. No, és Csongor? 
Hát ő bizony szeretett kapálni 
is, szántani is, olvasni is, de 
mindent csak rövid ideig tudott 
csinálni. Amint megunta az egyik 
tevékenységet, kezdett is bele egy 
újba. Így aztán, soha semmit nem 
vitt végig, Hűbele Balázsként 
élte világát, viszont ezer és egy 
dologba belekezdett.
Fájt is miatta a feje az apjának, 
nem tudta elképzelni, vajon mi 
lesz ebből az izgő-mozgó fiából. 
Egy szép nyári napon Csongor 

úgy döntött, felkerekedik, világot lát, megnézi, milyen szakmák vannak, 
mihez ért, hátha lesz valami, amit megszeret és örömmel csinálja élete 
végéig. Összepakolta hát a batyuját, csomagolt magának élelmet, könyvet, 
papírt és ceruzát, majd elindult útjára. Ment, mendegélt, majd mikor 
meglátta az első falut jelző táblát, úgy döntött, be is tér oda. A faluba érve 
látott egy kovácsműhelyt. Sosem járt még ilyen helyen, úgy vélte, izgalmas 
lehet, mit veszíthet, benéz.
Belépve egyből megcsapta a forróság, és elvakította a kiáradó 
füstgomolyag. Nagy köhécselések közepette azért közelebb merészkedett 
a mesteremberhez, aki a kovácstűzhely fölött állt.

Rajz: Győri Jázmin
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- Jó napot! - köszönt rá illendően.
Szegény kovácsmester annyira belemélyedt a munkájába, hogy nem vette 
észre a belépő vándort, és úgy megijedt, majdnem eldobta a kezéből a 
kalapácsot.
- Adj’ Isten! Mi járatban erre? Maga nem idevalósi, ugyé? – mondta amaz 
magához térve.
- Nem bizony, azért vagyok úton, hogy megtaláljam a hivatásom, a célom az 
életben, és ehhez megfelelő tapasztalást szerezzek.
- Hinnye, hát nekem pon’ kéne egy segéd! Tudod te, hogy kell a vassal bánni?
Csongor kíváncsi és belevalólegény volt, így ezt válaszolta:
- Még eddigi életem során nem dolgoztam vele. Nahát, éppen ezért nem 
tudhatjuk, értek-e hozzá, amíg meg nem próbálom.
A kovácsmester már egészen szép kort megélt, így mindenképp szüksége 
volt segítségre, felfogadta hát munkásnak. Meg hát tetszett is neki a 
bevállalós legényke.
Csongor tanulta a szakmát becsülettel. Egészen ügyes volt már, egyedül 
is gyönyörű kovácsoltvas kapukat készített. Csakhogy, miután kitanulta 
a mesterséget, vele egy időben meg is unta azt. Néhány hónap után úgy 
határozott, tovább áll, elbúcsúzott az öregtől, és elindult a következő faluba.
Az, hogy Csongor merre járt, mit tanult, mi lett a sorsa, jövő hónapban 
tudjátok meg!

R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Művelődési ház
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J Ú N I U S
R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 

Művelődési ház

Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye
Utcakép: Boldog József
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H É T F Ő K E D D S Z E R D A C S Ü T Ö R TÖ K P É N T E K S Z O M B A T V A S Á R N A P

J Ú N I U S
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P R O G R A M O K  A D O N Y B A N

2 0 2 2.  j ú n i u s  7 - 1 0 .

Ünnepi könyvhét
Szervező: BAMHK

Helyszín: Művelődési ház

2 0 2 2.  j ú n i u s  1 0 - 1 2.

Szent Orbán Borrendek találkozója
Szervező: Duna- menti Szent Orbán Borrend

Helyszín: Adony

2 0 2 2.  j ú n i u s  2 0 - 2 4.

Civil - hét
Szervező: VSKE
Helyszín: Adony

2 0 2 2.  j ú n i u s  2 5.

Koccintás 2022
Szervező: Duna- menti Szent Orbán Borrend

Helyszín: Szőlőhegy

2 0 2 2.  j ú n i u s  2 6.

Kétnyelvű ünnepi szentmise az adonyi sváb családokért
Szervező: Német Önkormányzat

Helyszín: Sarlós Boldogasszony templom
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H É T M É R F Ö L D E S   F A K A N Á L  -  F R A N C I A O R S Z Á G  2.

LA PROVENCE
Második otthonom. Lelkem örök kapcsolatban van az ottani családommal, a 
természettel, az építészettel és… az illatokkal. Ha Franciaország híresen jó az 
ételeiről, akkor Provence az első helyek egyikét foglalja el a fűszeres polcon. 
Nagy mázlista vagyok szakácsok terén, ezt meg kell hagyni. Nagyszüleim, 
édesanyám, férfi és női családtagjaim mind remekül főznek. Bernadett, második 
anyám nemzetközi konyhát vitt. Tunéziában nevelkedett sokáig, onnan költöztek 
vissza szülőhazájukba. Kreativitása, szíve-lelke életre keltette a legegyszerűbb 
levest is. (Ennek a családi kedvencnek le sem írom a receptjét, annyira alap. 
Bármilyen zöldség egybe főzve nagy darabokban, majd turmixolva és nyakon 
öntve finom olíva olajjal. Garantált esti felmelegedés télen testnek és léleknek.)
Választanom mégis szükséges a MIND-ből, ezért becsuktam a szemem és életre 
hívtam emlékeimet.

Rakott (csőben sült) cukkini - Gratin de courgettes
Nem ismertem ezt a zöldséget előtte, ma meg már mindenféle ízben és 
formában neveljük a kertben. Bátran készítsék el, könnyű nyáresti falatozáshoz 
kitűnő választás.

Hozzávalók:
1 kg kisebb cukkíni
4 babérlevél
2-4 gerezd fokhagyma (ízlés szerint akár több is lehet)
1 evőkanál liszt
½ liter tej
2 egész tojás
10-15 dkg reszelt sajt (lehet parmezán vagy ementáli jellegű)
vaj, só, bors

Elkészítése:
Vajon megpároljuk a kockára vágott, meghámozott cukkinit. Sózzuk, 
borsozzuk. Hozzáadjuk a fokhagymát, és azzal is 3 percet pároljuk. Megszórjuk 
a liszttel és felöntjük tejjel (én néha tejszínt is teszek hozzá, nem rontja el). 
Egy kicsit összepároljuk, de ne főzzük szárazra. Ha szükséges, inkább adjunk 
még hozzá tejet. Húzzuk le a tűzről, keverjük el benne az egész tojásokat és a 
reszelt sajtot ízlés szerint.
Vajazzunk ki egy sütőformát, magasabb falú tepsit, és süssük 20 percig 180 
fokon. Hasonlóan a szuflékhoz, egy kicsit meg fog emelkedni, ezt kalkuláljuk 
bele. Ne süssük szárazra, úgy finom, ha „szottyos”.
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Vissza a természethez, avagy
Pitypang saláta sült szalonnával - Salade de pissenlits aux lardons

Lajos atya büszke lehetett volna rám, mikor 1991 tavaszán Bernadett 
kihívott a kertbe pitypangot szedni. Szigorúan virágzás előtt, a legzsengébb 
leveleket szedtük - mint kiderült munka közben – ebédre. Alig voltam felnőtt, 
mégis egy csecsemő kíváncsiságával pislogtam az addig csak koszorúba font 
növényre. Ismertem a gyógynövényeket, használtuk is őket, mégis sokkal 
később javasolta nagyanyám cukorbetegségére Lajos atya a gyermekláncfű 
fogyasztásának hasznosságát. (Neve lefordítva ágybapisilés-t jelent, vízhajtó 
hatására utalva).
Hozzávalók:
25 dkg pitypang levél
15 dkg szalonna
1 kk. mustár
1 kk. borecet
olíva olaj, földimogyoró olaj
fokhagyma (ízlés szerint)
kenyérszeletek
só, bors
A leveleket alaposan, több vízben megmossuk, lecsepegtetjük. A salátás 
tálban kikeverjük az ecetet, a mustárt két evőkanál olíva olajjal, sóval és 
borssal (ez délen a franciák saláta öntete), hozzáadjuk a pitypangot és 
félretesszük.



196

A két olaj keverékében megpirítjuk a kenyeret (ficelle a neve ennek a helyi 
kenyérnek, nagyon hasonlít a baguette-hez.) Fokhagymával bedörzsöljük a 
megpirult kenyérszelteteket.
A szalonnát felkockázzuk, megpirítjuk és a salátához melegen szervírozzuk.

Lecsó - Ratatouille
Ugye, mindannyian felkapjuk a fejünket a szó hallatán, hogy hóhé, ez 
magyar recept a javából! Pedig sokan láttuk az egyik legcukibb rajzfilmet: 
Bár mi nem olyan művészien tálaljuk, mint Remy chef, de sose feledjük: 
„Ahány ház annyi szokás”:
Hozzávalók:
2,5 dl olíva olaj
2 gerezd fokhagyma
15 dkg vöröshagyma
75 dkg kaliforniai paprika (vegyes színekben) 
1 kg cukkini
75 dkg padlizsán
60 dkg paradicsom
só, bors
… és a FŰSZEREK: kakukkfű, babérlevél, oregánó, bazsalikom, borsikafű.
Miután alaposan megmostuk a zöldségeket, felaprítjuk vékony szeletekre 
a vöröshagymát és a fokhagymát. A paprikák magházát, és a paradicsomok 
szárait eltávolítjuk, a padlizsánok végeit levágjuk, a zöldségeket 
felkockázzuk.
Egy edényben felmelegítjük az olívaolajat, a fokhagymát és a vöröshagymát 
lassú tűzön üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a paprikát és 5 percig 
sütjük, majd az edénybe tesszük a cukkiniket, és miután levet engedtek, 
hozzáadjuk a padlizsán- illetve a paradicsomkockákat. Sózzuk, borsozzuk 
és fűszerezzük.
Lassú tűzön, kb. 45 percig főzzük a ratatouille-unkat, időnként megkeverve, 
amíg meg nem puhul. Friss baguette-tel a legjobb a tunkolás.
Hasonlóan az adonyi stelázsihoz, a francia spájzban is mindig lapult a télire 
eltett ratatouille-ból, hogy bármikor felidézhessük a kabócáktól hangos, 
fenyőillatú, balzsamos nyárestét, ami azóta is úgy hiányzik. 
Legalább annyira, mint francia családom: Les Monier <3  
Merci pour TOUT

Králl Gabriella
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K Ö R N Y E Z E T I   É R T É K E I N K  -  V A D L E S E N  A D O N Y B A  N

Róka
A róka egyik legismertebb nagytestű ragadozónk. A kifejlett egyed testtömege 
4-10 kg között változik. Testén a vöröses színezetű szőr dominál, háton sötétebb 
sáv húzódik végig, amit a lapockatájon ugyanilyen keresztez. A has szőrzete 
világosabb szürkésfehér vagy fehéres árnyalatú. A farok vége vagy fehéres, vagy 
kifejezetten fehér, a lábak külső fele és a fülek feketék. Pofáján tapintószőrök 
találhatóak, melyek 10 cm hosszt is elérik. A bajuszok ugyancsak hosszúak. 
Farokhossza elérheti a testhossz 70 %-át. A kanok és szukák között lényeges 
színbéli különbség nincs, viszont testméretben van eltérés a kanok javára. 
Nyoma jellegzetes, a kutyafélékre jellemző. Mellső lábán 5, hátsón 4 ujj van, 
de a mellső láb első ujja csökevényes. Nyomképlete leggyakrabban zsinórozás. 
Hullatékát általában jól látható helyen hagyja, ezzel és vizeletével jelöli meg 
territóriumát. Koslatáskor lehet leggyakrabban ugatását hallani.
Csaknem egész Eurázsiában és Észak-Amerikában előfordul. Magyarország 
egész területén, így Adony környékén is megtalálható vadfaj. Élőhelye 
tekintetében nem válogatós, mindenütt megtalálja életfeltételeit, amit 
széleskörű elterjedése is igazol. Hazánkban általában erdei vadnak tartják, 
holott a mezőgazdasági területeken is mindenütt jelen van. Megél a tundrán, a 
sivatagban és újabban az elővárosokban is. 
Kép: A róka. Forrás:www.balastya.hu
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Szaporodását tekintve a róka egyszer ivarzó faj, így csak az év 
meghatározott időszakában képes párzásra. Ezt az időszakot koslatásnak 
hívják, Magyarországon december második felétől március elejéig tart. 
Sikeres párzást követően a szuka vemhes lesz, és 52-53 nap után hozza 
világra 5-6 kölykét. A kölykök csukott szemmel jönnek a világra, szemük 
körülbelül kéthetes korban nyílik ki. A kotorékot először 6 hetes korban 
hagyják el, viszont csak 8 hetes korban távolodnak el néhány méterre 
annak szájától. Ezt követően a kölykök 10-12 hetes korban fokozatosan 
elhagyják a kotorékot, és elkezdődik önállósodásuk, szeptemberre már 
teljesen önállóvá válnak. Ekkor fel kell kerekedniük, és elhagyva korábbi 
territóriumukat, új lakóhely után kell nézniük. 
Táplálkozásukat tekintve a kölykök mintegy 3 hétig szopnak, egy hétig 
még vegyes étrenden élnek, és a negyedik héten kezdődik meg a kölykök 
elválasztása. Ebben az időszakban előemésztett táplálékot kapnak. A 
kölyköknek szánt zsákmányt a róka nyelőcsövében „raktározza”. A kisrókák 
10-12 hetesen kezdenek el vadászni tanulni, először csak kisemlősökön. 
A kifejlett állatok táplálkozásáról rendelkezésünkre állnak vizsgálatok: 
hazánkban elsősorban (55-86%-ban) emlősökből, (13-27%-ban) 
madarakból áll. Általában mezei pockot, mezei nyulat (kisnyúl), fácánt, és 
amennyiben módja van rá, döghúst is fogyasztanak. 
A populáció korösszetétele területtől függ, általában 50-80%-ban teszik ki 
fiatal egyedek, a róka átlagos élettartama 6-9 év.
Mivel a róka vadgazdálkodási szempontból káros vadfajnak, szaknyelven 
dúvadnak minősül, így egész évben vadászható. A veszettség kórokozójának 
legfontosabb terjesztője, többek között ez is indokolja gyérítését. 
A veszettség terjesztésének csökkentésére 1993-ban úgynevezett 
immunizációs program indult Magyarországon (nyugat-európai mintára), 
melynek során repülőgépről megfelelő rendszer szerint teszik a rókákat 
immunissá. Különösen fontos állomány-szabályozása apróvadas és 
vegyesvadas területeken, mint az Adony környéki terület. A vadászati 
hatóság kötelező kilövési kvótát állapít meg az apróvad létszámának 
figyelembevételével, melyet nem teljesítés esetén a vadászati lehetőségek 
csökkentésével szankcionál.
Vadászata elsősorban les vadászat formájában történik, koslatási 
időszakban eredményesen használható behívására a nyúlsíró síp. Ezzel a 
módszerrel tudjuk utánozni a sérült nyúl síró hangját, melyre az éhes róka 
felfigyel, és lőtávolságba hívható. A síphasználatot vadásztársaink közül 
néhai Szalai Miklós barátom ismerte a legjobban, szerencsére tudását 
sokunknak továbbadta, mely jó szolgálatot tesz az apróvad állományunk 
megvédésében.
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Ezen túl vadásszuk a téli fácánhajtások alkalmával is, viszont eredményes 
év közbeni állományszabályozás esetén ilyenkor kevés példány kerül 
terítékre.
A puskával történő vadászat mellett a csapdázás tud segítségünkre lenni 
a róka állomány-szabályozásában, viszont ez a módszer igényli a legtöbb 
energiát, hiszen a csapdákat napi szinten ellenőrizni kell. Adonyban 
főként két csapdázási módot használunk a róka gyérítésére. Az egyik 
a hattyúnyak csapda alkalmazása. Ezeket a róka által gyakrabban járt 
helyek közelébe helyezzük ki, a csapdákra lépve sem jelentenek veszélyt, 
mivel csak a csali meghúzását követően fogják meg a vadat. A viszonylag 
biztonságos működés ellenére sem javaslom senkinek, hogy belelépjen, 
mert rugója nagyon erős. Amennyiben ilyen csapdát alkalmazunk, azt 
kiírjuk az érintett területrészünkön. A másik használatos csapda az élő 
csalis ládacsapda. Itt a csapda alsó részén egy zárt ketrecben általában 
galambokat tartunk, ezeket naponta etetni és itatni kell, így szintén sok 
odafigyelést igénylő csapdázási mód, cserében nagyon eredményes tud 
lenni. Az üregi nyulak felszaporodásában nagy segítségünkre volt az 
ilyen ládacsapdák alkalmazása, főleg a kezdeti időszakban heti-kétheti 
rendszerességgel tudtunk vele rókát fogni. Érdekes tapasztalat volt, hogy 
a kiürült róka kotorékokat, azok szagának megszűnésével az üregi nyulak 
vették használatba.

 Szántó Zoltán
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K I S  T Ö R T É N E T E K  A D O N Y R Ó L

Kötődéseim
Tischner Erika vagyok, 1959. május 2-án születtem Sztálinvárosban.
Hogy mégis mi köt Adonyhoz???
A szüleim, Hőgyei Ida s Tischner Vilmos, akik Adonyban születtek. Anyai 
nagymamám, Schmidt Mária, s dédnagymamám, Czinger Róza. Őket még 
ismertem. Dédikém haját nagyon sokszor fésültem, fontam, s tűztem föl 
fonott kontyba, no meg együtt tömtük a kacsákat.
Dédnagyapám hentes volt, Schmidt Pál. Az adonyi Szőlőhegyen volt szőlője. 
Ott még én is kötöztem kislánykoromban. Ami emlék még tőle, az egy 
borverseny aranyérme. Büszke vagyok rá!
Édesapám rokonsága is Adonyhoz kötődött. Dédnagyapámnak vegyesboltja 
volt ott: Tischner és fiai felirattal. 
Ami pedig engem igazán a faluhoz fűz? Szép emlékeim vannak róla! Az 
ifjúságom nyarait idézi fel. Minden nyáron vittek szüleim „nyaralni“néhány 
hétre édesanyám nagybátyjáékhoz. Schmidt Gyula bácsi és felesége, Maris 
néni mindig nagyon nagy szeretettel fogadtak. Jó sorom volt ott! Sokat 
segédkeztem a főzésben, eltevésekben. Ilyenkor jókat beszélgettünk. Sok 
mindenre megtanítottak. Többek között a tökfőzeléket azóta is úgy főzöm, 
ahogy ott megtanultam.
A legnagyobb élmény azonban a rétes sütés volt. Ez az egész délelőttöt 
igénybe vette. Maris néni saját kezével nyújtotta, s ötféle tölteléket 
készítettünk hozzá. Nagyszerű ebédet ettünk ezen a napon: túrós, mákos, 
meggyes, almás és káposztás rétest. Ilyent ma már aligha ehetünk!
Maris néni lányát, Gizikét is nagyon szerettem. Ő csecsemőgondozó volt 
az újszülött osztályon. Nem ment férjhez, de életét a pici kisbabák tették 
igazán széppé. Az én kislányom fülbevalóját is ő tette be születésekor. Pali, 
a testvére nagyon ügyeskezű ácsmester volt. Tőle is ellestem dolgokat. 
Nagyon szép intarziákat készített, egyet nekem ajándékozott, ami azóta is 
az előszobámat dekorálja. 
Gyakran mentem szomszédolni, főleg szembe, a Gagyi Erzsi néni 
fodrászatába. Ott sokszor délelőttöket töltöttem, s ellestem a hajvágás 
csínját-bínját. Majdnem fodrász lett belőlem! A másik szomszédban, 
Tuba Iréntől tanultam krumplit vágni kockákra. A használaton kívüli kis 
disznóólat pedig berendeztük egy kis beszélgetős kuckónak. Még képet is 
tettünk ki a falra.
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Kép: Tischner Erika a gyermekeivel

Két jó barátnőm is volt ott, Szeitl 
Magdi és Kiós Magdi. Bicajjal 
jártuk a falut, segítettünk 
vizet hordani a kútról, mert 
akkor még nem volt vezetékes 
víz. Aztán délutánonként, 
mikor már eleget segítettünk, 
mehettünk a Kastélykertbe 
sétálni, játszani, meg a Dunára 
fürödni. Egy nagy diákkori 
szerelem is él az emlékeimben!
Egyszer voltunk Lajos atyánál 
is, aki nagy természetgyógyász 

hírében állt. Sajnos, csak magas termete, mosolygós arca maradt meg 
emlékeimben. Egyik ismerősömnek azonban megvan a könyve, amit a 
gyógynövényekről írt.
S mit szerettem még ebben a faluban? Az embereknek lelkük volt! 
Kedvesek, mosolygósak, segítőkészek voltak mindig. S talán ez elmondható 
a mai adonyiakról is!
Három gyermekem van - életem értelmét ők jelentik –, nekik már nem 
voltak a településről ilyen vagy hasonló élményeik. Balázs, a legidősebb fiam 
Zürichben él, informatikus. Középső Tomi fiam szobrász, és Budapesten 
él. Ági leányom kerámia tervező, és Londonban él. Nekik Adony legjobb 
esetben is csak egy helységnévtábla lesz Dunaújváros és Budapest között, 
ők már nem fognak kötődni Adonyhoz…

Tischner Erika
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H A  É N  L E N N É K  A  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  M I N I S Z T E R

Mindennapi kenyerünk a kukába kerül. Ha ezt látná nagyanyám, akinek szent 
volt a kenyér! Abból semmi nem kerülhetett a szemétbe! Bezzeg manapság… 
De nézzük, hogy a mai meeting résztvevői Mester Fanni, Mester Regina, Kárász 
Erik, Varga Bernát, Klein Franciska, hogy látják ezt a témát. A koordinátorok: 
Alsóházi Réka és Hetyei Gábor voltak.

Az élelmiszer-pazarlás
Becslések szerint a megtermelt élelmiszer legalább 1/3-a végzi a szemétben. 
Amellett, hogy ez jelentős pazarlás, nagy környezeti terhet is jelent. Egyrészt 
az üvegházhatású gázkibocsátás 10%-a a mezőgazdaságból származik. Ennek 
legalább a harmadát meg tudnánk spórolni az előállítás során, és tetemes 
energia megy el a hulladék begyűjtésére, szállítására, feldolgozására. Másrészt 
a szemétbe kerülő szerves hulladék lebomlása során metán keletkezik, mely 
23-szor veszélyesebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid. Mit kellene 
tenni, hogy ne így legyen? Lehet a lakosság szokásait megváltoztatni? És 
a kereskedelmet? A reklám ránknyomja a termékeket, melyek közül nem 
egyszer úgy dobódik a kukába az élelmiszer, hogy felbontásra sem kerül. 
Hogyan tovább élelmiszergazdaság? Gyors étkezés? Házhozszállítás? Otthoni 
főzés? Mi lesz a jövő? Hogyan lehet jó irányba terelni az étkezési szokásainkat? 
És mi a jó irány?
Érdekes módon, a csapat a problémát nem a felesleges pénzkiadás, de még nem 
is a környezetvédelem oldaláról közelítette meg, hanem a motiváció oldaláról. 
A pazarlást, mint társadalmi jelenséget kezelték: az egyénben megjelenő 
mértéktelenség és az önzőség oldaláról. A „mindent megtehetek” szemlélet 
jelenik meg nemcsak a közlekedésben, az egymáshoz való viszonyunkban, de 
az élelmiszerhez való hozzáállásban is. „Ha nem tudsz megbecsülni egy falat 
ételt, ott baj van!” – fogalmazott egyikük. Melyben mélységesen egyetérthetünk 
– azt hiszem. És ez nem feltétlenül csak és kizárólag a jövedelmi viszonyoktól 
függ!
A probléma kezelését, mint leendő miniszterek, a boltoknál kezdenék. A 
felesleges vásárlások csökkentését az egységcsomagok tilalmával indítják: 
azok az élelmiszerek, melyek tucatjával, vagy még nagyobb darabszámú 
csomagban kaphatók, és ilyen kiszerelésben árelőnyt biztosítanak, 
hajlamosítják a vevőket, hogy inkább azt vigyék a pénztárhoz, mint 
mondjuk a család tényleges igényének megfelelő darabszámút. Ezáltal 
túlvásárlásra ösztönöznek (nem mellesleg a „csomagolást is becsomagoljuk”, 
nagymértékben hozzájárul a hulladéktermelés fokozódásához). A probléma 
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megoldását miniszteri rendelettel lehetne szabályozni. Akár tilalmak 
felállításával (egységcsomagok tilalma), akár extraadó bevezetésével 
(környezet-terhelési termékadó).
A boltban elkezdődő pazarlás másik lényeges oka az impulzusvásárlás 
és a tudáshiány arról, hogy mit is rejtenek az élelmiszerek, és mire van 
szüksége egy egészséges szervezetnek a táplálkozás során. Ezeket a 
problémákat már gyermekkorban kell elkezdeni helyén kezelni. Az 
oktatásunk sok esetben rengeteg tudást akar feleslegesen a gyermekekbe 
tömni, míg a mindennapi élet legfontosabb ismeretei szóba sem kerülnek 
az évtizedekig tartó sulis időszak alatt. A minisztériumuk feladatának 
látják olyan tanóra bevezetését, mely egyrészt a tudatos vásárlást, 
élelmiszer-gazdálkodást oktatja, másrészt pedig a dietetika, táplálkozás 
tudományának alapjait tanítja meg az alapképzés során. Legyen ez a 
tantárgy az életviteltan. (Tegyük a szívünkre a kezünket – kedves Olvasó 
–, de életünk során hányszor vettük hasznát annak, hogy tudjuk, vagy 
legalább is tudnunk kellene a citromsav-ciklus működését! Pedig belénk 
verték. Miközben megdöbbentően kevesen gondoljuk végig, hogy miként 
kell összeállítani a reggelit, ebédet, vacsorát; a fehérje, a szénhidrát, a zsír, a 
rostok és a vitaminok egyensúlyát a napi étkezésünkben.) Tehát az oktatás 
megszervezése, a megfelelő tananyag készítése a tudatos vásárlástól az 
otthoni élelmiszer-kezelésig, felhasználásig. Ez mind, mind oktatandó 
kell, hogy legyen. Egy háztartásvezetésre felkészült család ezek nélkül az 
ismeretek nélkül nehezen tud tudatosan és takarékosan gazdálkodni az 
élelmiszerekkel.
Az élelmiszer pazarlást úgy is lehet csökkenteni, ha tudatában vagyunk 
annak, hogy a friss, a csomagolt élelmiszert – ha már látjuk, hogy a 
szavatossági ideje lassan lejár, és nem fogjuk elfogyasztani – milyen 
módon és mennyi ideig lehet fagyasztással eltarthatóvá tenni. Ezeket 
az információkat a csomagoláson kell feltüntetni azzal együtt, hogy 
javasolt-e a termék fagyasztása. A túró, a sajt, a vaj a tejtermékek közül – 
tapasztalatunk szerint – jól fagyasztható, míg a tejföl például nem. A leendő 
miniszterek erre vonatkozóan megalkotnák a fagyasztásra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettséget. Ez lehet a termék csomagolásán is, de 
lehet erre külön minisztériumi honlapot is üzemeltetni. (A saját előállítású 
készételek fagyasztása is preferálandó!)
Szintén a tudatos étkezést szolgálja, hogy nemcsak az alapanyagok 
beltartalmával kell, hogy tisztában legyünk, hanem a teljes átláthatóságot 
biztosítani szükséges a kész ételeknél éppúgy, mint az éttermi vendéglátás 
során. A vásárlónak (vendégnek) lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
tudja, mit eszik (fehérje, szénhidrát és zsír tekintetében), és az mennyi 
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energiát tartalmaz. Bár épp az elmúlt évtized jelentős változást hozott az 
éttermi vendéglátásban a pazarlás tekintetében: egyrészt a maradék ételt 
már elcsomagoltathatod, másrészt pedig a hulladékkal a vendéglátásnak 
elég szigorúan el kell számolnia. Ennek következetes betartását is az 
élemiszerlánc-biztonsági hivatalnak komolyan kell vennie. (Jelenleg a 
NÉBIH a megyei kormányhivatalok alá vannak rendelve, holott ezen 
szakmai szervezetnek is szakirányításra lenne sokkal inkább szüksége, így 
a hálózatukat a környezetvédelmi minisztériumhoz kell besorolni.)
Az élelmiszer-hulladékok egy részének az otthoni kezelésére megoldást 
ajánl a komposzt készítése: a zöldség és gyümölcsre ez megoldás, de a 
fehérjére (hús- és tejtermékek, tojás) és a pékárukra már ez nem mondható 
el. A hulladékok gyűjtésére kisközösségi szinten kell megoldást találni. 
Ennek hatékony módja lehet a településrészenként felállítandó élelmiszer-
hulladék szelektív gyűjtését szolgáló feldolgozó állomások hálózatának 
létesítése és működtetése. Az állomás feladata csökkenteni a képződő 
kommunális hulladékot, megoldást találni a szerves hulladékokból eredő, 
agresszív üvegházhatást okozó gázképződés felhasználására. A szerves-
anyag a bomlása során metánt bocsát ki, mely 23-szor agresszívebb 
üvegházhatást okozó gáz, mint a szén-dioxid. A földgáz, amivel fűtjük 
otthonainkat, szintén metán. Kézenfekvő a megoldás: a szerves hulladékból 
képződő gázokat fel kell fogni, és azokat elégetve nemcsak hasznosítani 
tudjuk a hulladékot, de nagyrészt el is tűntetjük, és melléktermékként 
metánt kapunk, mellyel csökkentetni tudjuk a földgáz-felhasználást. Ez a 
vonal minden pontjában pozitív eredményt hoz! A településrészenként 
megvalósítandó, a minisztérium által 100%-ban finanszírozott és 
az önkormányzatoknak átadott helyi biogáz üzemek alkalmasak 
arra, hogy a kisközösségek számára energiát szolgáltassanak, vagy az 
önkormányzati fenntartású intézményeket lássák el fűtési energiával, de 
nem elhanyagolható az a lehetőség sem, hogy a helyi tömegközlekedés 
működtetésébe lehessen felhasználni az itt termelt metánt. Irányadó lehet 
számunkra az indiai példa, ahol nagyon sok vidéki háztartásban működik 
saját gyártású biogáz üzemecske, mely a konyha energiaigényét kielégíti…

Hetyei Gábor
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A Z  É N  I D É Z E T E M - E L R E J T V E   A  R E J T V É N Y B E N

Június

Nehéz Balázs atya mély gondolatai után átvenni – csak néhány hónap 
erejéig – a szót, és a havi rejtvényünk fősorában megbúvó bibliai idézetről 
elmondanom, miért is fontos számomra az idézett gondolat. Az e havi, 
egyébként Máté evangéliumában megbújó igazság a vallási hiten vagy nem 
hiten túl egyetemes erkölcsiséget fogalmaz meg számomra – és remélem, 
mások számára is.
Az iskoláim elvégzése után minden munkanapon alkalmazásban álltam 
(úgy, mint oly sokan mások), azóta másodállásban is dolgozom (úgy, mint 
oly sokan mások), hozzám telhetően legjobb tudásom szerint teljesítettem 
a rám bízott feladatokat (úgy, mint oly sokan mások), és ezt korrekt 
jövedelemmel méltányolták is (úgy, mint oly sokan másoknál is, legalábbis 
bízom benne).
A pénz utáni hajsza sok olyan pillanattól megfosztott, mely már soha 
vissza nem fog térni, örökre elveszett: gyermekeink életének sok 
csodás pillanatáról lecsúsztam, melyet nem tudok már visszahozni és 
megbocsátani magamnak. Könnyűnek tűnik, most így utólag okosnak 
lenne: de biztos, hogy a jövedelem, a pénz, a jólét oltárán feláldozható a 
legfontosabb: a gyermekeink, a családunk szeretete? Kevesebb munka, 
több odafigyelés, kevesebb materiális kincs, sokkal több szeretet, sokkal 
több idő azokra, akik az igazi kincseink. Hiszen miért és kiért is dolgozunk, 
ha nem őértük, a gyerekekért?

Az idézet megtalálható: Máté evangéliuma 19,25.

Hetyei Gábor
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A D O N Y I  E M B E R E K  A D O N Y I  É R T É K E K -                                               
É R D E K E S  E M B E R E K  K Ö Z Ö T T Ü N K

ZEÉV
Zsidó származásával kapcsolatban egy-két fontos történelmi dolgot 
szeretnék ecsetelni.  Adonyban 1880-ban 121 fő zsidó lakott, 1930-ra 
létszámuk 40 főre csökkent. Zsinagóga is volt a településünkön, de a II. 
világháború alatt bombatámadás érte. A zsinagóga a Petőfi utcából leágazó 
kis utcában volt: talán az idősebbek még emlékeznek rá, azon keresztül 
lehetett „hátba támadni” a valamikori nagy vendéglőt, melynek a főbejárata 
a mai Kossuth Lajos utcára nézett.
A német politika hatására 1938-40-es években Magyarországon is 
megkezdődött a zsidók üldözése. Az I. világháborúban még harcolhattak a 
zsidó férfiak, és fontos pozíciót és rangot is betölthettek, de az új zsidótörvény 
ezt már tiltotta. A II. világháborúban már csak munkaszolgálatosok 
lehettek. Fegyver nélkül, kizárólag munkavégzéssel teljesítettek háborús 
szolgálatot. Árokásásra, aknamezőre küldték ki őket. A gettósítások és a 
tömeges deportálások idején viszont sokak számára menedék volt, és 
szerencsés esetben a túlélést is jelentette a munkaszolgálat. Kötelesek 
voltak a sárga csillagot a megkülönböztetés jegyében hordani. A Bibliában, 
az Ószövetségben az áll: a zsidó nép a kiválasztott. Ennek tudatában élték 
életüket. Az adonyi zsidók valamennyien becsületes, dolgos emberek 
voltak. Jó kapcsolatot ápoltak a többi emberrel.
Néhány köztiszteletben álló családot hadd soroljak fel közülük: Dr. Ferenczy 
László orvos, a szegényeket ingyen gyógyította. Dr Szilágyi Ignác ügyvéd. 
Dr Ferenczy Tibor ügyvéd megmenekülése után Budapestre került, és mint 
a Népfőügyészség vezetője részt vett a háborús bűnösök, Szálasi Ferenc 
és társai elleni perek lefolytatásában. Aztán később Izraelbe költözött, 
mert a családját elveszítette Auschwitzba. Dr. Sándor Mihály orvos: az ő 
szerencséje az volt, hogy a felesége hithű katolikus volt. A férj már korábban 
áttért a katolikus vallásra, és ennek köszönhetően megmenekült a szörnyű 
katasztrófától. 
1944-et írunk. Farkas Bertalan és Farkas István testvérek és kereskedők 
voltak. A mai Bajcsy-Zsilinszky és a Rákóczi utca sarkán, a régi KTSZ 
(varroda) épületében (ma zöldségboltnak, virágboltnak, lakásoknak 
helyet adó épület területe) helyezkedett el az üzletük. Minden vásárlóval 
udvariasan, előzékenyen viselkedtek, mindenkihez volt néhány jó szavuk. 
Boltjuk különleges volt. A faluban csak itt lehetett könyvet kapni avagy 
rendelni. Delikates jellegű dolgokat is tartottak. Ilyen volt a medvecukorka 
például. Impozáns, tiszta, különleges atmoszféra, légkör uralkodott e 
helyen.
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A Farkas üzlet

A zsidó férfiakat bevitték munkaszolgálatra. 1944 május közepén a maradék 
adonyi zsidó lakosságot összeszedték éjjel, és lovas kocsival elszállították 
Ercsibe, gyűjtőtáborba. Onnan körülbelül 3 hét múlva tehervagonba 
rakták, és Auschwitzba szállították őket. Azaz a biztos halálba vitték 
mindahányukat.
Farkas Bertalan fiát Farkas Jenőnek hívták. 1923-ban Budapesten született, 
de a gyerekkorát Adonyban töltötte. A faluban mindenki csak Jancsinak 
hívta. Ő volt az egész iskolában a legrosszabb rajzoló. Emellett még színvak 
is volt. 
Német nyelvtanórán Soós tanár úrról karikatúrát készített. Utána sorra 
mentek hozzá a srácok, hogy róluk is készítsen rajzot. 12 évesen kezdett 
újságot csinálni, és szinte haláláig dolgozott.
Horthy Miklós kormányzó rendszere az újságírói tervét tönkretette, 
ugyanis zsidó származása miatt nem mehetett egyetemre. Így lett ács, és 
így úszta meg azt, hogy munkaszolgálatosként a frontra kerüljön, szükség 
volt a szaktudására. A deportálás elkerüléséhez már ez sem volt elég. 
Életben maradt, és elindult a leendő Izraelbe. Ezúttal a Brit birodalomnak 
támadt egy jobb ötlete, nem engedték be, és Cipruson tartották börtönben, 
de szívós ember volt, és csak megérkezett az ígéret földjére. A függetlenségi 
háborúját vívó ország tárt karokkal várta… katonaként.
Az egyik legsúlyosabb „fronton”, a latruni ütközetben vetették be. Az út volt 
a tét, amely összekötötte Jeruzsálemet Tel-Aviv-val. Ezekben a harcokban 
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többszáz, de lehet, hogy több ezer zsidó katona halt meg, sokan küzdöttek 
itt a holokauszt túlélők közül azért, hogy legyen hazájuk a világban nekik 
is. Köztük Farkas Jenő, Budapestről, Adonyból: megint túlélte az újabb 
háborút.
Építkezésen dolgozott, és egy szabad órájában felkereste a pesti honfitársát, 
Kishont Ferencet, Efrájim Kishontot. Ő beszélte rá a nagy lapot, a Maárivot, 
hogy alkalmazzák karikaturistaként, és ő találta meg számára a Zeév nevet, 
amely a Farkas izraeli fordítása. Ezután lényegében végig, jóformán haláláig 
rajzolt. Politikai karikaturista volt és illusztrátor. A rajzaival, skicceivel, 
karikatúráival ő volt, aki a pesti zsidó humorból megalkotta az izraeli 
humort. Elsősorban és egyértelműen újságírónak tartotta magát, s nem 
csak, mint egyszerű újságíró, riporter, hanem publicista, olyan publicista, 
aki a véleményét rajzban fejezte ki.
9 egyéni kiállítása volt. 1990-ben a budapesti nemzetközi karikatúrafesztivál 
résztvevője és zsűrijének tagja. Politikai karikatúráiból négy kötet látott 
napvilágot, több mint 50 könyvet illusztrált és számos díjat kapott. 
Többször járt haza látogatóba. A zsidó temetőben emléktáblát helyezett el 
a Farkas család sírboltján az 1944-ben elhurcolt családtagok tiszteletére.
Legkésőbb Farkas Berci ment ki Izraelbe, már az új hazába, mert háború 
után már csak testvére és fia maradt életbe. Nem találta helyét itthon 
család nélkül. A Kremmer kocsmába járt ebédelni, és Bartos Mihállyal és 
az idősebb Benke Pali bácsival sokáig levelezett. Azzal fejezte be a leveleit, 
hogy Adonyt nem tudja elfelejteni.
Farkas Jenő, a világhírű adonyi származású karikatúrista 2002-ben, 
Izraelben halt meg, és tért végső nyugovóra. De nekünk, adonyiaknak 
Jancsi, az izraelieknek pedig ZEÉV marad mindörökre. 
Forrásanyag: 1988-ban a Magyar Filmhíradóban szerepelt
Dr. Steirer Lajos: Adonyi történetek- Zsidó lakosság kálváriája Adonyban
Pintér Miklós, Kremmer Lajos, Berkes Györgyné, Forgó Józsefné született 
Gévai Eta

https://mazsihisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/mazsihisz-hirek/hires-izraeli-magyarok-a-
farkas-aki-efrajim-kishon-javaslatara-megalkotta-a-karikaturat
Karikatúrák: https://izraelinfo.com/2021/05/21/farkas-csopogo-ecsettel/

Ignácz Ildikó
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Ú J J Á   É P Í T E T T E M!!

Vízszigetelés kívül, belül
Mint azt az előzőekben említettem, a víz a legnagyobb ellenség az ilyen 
öreg házak estében. A talajból kapillárisan a falakba felszivárgó víz 
roncsolja a falszerkezetet, úgymond pecséthatást idézve elő. Ez azt jelenti, 
hogy a magas víztartalom miatt a falazat képlékennyé válik és megroskad. 
A páradiffúzió miatt kicsapódó nedvesség fagykárokat is okozhat, és a 
falazat kikagylósodásához vezet. Ezen sokat ronthatnak a nem megfelelő 
faljavítások, melyek gátolják a páraáteresztő képességet, mint például 
a cement vagy főleg a műgyanta alapú anyagok. Pontosan emiatt nem is 
szabad akárhogyan hőszigetelni sem. A hungarocell teljes mértékben 
kerülendő. A kőzetgyapot szigetelések is hagynak kivetnivalót, de erről 
már jobban megoszlanak a vélemények. Míg a természetes anyagok, 
mint például a nádpadlóval történő hőszigetelés és azok természetes 
újrahasznosítható rögzítése megfelelő és nem változtat vagy csak nagyon 
minimálisan a falazat természetes páradiffúzióján.
Tehát második lépésként a vízszintes vízszigetelést kellett megoldanunk, 
melyre régebben nem volt lehetőség vagy kevésbé foglakoztak vele. A 
belső vakolat leverésekor találtunk a téglaalap és a falazat találkozásánál 
kátrányra utaló nyomokat, de az valószínűleg nem is volt a legszakszerűbben 
megcsinálva, és a hosszú évek alatt annyira tönkrement, hogy nem tudta 
ellátni a szerepét.
A vízszigetelésre a mai fejlett építészeti anyagok és technológiák többfajta 
alternatívát is kínálnak, melyről szintén nagyon megoszlanak a vélemények. 
Nehéz eldönteni, hogy melyik a legmegfelelőbb az adott épület esetében. 
Ezen tevékenységeket végző szakemberek esetében sincs teljes egyetértés. 
Ki, mire esküszik. Mi a falátvágásos technológia mellett döntöttünk.
A falfűrészeléses technológia során HDPE polietilén szigetelőlemez 
behelyezésével fizikailag akadályozzák meg azt, hogy a talajnedvesség 
kapilláris úton feljusson a falszerkezetbe.
Átvágtuk                                                               Szigetelünk
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A beépített szigetelőlemez élettartama korlátlan, ezért a szigetelés 
véglegesen megakadályozza azt, hogy a falak felvizesedjenek. Alkalmazható 
tégla és vegyes falazatoknál, vályog és vert falak esetében is. A kivitelezés 
során alkalmazott szakaszos felékeléseknek köszönhetően az épület statikai 
állapota nem változik meg. Ijesztően hangzott és főleg annak látszott, de 
minden bizonnyal mégis a legkevésbé rongálja a falszerkezetet. Ezután 
a falátvágást kívül-belül betapasztották habarccsal, és a méterenként 
behelyezett csöveken szintén habarcsot pumpáltak a résbe, így töltve ki 
azt teljesen. 
Mintha mi sem történt volna, de ettől féltem leginkább (talán)

Ehhez az eljáráshoz egyenes felületekre 
van szükség az épület körül és a belső 
helyiségekben is. Meg kell határozni a 
végleges padlószintet és azt figyelembe véve 
kell a megfelelő magasságban kialakítani a 
szigetelést, hogy az később összekapcsolható 
legyen az aljzatszigeteléssel. Az épületen ez 
volt az első olyan munka, amit teljes egészében 
nem mi csináltunk. Csak asszisztáltunk. Mivel 

a belső vakolatot is levertük, és az aljzatot is kiszedtük, hogy kialakíthassuk 
a megfelelő rétegrendet, így a szigetelés után rengeteget száradhatott a fal. 
A falakat újravakolhattuk mész és homok 1:4 arányú keverékével. Az aljzat 
rétegrendje 15 cm kulé ágyazatból, 15 cm vasalt aljzatbetonból és az azt 
borító GV lemezes vízszigetelésből épül fel. Ezt követi 8 cm hőszigetelő 
lemez párazáró fólia, mely végül fogadja a padlófűtést és a végleges 
padlószint betonrétegét, de a gépészetről a későbbiekben. 
A belső terek aljzatát…...is újra kellett szigetelni ahhoz, hogy a talajnedvesség ne szivároghasson fel.

A betonozási és vakolási munkák Varga Csaba kőműves mester keze 
munkáját dicsérik. Nagy előrelépés volt mindkét folyamat, eztán már 
kényelmesebb volt a belső kialakítás is.     
ifj. Neichl Mihály
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A Z  A D O N Y I  V A S Ú T  T Ö R T É N E T E

Leszoktunk a vonatról
A közlekedéspolitikai koncepció végrehajtásával (1968.) a hazai 
kisforgalmú vasútvonalak és állomások mintegy 30%-át felszámolták, 
és a fogalmat közútra terelték. A mellékvonalak felszámolásának aránya 
jóval meghaladta az európai vasutak hasonló intézkedéseinek mértékét. 
A Pusztaszabolcs-Dunaújváros szakaszt 1983-ban villamosították, 
szeptember 5-én történt meg a villamos üzem felvétele.
A vasúti pályát az utóbbi években több lépcsőben is korszerűsítették, 
lehetővé téve az új, korszerű szerelvények üzembiztos üzemeltetését. 
A teherforgalom szempontjából fővonali sűrűséggel közlekednek a 
szerelvények, egyrészt a Dunai Vasmű, másrészt a dunaföldvári etanol gyár 
és nem utolsó sorban a Paksi Atomerőmű működése miatt.
A vasúti személyszállítás azonban gyér kihasználtsággal közlekedik 
Pusztaszabolcs és Dunaújváros között. Köszönhetjük ezt az 1968-ban 
elfogadott és napjainkban is alkalmazott kötött pályáról közútra terelt 
teher- és személyszállításnak. Részben elhibázott szemlélet ez, hiszen 
nagy mennyiségű tömegárut vasúton szállítani sokkal gazdaságosabb.
A személyszállítás során sincs messze kihasználva a vasút kapacitása. 
Sokszor láthatjuk, hogy a szerelvények jobb esetben félig üresen robognak 
át a vasútállomásokon, megállóhelyeken. A személyszállítás kötött 
pályára való visszaszoktatása rengeteg akadályba ütközik. Látható és 
tapasztalható, hogy Magyarországon fejlett főútvonal hálózat épült és 
épül ki, és itt erőltetnek minden szállítási és személyautós forgalmat 

lebonyolítani. Jelenleg öt és fél 
millió személyautó torlaszolja 
el útjainkat, de meddig lehet ezt 
növelni? A jövő környezetének 
védelme meggondolásra int.
A vasút, véleményem szerint, 
újra előtérbe kell, hogy 
kerüljön. Nagyobb integrációt 
kéne létrehozni a közút és a 
kötött pálya között. 
Az adonyi vasútállomás személyezete a 
70-es években.
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 Az adonyi vasútállomás személyezete a 80-90-es években.

Már vannak erre utaló intézkedések és megvalósult beruházások 
országunkban és az adonyi vasút vonatkozásában is már tapasztalható ez. 
Európa nyugati felében erre már néhány évtizede rájöttek és alkalmazzák 
is. Adonyban, ha felülök egy korszerű, alacsonypadlós személyvonatra, jól 
érzem magam benne. Tágas, tiszta, csendes utazást biztosít, utazási időben 
felveszi a versenyt az autóbusszal. Egy hátránya van a busszal szemben, 
hogy egy kilométerre van a településtől. A mai motorizáció mellett ez is 
megoldható lenne. Példaként említeném, hogy a Velencei-tó környéki 
települések a vasútállomások mellé-elé személygépkocsi parkolót 
létesítettek.
Nem járok talán messze az igazságtól, ha azt mondom, az adonyi 
tömegközlekedéssel utazók elfelejtették, hogy vasúttal is tudnának utazni. 
A MÁV-nak a Dunaújváros-Pusztaszabolcs személyvonatok üzemeltetése 
valószínűleg veszteséges. Költeni nem szándékoznak évtizedek óta 
a vasútállomásunk épületére, környezetére. Egy utazó, aki az adonyi 
vasútállomáson leszáll a korszerű vonatról, és rátekint az állomás épületére, 
közvetlen környezetére, úgy érzi ötven évet lépett vissza az időben. Az első 
benyomása a vasútállomáson lehangolja, és talán elveszi a kedvét, hogy 
meglátogassa településünket. Mi, adonyiak tehetnénk a magunk módján, 
lehetőségeinket mérlegelve, hogy ne kelljen szégyenkeznünk!
Személyes kérés, ha lehet ilyen: nos, kedves adonyiak, utazzunk többet 
vonattal!

Lauber István
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A   T E M P L O M K E R T B E N   H A J T O T T

Levendula
Őshazája a Földközi-tenger partvidéke. A levendulát színe miatt a 
bűnbánat és a szenvedés jelképének tartották. Ezért ábrázolták Mária 
Magdolna attribútumaként, de jelképezi Szűz Mária alázatosságát is. Márk 
evangéliuma különleges értékként említi a nárdus olajat, azaz a levendulát, 
nyugtató hatása miatt. Szent Hildegárd vallotta, hogy a fej különleges és 
feltétlen gyógyszere, tisztítja az elmét, éber és eleven tudatot eredményez. 
A belőle készült parfümöt Nagy Katalin orosz cárnő, Nagy Frigyes német 
császár, és J. W. Goethe is sokra becsülte. Napóleon a levendula olaját 
kockacukorra csepegtetve csemegeként fogyasztotta. Krúdy Gyula 
Álmoskönyvében így írt:

„Ha álmunkban levendulaillatot érzünk, 
egy kedves élmény emlékét idézzük fel.”

Szárított virágként is megállja a helyét. A kozmetikai ipar számos területén 
is használják. Nagyanyáink mosdóján a házi szappan mellett ott volt 
a levendula szappan is. A kölnivizet egy német szerzetes találta fel, és 
egy Köln városában élő kereskedőnek ajándékozta. A levendula kölnit 

nagy szeretettel használták nálunk is az 
asszonyok, különösen templomba indulás 
előtt. Még a férfiak sem zárkóztak el, hiszen 
borotválkozás után ezzel illatosították 
magukat. A rózsa társalkodónője a levendula, 
elűzi a levéltetveket és a hangyákat is. Olaja 
kétórás védettséget ad a szúnyogok ellen, ha 
a hajlatokat, fültövet bekenjük.
A konyhában is hasznosul, nemcsak a szörp 
alapanyaga lehet, a szilvalekvár ízesítésére 
is kiváló a virága. Nagy örömünkre egyre 
inkább teret hódítanak a kézműves termékek 
itt a városunkban is. Tudunk válogatni a 
jobbnál jobb készítményekből. A levendula 
a néphiedelem szerint vonzza a férfiakat, de 
ha nő ülteti el a kertben, akkor balszerencsét 
hoz a lakókra. Virágnyelv szerinti jelentése: 
nem vagy velem őszinte.

Boldog Istvánné
Fotó: Boldog József
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A D O N Y I   S Z E R V E Z E T E K
Az adonyi Legeltetési Társulat 6. rész

1931 februárjában a vezetőség arról tájékoztatta a tagokat, hogy Kántor 

János juhász elhagyta az adonyi bérelt legelőt. A társulatnak még 100 
pengő bérrel tartozott, amit többszöri felszólításra sem fizetett meg, ezért 
bírói úton fogják követelni. Mivel ott maradt a kiadandó terület, ezért 
Rabóczky Illés egy ajánlatot terjesztett be a kiadandó terület egy részére. 
A gyűlésen jelen volt Mészáros Ferenc juhász is, aki a másik részre adott 
ajánlatot. Megszületett a döntés: „…a választmány kimondja, hogy az eddigi 
750 pengő bérletet 600 pengőre leszállítja, tekintve a mai nehéz gazdasági 
viszonyokra”. Viszont 50 pengő letétet kértek biztosítékul arra, hogy a 
bérlők irtani fogják a tüskés gazokat. 
Áprilisban két bikát vásároltak az ercsi uradalomtól, 750 pengőért. 
Májusban eldőlt Szultán nevű bika sorsa is. „…hasznavehetetlen, 
amennyiben nem fedez, ellenben veszedelmes emberre, mint többi apaállatra 
és a tehenekre nézve is”. Ezért aztán Szultán levágásra került. 
Gondok merültek fel az egyik sertés kannal is: „Elnök előadja, hogy az egyik 
kan nehézsége miatt nem alkalmas nálunk tovább a tenyésztésre, ennél 
fogva javasolja és jelenti, hogy érintkezésbe lép Újfaluval a kan becserélése 
miatt”. Viszont több tag azt az óhaját terjesztette elő, hogy angol sertés 
kant vásároljon a vezetőség, mert annak beállítását óhajtanák. A közgyűlés 
viszont ezt nem fogadta el. 
Sajnos ebben az évben is gondok voltak a legeltetési díjak befizetésével. 
Ezért annak a tagnak, akinek házához ki kellett menni a tagdíj befizetése 
miatt, kötelessége volt kiszállási díjat is fizetni. Gondok voltak a 
fűkaszálással is, amely két ízben is meghiúsult, mert a kirendelt kaszások 
közül csak kevesen jelentek meg. Ezért úgy döntöttek, hogy aki nem jelenik 
meg, annak költségére a választmány napszámost fogad. 
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A község is változtatott eddigi hozzáállásán: ezentúl fizetni kellett a 
Községház mögötti istállókért és azok villanyvilágításáért: 50 pengőt egy 
évre. Mivel fontos volt, hogy minél több bevétele legyen a Társulatnak, 
ezért a Perkátai út melletti legelőt (az un. „Laposi legelőt”) szegélyező fákat 
árverés útján akarták eladni. „Lábon állva” viszont nem kellett senkinek, 
így nem tudták értékesíteni. Végül az a döntés született, hogy vágják ki a 
pásztorok és a csőszök. Az elvégzett munkáért övék lett a rőzse, a szálfa 
pedig a Legeltetési Társulaté. 
Baleseti ügyben is dönteni kellett a Társulatnak: „Özvegy Fridrick Józsefné 
tehene az 1930-as évben beleesett a kútba. Kéri az 1930 évi legeltetési díj 
törlését. A választmány helyt ad a kérelemnek, mivel a baleset a legelőn 
történt, ezért egyhangúlag ennek törlését javasolja.” 
A Társulatnak egyik bevételi forrása volt az ún. vadászati bérlet. Mivel a 
közös tulajdon tartalmazott nádast, erdőt, bokros részeket is, azokat a 
vadásztársaság vette „vadászati jogként” bérbe, vagyis ott vadászhattak. 
Bizonyos legelő részeken is. Ezért minden évben egy bizonyos összeget 
fizettek a Társulat kasszájába. A befolyt összegről is mindig közös döntés 
született, hogy mire használják fel. 
Novemberben ismét gazdasági alkalmazottak megválasztására került 
sor. Mintegy kétszáz tag jelent meg a községházán, ahol a választás 
közfelkiáltással történt. A következő személyek lettek megválasztva az 
1932-es évre:
Fertályokra: Józsa István
Dunarétre: Král Simon
A nagy gazdapáskomra: Král János
A zsellér páskomra: Háder János
Tehenesnek: Málek István és Bokréta Ferenc
Parcellákra: Pletser Ferenc
Borjúsnak: Szabó András
Kanászoknak: Blaskó József és Virág Ferenc 
Az előző évben a tehenesek feladait ismertük meg, most olvassuk el, mit 
jegyeztek fel a kanászok feladatául: „A kanászok fizetése 1 sertés után vagy 
erzsébeti malacz, 2 drb adventi, vagy 3 drb tavaszi malacz után 24 liter búza. 
Az első 2 drb után, 3.dik után rozs, 4.dik után árpa. A kanászok fizetési ideje, 
mivel őnáluk beszüntetés nincsen, mint a tehenesnél és borjúsnál, tehát nem 
tavasszal, hanem november 1.től számít.” 

Rózsafi János
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K I S  K I N C S E S

Alsóházi Boglárka: Csavargó Csongor 2.

Csavargó Csongor jól érezte magát a kovácsnál, de sokkal jobban vándorlása 
közben. Fütyörészett, danolászott, még egy újabb falu határba nem ért. 

Itt egy szabó mellé állt segédnek. Hetek 
múltán úgy bánt az ollóval, mint senki fia 
előtte. Az emberek kezdték őt megismerni, 
megszeretni, ő is remekül elsajátította 
a szakma csínját-bínját. De a falut is, a 
szabóműhelyt is, meg hát a szabó munkáját 
is megunta addigra, és megint tovább állt.
Így ment ez még évekig, eljutott a harmadik, 
negyedik, ötödik, sőt még talán a tizedik 
faluba is. Tanult molnárnak, bognárnak, 
hordárnak, foglárnak, bojtárnak, aztán 
takácsnak, szakácsnak, kalácsnak, tán 
éppen hogy csak szerzetesnek nem 
szegődött el! De egyik helyet és egyik 
mesterséget sem bírta tovább néhány 
hónapnál.
Nagyon elszöntyömpörödött a sokadik 

próbálkozás után, hogy ugyan ő miért nem bír egy helyben maradni, miért 
nem talál egy szakmát, egy falut, ami kedves lenne számára. Hát mégsem 
lehet csavargó vándor egész életében. Épp ezen kesergett, mikor megjelent 
előtte egy öregasszony.
- Maga meg mit lógatja itt az orrát, fiatal legény? - szólította meg.
- Nem lelem a helyem, erdőt-mezőt megjártam, mindenféle szakmát 
kipróbáltam, de egyik sem nekem való. A bátyjaimnak bezzeg, szülőfalunkat 
se kellett elhagyniuk, és úgy is boldogok, úgyis megtalálták a hivatásukat, 
az útjukat - felelte Csongor.
- Van a testvéreidnek feleségük? - érdeklődött a vénasszony.
- Persze - felelte a legény, és még jobban elszomorodott erre, hiszen 
testvéreinek volt már családja, neki meg még menyasszonya se.
Elmosolyodott ezen az anyóka.
- Tudja, mit keres maga? Valakit, aki mellett úgy érzi, jó helyen van. Elmehet 
a világ végére is, amíg nem veszi körbe szeretet, sosem fogja jól érezni 
magát. Azt mondom én magának, nyugtassa le vérét, állapodjon meg, ne 
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féljen attól, ha nem az utat rója nap mint nap! Térjen vissza a falujába, 
higgye el, hogy magának is nagy hasznát fogja venni édesapja! Már biztos 
nagyon-nagyon hiányzik neki. Ne versengjen testvéreivel, aztán ha kibékült 
magával, keressen egy feleséget, álljon munkába, és egyből helyre áll a világ 
rendje, meglátja majd!
Elmorfondírozott ezeken a szavakon a legény, majd végül megfogadta az 
öregasszony szavait, elindult hazafelé. Hazatérése hatalmas örömmel 

töltötte el testvéreit és édesapját 
is. És lám, a legény szíve is 
majd kicsordult a boldogságtól. 
Elmesélte, mi minden történt vele 
útja során. Mennyi szakmát kitanult 
– így lehetett volna akár molnár, 
bognár, hordár, foglár, bojtár, aztán 
kovács, takács, szakács, kalács, 
és majd kifelejtettem, szabó! Az 
öregasszonyról is mesélt, aki 
felnyitotta szemét.
Kalandos, utazgató életével 
nem hagyott egészen fel, hiszen 
kereskedőnek állt, de már nem csak 
csavargás közben érezte jól magát, 
azt is mindig várta, hogy hazatérjen 
kedves, szép várandós feleségéhez, 
na meg Bodri kutyájához, aki 
hűségesen őrizte a családi fészket.
Ha Csongor több faluba eljutott 
volna, több mesterséget kitanult 

volna, az én mesém is tovább tartott volna, de most itt a vége, fuss el véle!
Rajz: Győri Jázmin

R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
A Bajcsy Zs. utca a Piac tér felé
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   J Ú L I U S
R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 

A Bajcsy Zs. utca a Piac tér felé

Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye
Utcakép: Boldog József
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H É T F Ő K E D D S Z E R D A C S Ü T Ö R TÖ K P É N T E K S Z O M B A T V A S Á R N A P
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J Ú L I U S

P R O G R A M O K  A D O N Y B A N
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P R O G R A M O K  A D O N Y B A N

2 0 2 2.  j ú l i u s  2 3.  

Éjszakai kaladtúra
Szervező: IFI Klub
Helyszín: Adony

2 0 2 2.  j ú l i u s  3 0.  

IV. Adonyi sváb sörfesztivál
Szervező: Német Önkormányzat

Helyszín: Művelődési ház
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H É T M É R F Ö L D E S   F A K A N Á L  -  A N G L I A 

Mi vagyunk a Borsos család, egy Angliában elő magyar házaspár. Már két 
évtizede élünk itt, és nagyon megszerettünk egy-két angol ételt. Köztük ezt 
a finom disznósültet is, aminek az elkészítése igen egyszerű. Ezt az ételt más 
húsból is lehet csinálni. Az angolok minden vasárnap ezt eszik, ez a „Sunday 
Roast”. 

Vasárnapi sült - Sunday Roast
Hozzávalók:
egy szép darab bőrös sertéshús
2-3 hagyma
2-3 sárgarépa
2-3 alma
só
Elkészítés:
A bőrös húst szárazra töröljük, és egy tepsibe tesszük, ízlés szerint 
besózzuk, és hagymával, répával, valamint almával körültesszük. Ezt 200°C-
on elkezdjük sütni fedő nélkül, hogy a húson a bőr szép barna és ropogós 
legyen. Utána fedővel vagy fóliával letakarva, kisebb hőfokon (180°C) 
tovább sütjük, míg a hús teljesen puha nem lesz. Mellé mi újburgonyát 
tálaltunk, amit miután összevágtunk, egy kis olajjal meglocsolunk, és 
sóval, borssal és friss rozmaringgal fűszerezzük, majd a sütőben ropogósra 
sütjük. 
Az angolok szeretik a párolt zöldségeket, mi ehhez brokkolit, zöldbabot és 
baby kukoricát pároltunk. 
A képen látható kis „pogácsa” a yorkshire pudding, aminek az elkészítése 
ugyanaz, mint a palacsinta tésztáé.
A szószt „gravy” már kész por formájában lehet kapni, és forró vízzel kell 
kikeverni, de a hús is enged levet, azzal is lehet szaftosítani az ételt. De 
nézzük a pudding készítését:

Yorkshire pudding

Hozzávalók:
140 g liszt
200 ml tej
4 db tojás
csipet só
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Elkészítés:
Ez két muffin forma tepsihez elég. A sütőt 230°C feltekerjük, majd a 
muffin formákat jól kiolajozzuk, és betesszük a forró sütőbe, hogy jól 
átmelegedjenek. Ezalatt a hozzávalókat jól, csomómentesre kikeverjük, 
majd ha a tepsik már jó melegek, akkor belemerjük a masszát a formákba, 
és 15-20 percen keresztül sütjük, míg aranybarnák nem lesznek.
Jó étvágyat!

Borsos Balázs
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K Ö R N Y E Z E T I   É R T É K E I N K  -  V A D L E S E N  A D O N Y B A  N

Üregi nyúl
Adony környékén szerencsés helyzetben vagyunk, változatos területi 
adottságainknak köszönhetően mind az üregi (kinigli), mind a mezei nyúl 
megtalálja számára a megfelelő életfeltételeket. Gyermekkorom egyik kedves 
emléke, amikor nyaranta édesapámmal jártuk a határt, és elvitt a bagódombi 
táblákhoz megmutatni a cikázva futkározó üregieket. Idegen láttán megijedve, 
hátsó lábukat összecsapva jellegzetes dobogás kíséretében futottak vissza 
több kijárattal rendelkező földalatti váraikba.
Felismerése elég könnyű, szőrzete szürkés, a hasa és a lábak belső oldalai 
piszkosfehérek. A farok felső része és a fülek szegélye fekete. Testmérete a 
mezei nyúlénál kisebb, testhossza 35-45 cm, a kifejlett állatok testtömege 1,3-
2,5 kg. A házinyúl őse, ezt személyes tapasztalattal is alá tudom támasztani. 
Gyermekkoromban kaptam későbbi vadásztársamtól, Virág Tibitől egy 
ketrecet tele nyulakkal. Miután nyúltartási ambícióim alábbhagytak, a 
nyulakat sajnálva szabadon engedtük őket a tyúkudvarban. A korábban 
„fogságban” tartott nyulak néhány hét alatt üregrendszert építettek ki az 
udvarban, mely esős időben számunkra „aknamezővé” vált, mert a sekélyebb 
járatok beszakadtak alattunk. Viszont ez is bizonyítja, milyen csodálatos a 
természetes állati ösztön, már a 14. században háziasított állatok, szabadon 
engedve képesek visszatérni eredeti életmódjukra többszáz év eltelte után is.
Északnyugat-Afrikában és az Ibériai-félszigeten őshonos faj, Európa 
valamennyi országába, Észak- és Dél-Amerikába, Ausztráliába, Új-Zélandra 
betelepítés útján került. Magyarországon először Moson megyében 1793-ban 
tettek említést megjelenéséről. Hozzánk feltehetőleg Ausztriából kerültek be 
az első példányok. Szétterjedése és telepítése az 1800-as évek elejére tehető. 
Napjainkban elsősorban a Mezőföldön, Kisalföldön és Duna-Tisza közén fordul 
elő nagyobb egyedszámban.
Magyarországon elsősorban a laza, homokos talajokon és löszös altalajjal 
rendelkező területeken él. Adony természeti adottságai ideálisak számára. 
Elég szapora jószág, vemhessége 28-33 napig tart és 3-9 kisnyulat hoz világra. 
Évente 3-6 alkalommal is ellhet. Az újszülöttek csupaszon, vakon és süketen 
jönnek a világra. Első szőrzetük 6-8 napos korukban alakul ki, ezzel egyidőben 
kezdenek el hallani, szemük 10 naposan nyílik ki. 4 hétig szopnak, a végleges 
szőrzetük 6-8 hetes korban alakul ki. 6-8 hónaposan már ivarérettek, 
kifejlettkori testméretüket egyéves korban érik el.
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Kép: Üregi nyúl. Forrás: www. magyarmezogazdasag.hu 

Az üregi nyúl növényevő, táplálkozása erős szezonalitást mutat. Tavasszal a 
fűfélék dominálnak, míg nyáron a kétszikűek és cserjék aránya jelentősebb. 
Túlszaporodása esetén a mezőgazdasági területeken is jelentős károkat tud 
okozni. Ausztráliában a második világháború után állománya meghaladta 
a 600 millió példányszámot, és az üregi nyúl kártételének mértéke 
élelmiszerhiánnyal fenyegetett. Hagyományos vadászati módszerekkel 
képtelenség volt szabályozni az állományt. Ennek megoldására kutatók 
egy Dél-Amerikából származó, kifejezetten a nyulakra veszélyes Myxoma 
vírussal próbálták megoldani az állomány gyérítését, mely a nyulaknál 
már nálunk is ismert myxomatózis betegséget okozza, és néhány nap 
alatt végez a megfertőződött egyedeikkel. Ausztráliában egy kis területen 
végeztek kísérletet a vírussal történő állománygyérítésre, viszont ekkor 
még nem tudták, hogy a vírust a szúnyog is képes terjeszteni. Néhány 
hónap alatt Ausztrália teljes területén elterjedt a fertőzés, és 500 millió 
nyúl pusztulását okozta. A fertőzés kezdetekor az érintett egyedek 99%-
a elpusztult, közben kialakult az immunitás, és a nyulak pusztulással járó 
fertőződése folyamatosan csökkent, persze a vírus is mutálódott közben, 
így az állomány nem tudott újra jelentős mértékben túlszaporodni.
Közben Európában egy francia tudós is hallott az ausztrál „sikerről” és 
az ő farmján is gondot okoztak az üregiek, így 1953-ban a laborból vitt 
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haza a Myxomatózis vírusból. Két nyulat beoltott vele és elengedte 3 
négyzetkilométeres zárt farmján. Pár hónap múlva a farmtól 50 kilométerre 
is találtak elhullott nyulakat. Egy év leforgása alatt a fertőzés Franciaország 
vadnyúl állományának felét és a házinyúl állományuk egyharmadát kiirtotta. 
Természetesen, a fertőzés elterjedt egész Európában, felbecsülhetetlen 
károkat okozva mind a vad, mind pedig a házinyúl állományokban. A 
francia tudóst 1955-ben elítélték tette miatt. 
Természetszerető vadászként úgy gondolom, felelősséggel tartozunk 
a tevékenységünkért. A vadászat nem öldöklésről és csak a lövésről 
szól, fontos az állományszabályozás és vadvédelem. Részét képezi a téli 
vadetetés, a nyári itatóhelyek létesítése és még számos, a vad életfeltételeit 
biztosító tevékenység. Tevékenységünket nagyszámú rendelet és törvény 
szabályozza.
Írásom elején említettem, hogy gyermekkoromban milyen élmény volt 
látni ezeket a kis állatokat. Sajnos a myxomatózis és tüdőödéma okozta 
megbetegedések miatt az Adony környéki állomány nagyon lecsökkent, 
szinte teljesen eltűnt. Barátaimmal összefogva az állomány védelmét és 
vérfrissítését tűztük ki célul. Ezt többéves kártevőirtással, mesterséges üregi 
várak építésével, folyamatos etetéssel, a meglévő állomány befogásával és 
myxomatózis, illetve tüdőödéma elleni vakcinázásával sikerült elérni. Látva 
eredményes munkánkat, több vadásztársunk is kedvet kapott, és szintén 
saját költségén segítette az állomány felszaporítását. Tevékenységünk 
eredményeként mára ismét többszáz üregi nyúl színesíti környezetünket, 
főként a Líviai-halastavak környékén.

Szántó Zoltán
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K I S  T Ö R T É N E T E K  A D O N Y R Ó L

Egy letűnt kereskedőcsalád emlékére….

A családfakutatás a rendszerváltozás nyomán egyre inkább előtérbe került, 
főleg a helytörténelemmel foglalkozók körében. De lehet, hogy csupán 
növekedett azok száma, akik kíváncsiak lettek gyökereikre.
Kik voltak eleink? Honnan jöttek? Mivel foglalkoztak? Hogyan éltek? 
Még fehérvári diákként írtam egy rövid pályaművet a keszthelyi Helikon 
diákversenyre, melyben vázlatosan említést tettem néhány adonyi 
családról.

Ennek folyományaként kívánok 
tisztelettel, elfogultság nélkül 
emlékezni a Tischner családra 
és azokra az utcabeliekre, akik 
gyermekkoromban példát 
mutattak nehéz időkben is.
Anyai dédszüleim Tischner 
József és neje Pável Terézia a XIX. 
század derekán már Adonyban 
éltek. Eleink a betelepítések 
során kerültek e tájra. A dédapa 

géplakatos műhelye mellett vasáru-kereskedelemmel foglalkozott. A 
család, mint az adott korban általában, ugyancsak népes volt. A hat 
gyerekből három fiú. A lányok mindegyike jó partira talált. A fiúk azonban 
nem kerülhették el az első világégést.
Nagyapám, Tischner Gyula a fehérvári 68-as gyalogezred 
fegyvermestereként a galíciai fronton részt vett a harcokban. A háborút 
követően mindhárman a kereskedő pályát választva teremtettek maguk 
és családjuk számára egzisztenciát. Talán József volt a legsikeresebb, aki 
Adonyban nyitott üzletet, és fakereskedéssel is foglalkozott. A sarokboltja 
a centrumban, a mai Széchenyi szobor, illetve Okmányiroda helyén állt. 
A raktár épülete a mai OTP „ház” végéig nyúlt. A fatelep, a szemben lévő 
emeletes ház mögött került kialakításra. Mellette a ma is látható impozáns, 
villaszerű családi ház jómódról tanúskodik. Az örökös Tischner Tibor 
(keresztapám) 1956 után hagyta el Adonyt. Pestre költözött családjával. 
Nagyapám Tischner Gyula és öccse Tischner Lajos talán, hogy elkerüljék 
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a testvérek közötti konkurenciát, házasodásuk után másutt igyekeztek 
megalapozni jövőjüket. Gyula Ráckevén, Lajos Perkátán nyitott üzletet. 
Dédszüleim idős korára tekintettel, nagyapám elhagyta Ráckevét, visszatért 
Adonyba, a szülői házba. Ekkor a Fő utca 109-es számú épületegyüttes a 
mai Rákóczi út 7., illetve 7/1. helyén állt. A korábbi műhelyből átalakítással 
raktárak, az utcafronton két kirakattal, középen bejárattal új üzlet épült 
Czikora kőműves munkája nyomán.
Egy korabeli nyomtatványon olvasható: 
„T. Cím!
Tisztelettel értesítem, hogy üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően 
modernül átépítettem és berendeztem. Ezen alkalommal az eddigi 
raktáraimat tetemesen kibővítettem, hogy igen tisztelt Vevőimet, a nagyobb 
választékkal - az eddigieknél fokozottabb mértékben - kielégíthessem.
Nb.szíves pártfogását továbbra is kérve

Kiváló tisztelettel: Tischner Gyula”
A levelezési borítékon ez áll: „T. Gyula vegyeskereskedése, Adony Fő ucca, 
Fűszer, vas, rőfös, rövidáru, zománc, üveg és porcelánedények, gazdasági 
gépek: Hofnerr – Schvantz – Clagton Shuttleworth bizományi lerakata.”
Nagyapám úgy vélte: a reális árrés nyomán bővül a vásárlói kör, nő a 
forgalom, a bevétel. Nem akart rövid idő alatt meggazdagodni. Sokat 
dolgozott. Igazi kereskedő volt. Több inas tanulta tőle a szakmát. Egyikük, 
Králl Ferenc, nála szabadult. Őrá még visszatérek. Gondot fordított az 
üzlet folyamatos fejlesztésére, az áruválaszték bővítésére. Szerteágazó 
kapcsolatokkal rendelkezett. Az üzleti haszon egy részét visszaforgatta, 
illetve befektetésként az adonyi határ különböző részein földet vásárolt. 
Egyik ilyen, amire emlékezem, a pánvádlinál volt. Házhelyet a szabolcsi 
úton, szőlőt a Farkaslyuknál szerzett. A földeket felesben kiadta művelésre 
gazdálkodóknak.
Édesapám: Erdősi István 1913-ban Pécsett született. Apai nagyapám a 
Zsolnay gyár művezetője (gyáregység-vezető) 1948-ig. A család a gyár 
területén lévő – ma is látható – lakásban lakott. A MÁV pécsi Igazgatósága 
segédtisztjeként 1939-ben került Adonyba. Erdély – Székelyföld 
visszatérése évében 1940-ben Désre vezényelték. 1941-ben visszakerülve 
Adonyba, házasságot kötött Tischner Margittal.

Kép: Szüleim: 
Erdősi István és Tischner Margit 1941.
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A háború során a front elérte a Duna 
vonalát. A település többször cserélt 
gazdát. Délről érkeztek az orosz katonák, 
a szabolcsi úton távoztak a németek. 
A család előbb az otthoni pincében 
húzta meg magát, majd a belövések, 
aknabecsapódások nyomán a Szeitl 
Pista bácsi (Papus) pincéjében nyertünk 
menedéket. Visszatérve házunkba, rövid 
időre orosz katonatisztek szállásolták be 
magukat hozzánk, akiknek nagyanyám 
főzött. Ez némi „védettséget” jelentett 
másokkal szemben. Az utcában több 
házat bombatalálat ért. Az üzlet 
szomszédságában lévő, Lenk André 
és testvérei háza kiégett. Rommá lett 
Hadnagy Viktor háza is. 

Kép: Nővéremmel a háború után, télen
A korábban levágott és feldolgozott 
két méretes disznó biztosította 
ideig-óráig létünket. Tejet nehéz volt 
szerezni. Nagyapám néha mégis kapott 
– talán sóért – cserébe kecsketejet. 
Nyomorúságos időket élt a falu népe, de 
mi legalább túléltük. A háborút követő 
időben az élet nehezen indult. Az infláció 
mérhetetlen szegénységbe taszított 
sokakat. Válságos évek következtek. 
Nővéremmel, Margittal együtt jártunk 
a Zichy kastély nagytermében lévő 
óvodába. Arra emlékeszem, sokan 
voltunk. Mindenki hozta a kis sámlit 
vagy széket, amire ült. Egy óvó néni volt, 
aki hegedült, énekelt és mesét mondott 
nekünk. Szerettük.
Egyik alkalommal hazaérve a bejárati 
ajtóban két rendőr állt. Nem akartak 
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beengedni bennünket. Mondtuk, mi itt lakunk. Bejutva azt láttuk, emberek 
ülnek a folyosón lévő asztalnál nagyapám körül. Irományokkal volt tele az 
asztal. Az üzleti redőnyöket lehúzták, az ajtókat lepecsételték. Nem lehetett 
többé senkinek belépni. A család szinte megélhetés nélkül maradt. Egyedül 
apám dolgozott a MÁV-nál. Nyugdíj nem volt, a magánkereskedőknek nem 
járt még öregségi sem. 
És most térek vissza Králl Ferenchez, aki nagyapámnál szabadult, mint 
kereskedő. Ő ekkor az úgynevezett Népbolt vezetője volt. Jóindulattal 
alkalmazta eladóként nagyapámat. Amint híre ment, felsőbb utasításra 
felmondtak nagyapámnak. Így került megalázva, megtörve Sztálinvárosba, 
a Béke téren lévő trafikba, ahol dohányárut és tűzkövet árult…
Az elvett üzlet épületében: volt szövetkezeti iroda, később cipész KTSZ, 
majd cukrászda. Édesanyám 1953-ban mérnökök mellett rajzolóként 
kezdett dolgozni. 1954-től végre alkalmazták bolti eladóként az Adony 
és Vidéke Körzeti Földműves-szövetkezetben. Később több üzletnek volt 
vezetője. Nagyapám mindentől megfosztva egyre többet betegeskedett, 
míg végül a szíve felmondta a szolgálatot. 1958-ban elkerültem Adonyból, 
de mindenkor hálával emlékezem szüleimre, nagyszüleimre, hisz mindent 
tőlük kaptam, nekik köszönhetek, általuk lettem az, aki vagyok. Én 
gimnáziumi igazgatóhelyettesként mentem nyugdíjba. Fiam is Budapesten 
él, és fogtechnikusként dolgozik. Már csak az emlékeim és a családi sírok 
kötnek Adonyhoz.

Erdősi István
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H A  É N  L E N N É K  A  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  M I N I S Z T E R

Mi az: háromszázszor drágább, és a benne lévő káros anyag mennyisége hússzor 
több, mégis sokan ezt fogyasztják? Ez a palackozott víz, az úgynevezett ásványvíz. 
Az 5 milliméternél kisebb műanyagdarabokat nevezzük mikroműanyagoknak, 
és a palackozott vizek szennyezettsége minimum hússzor magasabb, mint az 
adonyi csapvíz. A mostani megbeszélésünk témája a műanyag, és hogy a mostani 
fiatalok hogyan is látják: mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne szaporodjon a 
vizeinkben a műanyag szennyeződés? Azaz: mit tennének ők, ha a közeljövőben 
közülük kerülne ki a környezetvédelmi miniszter?
A potenciális miniszteri jelöltek: Mester Fanni, Kenesei Bálint, Kárász Erik, Varga 
Bernát, Klein Franciska, Mester Regina, hogy látják ezt a témát. A koordinátorok: 
Alsóházi Réka és Hetyei Gábor voltak.

Kép: www.gardenista.hu

Eláraszt minket a műanyag
A műanyag alapja a kőolaj, így az előállítás komoly klímaterhet jelent. Viszont 
nagyon praktikus és olcsó. A műanyag feldolgozása nagyon korlátozott. Állítólag 
az előállított műanyag legjobb esetben is 9%-a (!!!) hasznosul újra. És az is 
legfeljebb 2 ciklust tud megélni, hiszen folyamatosan romlik a minősége. Mit 
lehet tenni? Van-e élet a műanyag után? Van-e műanyagmentes élet? 
A műanyagok döntően az óceánokba jutnak, óriási úszószigeteket, tengeri 
üledéket és lebegő mikroműanyag szennyeződést okozva.



236

Mára a madárpusztulások legnagyobb okozója a mikroműanyag 
szennyeződés. Mit tennél ellene?
Kiindulópontunk a PET palack, mely nemcsak nagyon látványosan 
szennyező – ott van mindenhol: a parkban, az utcán, a Dunán hömpölyög 
lefelé. Leendő minisztereink preferálják a palackos üdítők helyett 
az ital automatákat, ahol a saját pohárba – némi aprópénz bedobása 
után – tölthetünk magunknak ásványvizet, üdítőt. Ezek az automaták 
önkiszolgáló rendszerben működnek boltokban, bankokban, hivatalokban, 
minden olyan helyen, ahol biztosíthatók a berendezések alapvető működési 
feltételei (fagymentesség, higiénia, vízellátottság stb.). Ha nincs nálad 
pohár, az automata ad, de szigorúan csak újrahasznosított papír poharat, 
szívószál nélkül.
Az egyszer használatos műanyag csomagolóanyagok betiltása mellett a 
leendő miniszterek határozottan kiállnak. Kiváltására javasolják a tárcájuk 
által támogatott formában minden kereskedelmi egység számára ingyen 
juttatott, lebomló alapanyagokból előállított csomagolóanyagokat. 
Ennek elosztása üzlettípus szerint és forgalomarányosan kerül 
meghatározásra. A csomagolóanyagok gyártásához papírhulladékot, 
kukoricát, rizst javasolnak. Ezek előállítása már ma is megoldható, de 
előállítását tekintve drágább, mint a vékony műanyagé, ezért az ezek iránti 
kereslet gyakorlatilag nulla. Azonban, ha ezeket a kereskedelem ingyen 
kapja, akkor nagy volumenű gyártása hatékonyabbá válik, és így olcsóbbá 
is tehető. Ha a környezeti hatását is figyelembe vesszük, akkor használatuk 
hosszútávon kifizetődővé válhat.
Szintén a kereskedelem káros csomagolóanyag-kibocsátását célozza meg 
az a miniszteri rendelet-javaslat, mely preferálja (kedvezményes ÁFA kulcs 
alkalmazásával) a száraz áruk utántöltő adagolóból való kiszolgálását. 
Ilyen utántöltőkből a saját – akár szövet, akár más, de újrahasznosított 
anyagból készült – tartóba vagy a boltban biztosított tartóba adagoljuk, 
mérjük, címkézzük a babot, borsót, lencsét, száraztésztát, rizst és még 
számtalan olyan árut, mely az adagolóba kiszolgálható.
A műanyagok újrahasznosítási arányának növelése érdekében rendeleti 
szinten kívánják szabályozni, hogy az újrahasznosításra vonatkozó 
információk legyenek feltüntetve a csomagoláson, hiszen nem mindegyik 
műanyag kerülhet bele abba a gyűjtőbe, amelyikből még visszaforgatható 
másodnyersanyag lesz. Ma a többségünk előtt nem világos, hogy melyik 
műanyag az, amelynek az életciklusa nálunk végeztetik be, és melyik 
az, amelyik a körforgásos gazdálkodásban új termékké alakul át. És 
nem elhanyagolható e pontnál a tájékoztatás szerepe! A vásárló legyen 
tisztában azzal, hogy amikor például frissen tartó fóliát vesz, az már nem 
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hasznosítható, annak a szeméttelepi lerakóban a helye. Egy műanyag 
tartalmú pelenka 550 év alatt, egy műanyag szatyor 1.000 év, egy 
hungarocell darab (legyen az falszigetelés vagy ételek szállítását szolgáló 
doboz) 1 millió év alatt bomlik le! Ez azért félelmetes, ugye?
Mi van akkor, ha a folyamatot visszafordítjuk? Azaz a műanyagból, ha 
nem is kőolajat, de üzemanyagot állítunk elő! A technológia létezik: 
a műanyaghulladék (a kísérlet polietilén, polipropilén és a polisztirol 
keverékkel valósult meg) pirolízisével a betáplált műanyag mennyiségének 
körülbelül 70 százalékát lehet folyékony, leginkább a benzinre hasonlító 
üzemanyag előállítására hasznosítani, míg a maradék 30 százalékot kitevő 
szilárd és gáz halmazállapotú végtermékek tüzelőanyagként vagy vegyipari 
anyagként újrahasznosíthatók. (Magasabb desztillációs hőmérsékleten 
20% körül volt a leginkább dízelhez hasonlító üzemanyag-kihozatal.) 
A pirolízissel, majd desztillációval előállított folyadék halmazállapotú 
üzemanyag 2-3%-kal marad el a 95-ös oktánszámú benzin mögött, és a 
100-as mögött is 4-5% a teljesítmény lemaradása. Hihetetlen, de igaz! De 
jelenleg nem tolonganak a befektetők, hogy ilyen üzem építésébe vágjanak. 
Ezt a feladatot a környezetvédelmi tárca fel tudja vállalni még akkor is, 
ha ennek gazdasági fenntarthatósága nem biztosított, hiszen ez nem 
gazdasági vállalkozás, hanem környezetvédelmi projekt. Itt a megtérülés 
az egészségügyben mérhető leginkább: kevesebb beteg, kevesebb 
gyógyszer, kevesebb táppénz. Ez a projekt érdemes arra, hogy komolyan 
vegye a majdani minisztérium, mely segítségével megszüntethető a 
teljes feleslegessé vált műanyag-tenger, amiben élünk. Erre érdemes a 
környezetvédelmi miniszternek nonprofit társaságot alapítani.
Amennyiben a pirolízises technológia megbízhatóan és fenntarthatóan 
működik, azon is el lehet gondolkodni, hogy olyan úszófeldolgozó tankert 
kell fejleszteni, mely az óceánok úszószigeteit képes lenne feldolgozni 
benzinné (ha egyszer a fantázia beindul!).

Hetyei Gábor
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A Z  É N  I D É Z E T E M - E L R E J T V E   A  R E J T V É N Y B E N

Július

Az élet folyamatosan próbatételek elé állít minket, akár magánszemélyként, 
akár a társadalmunkat, országunkat, sorsközösségünket. Manapság egyik 
ilyen politikai szlogenné vált, hogy a pártok – akár egyik, akár másik 
oldalról is nézzük – próbálják saját hasznukra fordítani a bevándorlást, 
a migrációt, az egyes országokból elinduló exodust. És bevallom, én sem 
vagyok érzelemmentes, mikor azt látom, hogy a hazánkba érkezőket milyen 
kisstílűen akarják – lássuk be, sokszor sikerül is – politikai haszonszerzés 
céljából kihasználniuk a pártoknak.
Pedig csak Jézus szavait kellene felidézni ehhez, hogy mélyen szégyelljék 
el magukat, akik ezt teszik. Vagy, ha nem is hisz valaki a kereszténységben, 
legalább Szent István szavait fogadják el, mikor fiához, Imre herceghez 
intézett intelmei között ezt olvashatjuk: „Mert az egy nyelvű és egy szokású 
királyság gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked fiam, hogy 
a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben tartsad, hogy nálad 
szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.” (VI. fejezet, Bollók 
János fordításában.) Ne feledjük! Csupán időhatározó kérdése, hogy ki a 
bevándorló! Kevesen állíthatják biztosan, hogy a felmenői mind-mind az 
ősmagyarokkal jöttek be a Kárpát-medencébe, de ha még a honfoglalókat 
tisztelhetjük is az ő felmenőiben, hát nem bevándorló volt az ő ősatyja, 
ősanyja akkor és ott? 
Az idézet megtalálható: Máté evangéliuma 25,25.

Hetyei Gábor
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E L I N D U L T A M  S Z É P  H A Z Á M B Ó L

A világlátott orvosdoktor: Dr. Pintér Károly
Igazi lokálpatrióta vagyok, hiszen az anyai őseim az 1846-os évek 
óta Adonyban éltek és tevékenykedtek. Ők voltak azok egyike, akik 
bolgárkertészettel foglalkoztak, és ezzel újabb színt vittek a sokszínű, 
soknemzetiségű városunk életébe. Történetem, amit megosztok Önökkel, 
nagybátyámról, Dr. Pintér Károlyról (1932-2021) szól, aki tudásának és 
szorgalmának köszönhetően mozgalmas életutat járt be a világban, és 
hirdette, büszkén viselte adonyi és egyben magyar mivoltát.
Egy picit vissza kell azonban kanyarodnom a történetének elején a Hubner 
famíliára, az őseimre! A Hubner-család eredete visszavezethető Grazra, 
pontosabban a Kumberg grófi kúrián élt az én anyai üknagypapám, mint a 
Wimpffen grófság várnagya. Onnan jött Magyarországra az ifjabb Wimpffen 
Siegfrid gróffal. Dédnagyapám, ifjú Hubner Henrik már főkertészként 
dolgozott. Harmadik gyermekeként születetett lánya, Hubner Anna, a 
nagymamám. 

Kép: dr. Pintér Károly 

Dr. Pintér Károly, Pintér Gergely és Hubner Anna 
(nagyszüleim) harmadik gyermekeként látta 
meg a napvilágot 1932.03.21-én. Ők az akkor 
virágzó adonyi bolgárkertészetből nevelték fel 
gyermekeiket a második világháború alatt és 
után.
Nagybátyám, történetünk főszerelője és hőse, 
Károly, különleges képességekkel rendelkezve 
hamar, 4-5 évesen megtanult olvasni, és 
tudásszomját a könyvek olvasásával oltotta. 
Anatómiai érdeklődését gyerekként békák 
boncolásával, tanulmányozásával elégítette 
ki. Fiatal korában elhatározta, hogy ő orvos lesz. A második világháború 
alatt a Dunánál sokszor találtak emberi tetemeket, ahol a végtisztesség 
megadásával, kíváncsiságból, nagy izgalommal vizsgálódott. Károly 
humán beállítottságát sajnos a bolgárkertészet munkájában nem tudta 
kamatoztatni, így aztán az orvosi pálya lett élete értelme.
Budapesten tanult 1950-1956 között, a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen. A professzorok előadásait szinte szóról szóra visszamondta 
remek képességeinek köszönhetően. Kimagasló eredménnyel kapta meg 
az első orvosi diplomáját.
Spottevékenysége is kiemelkedő volt az úszás és evezés területén. 
Tinédzserként evezésben versenyzett a Dunán. Az 1952-es helsinki nyári 
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olimpián a magyar evezős válogatott 
tartaléka volt. Tanulmányai befejezése 
után egy röntgen orvosi állást ajánlottak 
fel neki, amelyet ő tudás- szint alattinak 
érzett.  
Kép: dr. Pintér Károly anyukájával és gyerekeivel

A Rákosi-rendszer idején családját 
kuláknak minősítette a hatalom, a 
bolgárkertész felmenőire tekintettel. 
Házkutatásban és az áruk elkobzásában is 
volt része az adonyi szülői házban. A Mátrában, Feldebrőn teljesített katonai 
szolgálatot, amikor az 1956-os forradalom zajlott. 1956 karácsonyán, 
szenteste napján egy levelet kaptak a szülei. Az állt benne, hogy Ausztriába 
távozott Magyarországról, vagyis – akkori szóhasználat szerint - disszidált. 
Az akkori politikai rendszerrel nem értett egyet, és még a forradalom ideje 
alatt menekült el Magyarországról az elnyomó kommunista uralom miatt.
Ezt követően Salzburgba, majd Düsseldorfba került, ahol egy magasrangú 
orvos felkarolta a tehetséges fiatalt. Ő segített neki kijutni az USA-ba. 
1957. március 25-én indult a távoli, tengerentúli kontinensre, ahol legális 
bevándorló lett. Véglegesen New Orleansba telepedett le, és 1962-ben lett 
amerikai állampolgár.
1957-1958-ban a Harvard munkatársa volt, majd a Wisconsini Egyetemen 
teljesítette az Egyesült Államok orvosi karának engedélyezett gyakorlati 
követelményeit.1962-ben végzett a biokémia és az orvosi rezidencia 
filozófia doktorátusán a Tulane Egyetemen.
Elismertségét követően Károly 1962-64 között a Tulane Egyetemen 
oktatóként, majd 1964-66 között a Columbia Egyetemen táplálkozási 
tudományágban tanársegédként és orvostudományi docensként dolgozott. 
1966-68-as években visszakerült a Tulane Egyetemre. Majd a következő 
két évben büszkeséggel töltötte el, hogy a Jefferson Medical Associates 
munkatársa lehetett (1968-99). 1971-ben az East Jefferson Általános 
Kórház egyik alapító orvosa lett. Ezt követően a St. John’s Rehab Kórházban 
dolgozott, ahol orvos-igazgató beosztásig jutott. Majd a St. Joseph Ápolási 
Otthonban dolgozott (1999-2008). Idős korában lett a Louisiana Délkeleti 
Háborús Veteránok házának orvosi igazgatója (2008–2009). Bár nyugdíjas 
volt, 2010 és 2012 között még vállalta a Franklin Veteránok Klinikájának 
orvosi igazgatói posztját. 
Károly 57 évig gyakorolta az orvostudományt, 22 tudományos közleményt 
adott ki, és két könyvben jelentek meg írásai. Nemzetközi tanulmányútjai 
során előadásokat tartott a szakterületén folytatott kutatásairól és 
eredményeiről a belgyógyászatban. 
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Dr. Pintér Károly nagyon sikeres karriert futott be Amerikában. 
Szorgalmának köszönhetően sok orvosnak lehetett a tanára, szakterületén 
rendszeresen végezett kutatómunkát. A könyveket angol nyelven írta, 
de magyarul gondolkozott. 7 diplomát szerzett, és 7 nyelven beszélt. 
Chile legmagasabb politikai vezetőjének és négy tábornokának volt a 
magánorvosa. Szükségük volt Pintér doktor nagy tudására és orvosi 
hozzáértésére. Dél-Amerikában 4-5 évet töltött az 1970-es évek közepén. 
Brazíliában, az őserdőben is végzett kutatói és kísérleti munkákat.
Munkája mellett lelkes vadász, halász és – talán családi hagyományokat 
kicsit folytatva – kertész volt. Gyermekkori szenvedélyének, az olvasásnak 
egész életében hódolt.
Első felesége egy lett származású zoológus volt. Házasságukból született 
Jolán és Mihály. Jolán lánya Hollywoodban jelmeztervezőként dolgozott. 
A második felesége, Judy, jóval fiatalabb volt, mint ő, és 2 fiúgyermekük 
született, Greg és Tim.
Az aggódó, itthon maradt szüleinek, családjának csomagokkal igyekezett 
megkönnyíteni életét, de – ha tehette – pénzzel is segítette őket. Édesapja, 
Pintér Gergely főkertész 1971-ben meghalt. Édesanyja többször ment New 
Orleansba ki fiához, Amerikában vagy Ausztriában találkoztak az ott élő 
rokonoknál. Dr. Pintér Károly soha nem jött haza szülőföldjére 1956-ot 
követően a politika megaláztatás félelme miatt. Volt olyan időszak, amikor 
az anyuka ritkábban kapott levelet, mint addig, és nem tudta, mi lehet a 
probléma. Az anyukája azt mesélte később, hogy valószínű ez idő alatt 
dolgozott Chilében. Ott szigorú szabályok és hírzárlat lehetett egyedi és 
titkos munkája miatt.
Nagyon szép környezetben élt lakhelyén, New Orleansban. Lakóházát magas 
kerítés vette körül - mesélte édesanyja, ami nem volt megszokott akkoriban. 
Édesanyja szeretett kimenni hozzá Amerikába, végre együtt lehetett fiával 
és unokáival. Egy kinntartózkodása kapcsán történt, hogy Dr. Pintér Károly 
bejelentette édesanyjának, hogy most 2 napig nem találkozhatnak, mert 
Izraelbe kell mennie egy műtétet elvégezni. Férjemmel, Háder Mihállyal, 
1993-ban mi is meglátogattuk egyszer New Orleansban: nagy örömmel 
fogadott minket, mint az óhaza és a család küldötteit.
A 2005-ös Catrina hurrikán okozta mentésbe is nagy erővel és tudása 
legjavát adva vetette bele magát.
Az ifjúkori emlékei miatt Magyarországra nem tért soha vissza: a 
kommunista uralom félelmei és megaláztatásai örökre lelkébe égtek. 2021. 
április 16-án, 89 éves korában, nyugalomban és békében hunyt el családja 
körében.

Háder Mihályné született: Karsai Ágnes
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A D O N Y I  E M B E R E K  A D O N Y I  É R T É K E K -                                           
É R D E K E S  E M B E R E K  K Ö Z Ö T T Ü N K

Kövesdi Ibolya Ágnes
Lánykori nevén Olasz Papp Ibolya Ágnes. 1958-ban született. Szülei: Olasz 
Papp Sándor és Olasz Papp Sándorné legendás tanárok voltak Adonyban. 
Lánya Simon Anita. Kettő unokája van, Alex és Inez. Tehát felmenői és lemenői 
is Adonyhoz kötik, meg úgy majdnem minden… Például első férje is: Simon 
Ferenc. Most a párjával (20 éve) Pesten él.
Először a BKV-nál kezdett dolgozni (diszpécserként), de mivel a vezetés volt 
a hobbija, elkerült a Csatornázási Művekhez, mint sofőr. Ott 6 évig vezetett. 
Azután üzletkötőként szintén sokat kellett az utat rónia. Később egy használt 
ruhát forgalmazó cég utazó ügyintézője lett. De mindenképpen nagyobb 
kocsira vágyott, konkrétan buszra. Ekkor volt hirdetés a trolinál, hogy lehet 
vezetőnek jelentkezni. Először nem vették fel, mert nagyon sokan voltak. 
Majd egy évvel később, 2010-ben, amikor újra felvétel volt, megismerte az 
igazgató, és fel is vették.10 évig Budapesten trolit vezetett. Idén lett nyugdíjas. 
Ezen kívül elvégzett egy gépjármű szakoktatói képzést, és tanított is pár évig. 
A hobbija a munkája: a vezetés egyértelműen az első helyen áll, de nagyon 
szeret festegetni.
A felvezetés után Hetyei Gábor (HG) rávezető kérdéseire Kövesdi Ibolya Ágnes 
(KIÁ) vezeti elő válaszait.
HG: A felmenőid abszolút humán beállítottságúak, történelem – magyar 
szakos tanárok voltak…
KIÁ: És én is az vagyok (vág közbe közvetlen stílusban).
HG: … de mégis műszaki tevékenységet végzel. Mit jelent ez neked?
KIÁ: Rettentően érdekel minden az irodalomtól a történelemig. Széleskörű 
az érdeklődésem, de a gépjármű az egy szerelem. Amikor először ültem 
autóban, én akkor lettem szerelmes a gépkocsiba. Az első férjem, a 
Ferkó autójában ültem először, egy Skoda Feliciában. Kb. 17 éves voltam. 
Ő tanítgatott először vezetni, de aztán ráéreztem az ízére a dolognak, 
beiratkoztam egy autósiskolába és megszereztem a jogosítványt. Első 
találkozásra szerelem volt a vezetéssel.
HG: Mennyire érzed azt, hogy kirísz a korosztályodból emiatt?
KIÁ: Annyira nem érzem kirívónak, mert a trolinál nyilván fiúk vannak, 
de azért lányok is akadnak. A kolléganőimmel is nagyon jó a viszonyom. 
Onnan van barátnőm is. Bár mindegyik olyan fiús lány kicsit. Én a 83-as 
trolibuszon jártam, és állandó délutános voltam. Kettő, fél 3 körül kezdtem 
és éjfél körül végeztem. 
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Az Orczy tér és a Fővámtér között jár a 83-as. Ez volt a fő vonalam, ami 
gyakorlatilag a VIII. kerület. Kellett tudni bánni az emberekkel, főleg 
a kisebbséggel. Tudom és tudtam is kezelni folyamatosan azokat az 
embereket, akik esetleg nem akartak jegyet venni, mondtam nekik: 
„Le lehet szállni.” Ha meg nagyon olyan volt, akkor saját felelősségére 
felengedtem, de ha jön ellenőr, az az ő sara akkor. Én nem konfrontálódhatok 
emberekkel. Nem veszekedhetek, nem vitatkozhatok velük. Én nem vagyok 
arra felhatalmazva.
HG: Milyen a férfi kollégák a viszonya a női sofőrökkel?
KIÁ: Nagyon aranyosak és szerettem mindegyiket. Mai napig sokakkal 
tartom a kapcsolatot. Segítőkészek voltak, és ki voltunk fiúsítva. Ez abban 
nyilvánult meg, hogy ha például segíteni kellett valamiben, akkor azonnal 
ugrottak. Későbbiek folyamán már nagyon fájt a lábam, akkor például 
mondták, hogy „Mama, maradjál, majd én csinálom.” Amiben tudtak, 
segítettek.
HG: A trolit könnyebb vagy nehezebb vezetni, mint egy buszt? 
KIÁ: Nehezebb, de nem maga a busz vezetése nehéz, mert az szerintem 
teljesen egyforma a másikkal, hanem sokkal összetettebb figyelmet 
igényel, mint a sima busz. A busz úgy fordul meg, ahogy akar, de a troli 
kötöttpályás, ott figyelni kell a forgalmat, az utasokat és a felső vezetéket. 
Itt vannak szakaszok, váltók, szétágazások, összeágazások, amikre nekünk 
mindig nagyon figyelni kell. Meg van szabva, hogy milyen sebességgel 
vehetsz be egy nagy kanyart, egy kis kanyart, a váltón mekkora sebességgel 
lehet áthaladni. Nagyjából minden vonalon vannak váltók, van, amelyiket 
állítani kell, van, amelyiket nem kell állítani. Sokkal összetettebb a dolog. 
HG: Mint közlekedési eszköz korszerű vagy korszerűtlen? Jövő vagy inkább 
már a múlt?
KIÁ: Én azt mondom, hogy a jövő. Nagyon jók a trolik, imádom őket. 
Csendes, nem környezetszennyező, gyors. Igaz, hogy le van szabályozva 
50-re, de jobban gyorsul. Jó, vannak régi kocsik, természetesen, a régi 
Ikarusok a 280-asok, a 412-esek és a 435-ösök, de még mindig működnek, 
és agyon nem lehet őket verni.
HG: Hogyan viszonyulnak a női sofőrhöz a férfi főnökök? 
KIÁ: Én nagyon meg voltam az összes főnökömmel elégedve. Voltak közöttük 
kedvencek is, akiket nagyon szerettem, mert nagyon toleránsak voltak. 
De én mindig azt mondom, hogy ez emberfüggő. Ahogy te viszonyulsz a 
főnökséghez, ők is úgy viszonyulnak hozzád. Ha megadod nekik azt a 
tiszteletet, amit érdemelnek, mert mégiscsak a főnökök, akkor ők is úgy 
állnak az emberhez.
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HG: Hogyan telt egy műszakod?
KIÁ: Például van olyan elosztás, hogy mész négy kanyart és négy kanyart. 
Vagy négy kanyart és nyolc kanyart. Minden forduló között van egy 5-7 
perc pihenő. Van egy műszaki pihenő, ami általában 45-50 perc szokott 
lenni és mész másfelé, ami általában több szokott lenni, mint az első rész, 
5-8 kanyar. Ha azt befejezted, akkor egyből utána mész haza. 
HG: Sokszor előfordul Budapesten, hogy ezek az útvonalak nem túl könnyen 
járhatóak. A többi sofőr hogyan viszonyul a nagy járművekhez?
KIÁ: Meg kell, hogy mondjam, egyáltalán nem előzékenyek. Van, hogy 
csak irányjelzőzik az ember, de még mindig nem akarják beengedni. A 
legmulatságosabb az egészben, hogy aki beenged, az mindig a legutolsó 
kocsi. Nem mondhatni, hogy túl toleránsak lennének. Kicsit erőszakosnak 
kell lennünk, sajnos. 
HG: Csináltál statisztikát, vagy van-e megérzésed arra vonatkozóan, hogy 
mennyit mehettél a trolival?
KIÁ: Vannak rövidtávú vonalak és hosszú távú vonalak. A végén egy hónap 
kb. 1500 km volt havonta, amit trolival mentem. Ez 10 év alatt kb. 2 millió 
km. És ezalatt nem okoztam balesetet. Olyan volt, hogy a csuklósnak a 
fenekével elértem valamit. Súrlódások voltak. Az is csak 2-3 alkalommal.
HG: Volt kőkemény konfliktusod valakivel utasok közül?
KIÁ: Volt. A 75-ösön voltam és a Dózsa György útnál van egy megálló, és nem 
vettem észre, hogy a leghátsó ajtónál szálltak le babakocsival, és rácsuktam 
az ajtót a babakocsira. Amint integettek, vissza is nyitottam az ajtót. Utána 
odajött a férfi, és majdnem megvert. Nem győztem elnézést kérni tőle, de 
ez neki nem volt elég. Akkor megijedtem. Ott szedtem össze vagy 8 perc 
késést, amit észre is vett az egyik főnököm… De hála Istennek több a 
pozitív élmény. Sok olyan utas van, aki azon a vonalon jár, és odatesznek 
egy gyümölcsöt, csokit, cukrot. És ezek nagyon szép gesztusok az utasok 
részéről…
HG: Nagyon szépen köszönöm! A nyugdíjas évekre jó egészséget kívánok!
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Ú J J Á   É P Í T E T T E M!!

Tél
Azt hiszem, az első lelki próbatétel itt következett számunkra. Sok apró 
olyan munka volt, mely látszólag csak az időt vitte, és úgy éreztük, nem 
haladunk. Volt egy elképzelésünk, hogy mikorra szeretnénk beköltözni, 
de ez egyre elképzelhetetlenebbnek tűnt, és hiába erőltettük, már tudtuk, 
hogy nem fog menni. Kénytelenek voltunk megbarátkozni a gondolattal és 
elfogadni, hogy többet nem bírunk, és arra koncentrálunk, ami megvan, és 
abból lépünk tovább.
Megtanultunk közben fontossági sorrendet kialakítani, és praktikus 
sorrendben felépíteni mindent. A legkevesebb idővel a legszebb eredményt 
elérni. Hatékonyan gondolkodni talán az egyik legmegterhelőbb feladat, 
és felemészti az embernek még a „pihenéssel töltött” idejét is. De ez még 
mindig jobban megéri, mint kapkodva össze-vissza csinálni mindent. Aki 
először építkezik, annak ez is komoly feladat.
Ettől függetlenül rengeteg időt elvesz a pakolás és a takarítás a tényleges 
megvalósítástól. Sokszor kérdezi Réka: „Mi a következő, ma mit csinálunk 
meg?” Ha kicsit bosszantani akarom, akkor azt szoktam mondani, hogy: 
„Általános rendrakás”. J Ez a kezdetektől mára már szállóigévé vált, és 
Réka számára a jelentése, hogy órákig értelmetlenül pakolunk, és utána 
ugyanúgy vissza. Sokszor nekem is így tűnik, de ez ezzel jár.
2020 a végéhez közeledik, és egyre kevesebb külső és látványos munkát 
tudtunk csinálni, így kénytelenek vagyunk behúzódni. Addigra Lestár Zoltán 
asztalos mester elkészítette a nyílászárókat. A formán és a színvilágon sokat 
nem kellett gondolkodnunk, mivel tudtuk, hogy a homlokzati kialakításon 
semmit sem szeretnénk változtatni, ezért a méretek és a szín is megmaradt 
az eredetihez és az akkori tájjelleghez hűen is, melyből mára sajnos már 
kevés példa található a környéken.  Csak arra vártak, hogy a helyükre 
kerüljenek. Mivel már egyre kevesebb porolással járó munka maradt, be is 
építettük őket.
Korábban elkészült már az első kéményünk is, kicsit fűteni is tudtunk, így 
télen is tevékenykedhettünk kicsit.
Aztán jött az év vége és az ünnepek.

ifj. Neichl Mihály
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Ablak előtte és utána

Ajtó előtte és utána



248

A Z  A D O N Y I  V A S Ú T  T Ö R T É N E T E

Jövőnk, a vasút

Meg kell említeni, hogy a MÁV közelünkben, új elővárosi gyorsforgalmú 
vasútvonalat épített ki, és talán forgalomba is kerül a 2021. év során. 
Pusztaszabolcs-Budapest teljesen új vonaláról van szó. Tőlünk nyolc 
kilométerre elérhető ez a lehetőség.
Modern vasúti forgalomirányítási rendszert épít ki a MÁV és a GYSEV több, 
mint 2.250 kilométernyi hazai pályán egy új, digitális mobilkommunikációs 
hálózat révén. Ennek alapját a többéves kiépítést, telepítést és tesztelést 
követően, úgynevezett GSM-R (Global System for Mobile Communications 
– Railway) projekt, amely fokozatosan kiváltja a régi, különféle 
megoldásokból álló, analóg vasúti rádiós rendszereket, és előremutató 
változásokat hoz a vasúti közlekedésben. A már több uniós tagállamban 
működő GSM-R szabványoknak megfelelő hálózat épül ki, így Magyarország 
is hozzájárul a térségben lévő európai uniós tagországok biztonságosabb, 
gyorsabb és egyszerűbb vasúti összeköttetéséhez a legfontosabb európai 
vasúti korridorokon; azaz ezeken a tagországok szerelvényei úgy tudnak 
végig közlekedni, hogy nem akadályozza az útjukat a kommunikációs 
rendszerek különbözősége.
Ezen munkálatok nyomait láthattuk az elmúlt évek során. A vasutunk 
nyomvonalát követő kábelárkok sok kilométeren keresztül futnak majd, 
üvegszálas kábelfektetés munkálatai folynak. Talán ezekből a fejlesztésekből 
is leszűrhetjük majd azt a következtetést, hogy vasútvonalunkat is 
korszerűsíti a vasúttársaság. Elmaradásunk a kor színvonalához képest 
nyomasztó, de nem reménytelen.
Közvetlenül Adonyt is érintő fejlesztésekről kértünk és kaptunk 
tájékoztatást az iváncsai ipari park és a Dunaújváros és Iváncsa közé 
tervezett különleges gazdasági övezet kapcsán megvalósítandó vasúti 
fejlesztésről. Ennek értelmében várhatóan felújításra kerül az adonyi 
vasútállomás. Kiépítésre kerül egy Adony-Iváncsa iparvágány, mely a 
kabingyárat és az akkumulátorgyárat hivatott kiszolgálni. A legnagyobb 
tőkeigényű fejlesztést azonban az az elképzelés hozza, mely közvetlen – 
Székesfehérvárt is elkerülő – összeköttetést biztosít e különleges gazdasági 
övezet és Győr városa között. Valószínűnek tűnik, hogy ezt a beruházást 
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is elsősorban az akkumulátorok nyugati irányú exportjának kisegítése 
céljából végezné el a magyar állam.
Bethlen István miniszterelnöksége (1921-1931) idején felállt a padlóra 
küldött vasúttársaság, és lassú fejlődés is megfigyelhető volt, főleg a 
vasúti személyszállítás (fővonalak) tekintetében. Ekkor indult el a vasút-
villamosítás, a gyorsvasúti személyszállítás is például, melyet a fejlődés 
tagadhatatlan jeleként értékelhetünk. Vasút mellett éledezni kezdett a 
pormentesített szilárd útburkolatú országutak építése, mellyel jelentős 
lemaradásban voltunk Európa nyugati országaihoz képest (700 km). 
Érdekességként megemlíthető, hogy 1935 nyarán a fővárosba naponta 
800-900 db teherszállító lovas kocsi érkezik. A távolsági szekérforgalom 
a dombokkal, hegyekkel szabdalt régiók kivételével mindenütt elterjedt.

Lauber István
Források: Dr. Horváth Ferenc – Vasúthistória
 Magyar vasút trianonja
 Szabó Angéla-Wettestein Domonkos – Helyi érdekű vasutak építészete
 Frisnyák Zsuzsanna – A magyarországi közlekedés krónikája (1750-2000)

Vasútas csoportkép. Alsó sor, jobbról a harmadik: Csoknyai György
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A   T E M P L O M K E R T B E N   H A J T O T T

Fehér liliom
A fehér liliom, vagy más néven Madonna liliom, az első kerti növényeink 
közé tartozik. Valószínűleg Kis-Ázsiából került Európába, ahol a keresztes 
lovagok terjesztették el. A középkori kolostorkertekből került be a falusi 
kertekbe. A liliom szirmai a szüzességet, arany porzói az isteni fényt árasztó 
lelket szimbolizálják. Templomok díszévé vált, mivel a szeplőtelenség, 
tisztaság és ártatlanság jelképe. Ezért is adták a művészek Mária és József 
kezébe.
Részévé vált a kultúránknak, mint számos költemény, dal, motívum ihletője.

„A liliomszál is megborzad a vágytól, ha elérkezik a szerelem órája”
Írta Somogyváry Gyula. Móricz Zsigmond „liliomlelkű angyalkám” kifejezést 
használ a Harmatos rózsa című írásában.
Virágnyelv szerinti jelentése: benned hiszek, nem a pletykában. Lajos 
atya tanítása szerint lepellevele sebgyógyításra használt népi gyógyszer. 
Az asszonyok minden évben gondoskodtak is arról, hogy legyen a 
háztartásukban pálinkába áztatott liliomszirom. Az adonyi plébániakertben 
is gondos kezek liliomot ültettek a Szűz Mária szobor köré.

Boldog Istvánné
Fotó: Boldog József
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A D O N Y I   S Z E R V E Z E T E K

Az adonyi Legeltetési Társulat 7. rész
1932-ben már január 2-án megtartották a Községház tanácstermében az év 
első társulati ülését. Dönteni kellett a nádasokról, mert az idő alkalmas volt 
a vágására. Úgy határoztak, hogy aki részt vesz a vágásban, az megkapja 
minden általa levágott harmadik kévét. Mivel a békási istállóhoz kellett 
szállítani a levágott nádat, a szállítók fuvar pótdíjat is kaptak: minden 100 
kéve után hét kéve nádat. 
Amikor átnézzük az előző évek társulati eseményeit, láthatjuk, hogy milyen 
fontos volt a Társulat számára a megfelelő sertés kanok és bikák tartása. 
Ezek biztosították a megfelelő szaporítást, amely nagyon fontos volt a 
gazdák szempontjából. Talán ezért is került szóba a setés kan ügye rögtön 
az évnek az első gyűlésén is. Zichyújfaluban érdeklődtek eladó kanok után. 
Ismét bérbe adták az egyik legelőt 600 pengőért. A legelők melletti erdős 
részeken végeztek a gallyazással, amelynek az volt a célja, hogy a nagy nyári 
hőségben ott delelhessen a gulya. A levágott rőzsét 16 pengő 20 fillérért 
bocsájtották áruba. 
A Községház mögötti istállókban tartott bikák almozásához elfogyott a 
szalma, ezért kidoboltatták, hogy ha valaki díjtalanul tud almot adni, az 
jelentkezzen. 1932-ben is nagyon fontos volt a legelők tisztán tartása, a 
tüskés gazok irtása, amit megköveteltek a tehenestől és a borjústól. 
A márciusi bejegyzésben a következő olvasható: „Elnök jelenti, hogy a laposi 
csőszöknek nincsen fegyverük. Úgy gondolta, hogy a főbíróságnál vannak 
elkobzott fegyverek. Ott vesz 4 drb revorvert.” 
Főjegyzői kérés is érkezett a Társulathoz: a Duna menti legelőpartról kértek 
kavicsot a Szent István utcának a javításához. A közgyűlés ehhez nem járult 
hozzá, mert „…a part védelmét nem engedheti megrongálni, így nem lehet az 
említett területről kavicsot elhordani.” 
1932 évi költségvetési terv a következő volt:
A tehenek legeltetési díja drb 4 pengő 280 drb után 1.120 pengő
A borjuk legeltetési díja drb 2 pengő 100 drb után 200 pengő
Haszonbér a legelő után 600 pengő
Vadászati haszonbér 200 pengő
Hátralékos legeltetési díjakból 400 pengő
Idegen tehenek üzelkedéséből 60 pengő
Össze előirányzott bevétel 3.574 pengő
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Ebből az összegből a vezetőség fizetése egy évre a következő volt. Elnöknek 
45 pengő, Mezőgazdának 88 pengő, Jegyzőnek 36 pengő, Pénztárnoknak 
36 pengő. 
Áprilisban egyre több gazdánál elfogyott a széna. „A széna eladásra elnök 
előadja, hogy a nagy takarmány szükségre való tekintettel javasolja, hogy 
a feleslegnek mutatkozó szénából mintegy 40-50 m. mázsát mázsa számra 
adnánk el a megszorult gazdáknak. A választmány egyhangúlag kimondja, 
hogy 7 pengő árért készpénzfizetés mellett legfeljebb 2 m.m. adassék egy egy 
gazdának, hogy minél többnek kerüljön.” 
A békási istállókat javítani kellett, ezért 200 kéve nád lett a munkához 
tervezve, valamint egy vagon téglát vásároltak a falazathoz. Mint az előző 
években is láthattuk, a borjúk a békási istállókban éjszakáztak, nem 
jártak haza. Májusban viszont elfogyott az a szalmamennyiség, amit az 
almozásuk megkívánt. Gondoskodni kellett, hogy mi legyen a továbbiakban: 
hazajárjanak a borjak? Ezért a dajai gazdák legelőrészt szerettek volna 
a „laposi” legelőből, de ehhez nem járult hozzá a választmány. Ennek a 
problémának megoldásáról a későbbiek során nincsen feljegyzés. 
Még mindig nagy probléma volt a legeltetési díj fizetése. Érdeklődtek az 
adóhivatalnál is, ahol azt a választ kapták, hogy a hátralékok behajtásához 
a karhatalmat is igénybe lehet venni. „Annál is inkább, mivel vannak a 
hátralékosok közt olyanok, akik nem hogy nem tudnak, hanem nem is 
akarnak fizetni.”
A fegyverkérdés májusban újra felmerült, Pletser Ferenc parczellai csősz 
és három társa is sürgette a beszerzést. Erre azonban csak decemberben 
került sor, amikor négy darab revorvert vásároltak, amelyek 160 pengőbe 
kerültek. 
Szeptemberben döntöttek arról, hogy a dunaréti legelőt, amelyet több 
éven keresztül Kántor János juhász bérelt, a teheneseknek jelölik ki. 
Kihirdették, hogy nyolcnapos tisztítási munka kezdődik szeptember 11-én, 
amikor a legelőn található tüskés gazt ki kell irtani. A „laposi” nagy legelőre 
kihajtott teheneknek is rövidebb hajtási útvonaláról merültek fel kérések: 
„…a teheneknek egy közelebb járást kellene létesíteni a temetői legelőtől a 
páskumokon és a csatornán át a legelőre.” 
Ebben az évben is több hidat építtettek a határban, hogy az állatok hajtása 
biztosítva legyen a vízelvezető árkokon: líviai útnál, régi vásártérnél 
(temető mellett), Perkátai útnál, valamint a 6-os parcellaként(?) jegyzett 
határrésznél. Kutat ásattak a Fertályoknál, valamint a szőlők alatti 2-es 
parcellánál. A beruházásra fennmaradó összegből a Kisföldek végében álló 
aklot javíttatták meg.

Rózsafi János
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K I S  K I N C S E S

Mersics-Morva Dóra: Az újra töltő pohár 1.
Igen nagyon régen történt ez. Azóta annyi 
idő eltelt, hogy ahol folyó zúgott, most 
hegyek magaslanak. Volt egy szegény 
ember, úgy hívták, hogy Jóska. Becsületes, 
kedves, jóravaló ember hírében állt, de 
nagyon magányosan élte az életét, hiszen 
kerek e világon senkije sem volt, se kutyája, 
se macskája. Na, jó, egy kutyája azért akadt. 
Ez a kutya, Kópé, volt a legjobb barátja, 
bizalmasa, neki mindent elmondott, 
minden panaszát, bánatát. Azonban a 
szegény ember azt nem tudta, hogy az 
állatnak volt egy különleges képessége: ki 
tudta szagolni az aranyat. 
A mi Jóskánk – talán öregapjától örökölte, 
most már ki tudja – kredencében állt egy 
varázspohár. Ebben a pohárban azonnal 
termett innivaló, ha a szegény ember 

megszomjazott, s képes volt újra telítődni, soha nem fogyott ki belőle az 
ital. Ha vízre vágyott a szegény ember a munka fáradsága közben, akkor 
vízzel telt meg a pohár, ha borra szomjazott este a nehéz nap után, akkor 
azzal töltődött tele. Jóska nagyon vigyázott erre a pohárra, de sosem élt 
vele vissza, és sosem akarta eladni.
Egy napon az erdőben dolgozott, amikor a kutyája egy kicsit messzebb 
kóborolt tőle. Eleinte nem is kereste, máskor is előfordult már, hogy a kutya 
egy madarat vagy mókust kergetett. Igen ám, de Kópé most azért ment el, 
mert aranyat érzett, s gondolta, gyorsan kiássa, s segít vele gazdájának. 
Azonban meglátta ezt egy másik falubeli férfi, Mátyás. Azonnal megismerte 
a kutyát, hiszen ismerte Jóskát is, s nem is túlzottan kedvelte, pedig az 
sosem tett neki semmi rosszat. Figyelte a kutyát, nézte, mit csinál, mit ás. 
Mikor meglátta, hogy egy aranyat vesz ki a földből, alig hitt a szemének. 
Hirtelen egy kötéllel elkapta az állatot, és hazavonszolta magához. Otthon 
jól eldugta a kis aranydarabot, az állatot meg kikötötte a háza mögé egy 
karóhoz. 
Közben az erdőben Jóska végzett a munkával, s hívta Kópét, hogy induljanak 
haza. Kópé azonban nem jött. Emberünk várta, várta kis barátját, de az csak 
nem jelentkezett. Jóska elindult keresni, de mindhiába. Azt gondolta, hogy 
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lehet, már a kutya előreszaladt és már réges-rég hazaért. Így elindult ő is 
hazafelé. Mikor hazaért, látta, hogy a kutya otthon sincs. Aggódni kezdett 
most már a szegény ember.
- Hol lehet ez az állat? - gondolta magában.
Mivel nagyon fáradt volt, lefeküdt aludni, s megállapodott magában, hogy 
ha reggelre sem jön haza Kópé, azonnal indul megkeresni, ha kell, mindent 
tűvé tesz érte.
Eljött a reggel, Jóska azonnal indult ki, hogy megnézze, hazaért-e hűséges 
barátja. Nagyon elszomorodott, mikor sehol sem találta. Azonnal felöltözött, 
s indult megkeresni. Visszament az erdőbe, ahol tegnap utoljára látta, elég 
nagy területet bejárt. Persze, hiába, hiszen az állat Mátyásnál volt. 
Hazafelé egy másik úton ment, egy kerülő úton, hogy még nagyobb 
területet járjon be, s hátha szerencséje lesz, s meglesz Kópé. Ez az út 
Mátyás háza mellett vitte őt el. Ahogy közelebb ért, rossz érzés fogta el, 
gyanakodni kezdett. A kutya nem volt ekkor már Mátyás udvarában, mert 
a tolvaj sejtette, hogy Jóska erre fog jönni. Leste, figyelte már, hogy jön-e 
már Jóska, de kora reggel – biztos, ami biztos - elvitte Kópét az erdőbe egy 
kis tisztásra. Ott rejtette el, hiszen eszében sem volt visszaadni a kutyust a 
gazdájának. Mikor a házhoz ért, Jóska bekopogott.
- Szervusz! - köszönt, mikor Mátyás ajtót nyitott.
- Szervusz! - üdvözölte Mátyás nyájasan.
- Nem akarlak zavarni – kezdte Jóska –, csak Kópét, a kutyámat keresem, s 
kérdezném, hogy nem láttad-e a környéken?
- Én ugyan nem, erre semmilyen kutya nem járt, miért is járt volna?! - felelte 
idegesen Mátyás. 
Hogy hogyan kereste Jóska a kutyáját tovább? Na, azt megtudjátok a jövő 
hónapban…
Rajz: Győri Jázmin

R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Rákóczi utca, a Kis utcával
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A U G U S Z T U S
R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Rákóczi utca, a Kis utcával

Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye
Utcakép: Boldog József
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A U G U S Z T U S

H É T F Ő K E D D S Z E R D A C S Ü T Ö R TÖ K P É N T E K S Z O M B A T V A S Á R N A P
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P R O G R A M O K  A D O N Y B A N

2 0 2 2. a u g u s z t u s  6.  s z o m b a t

Borrendi szakmai kirándulás 
Szervező: Duna- menti Szent Orbán Borrend

Helyszín: Mátra

2 0 2 2. a u g u s z t u s  2 0.  s z o m b a t

Horgászverseny
Szervező: Adony és Környéke Horgászegyesület

Helyszín: Duna-part

Városi ünnep
Szervező: BAMHK

Helyszín: Kastélypark
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H É T M É R F Ö L D E S   F A K A N Á L  -  H O R V Á T O R S Z Á G

Horvátországi nyaralásaink során megkóstoltunk már szinte minden tengeri 
herkentyűt, melyeket a barátunk, és egyben házigazdánk Paleka készített el 
nekünk. Mindegyik nagyon finom volt, és számunkra új ízeket fedezhettünk 
fel. Bevallom, a kedvencem a polip... Viszont a legegyszerűbb, az egyszerű 
fűszerezéssel készült tengeri aranydurbincs és farkassügér, melyet minden 
nyáron grillen sütünk meg, és már itthon is beszerezhető. Így aztán én is 
rendszeresen elkészítem, a grill helyett viszont inkább a sütőben sütöm készre 
ezeket a finom, fehér húsú halakat. Mivel szálkát csakis elvétve, egyet-egyet 
találni ebben a két halban, így a gyerekek is bátran fogyaszthatják.

Fűszeres tengeri sült hal
Hozzávalók:
1 db aranydurbincs
1 db farkassügér
só (ízlés szerint)
őrölt színes bors (ízlés szerint)
1 tk halfűszerkeverék
1 db citrom
kb. 1 dl olívaolaj
Elkészítése:
A halakat folyó víz alatt mossuk meg, majd alaposan csepegtessük le.
Ezután kívül-belül ízlés szerint csepegtessük meg citromlével, majd sózzuk, 
borsozzuk, szórjuk meg a halfűszerkeverékkel, és hagyjuk legalább egy fél 
órát állni, hogy az ízek átjárják. Egy nagyobb tepsit béleljünk ki sütőpapírral, 
locsoljuk meg olívaolajjal, majd helyezzük egymás mellé a befűszerezett 
halakat. Ezután locsoljuk meg a halakat olívaolajjal, helyezzünk rájuk egy-
egy szelet citromkarikát és ízlés szerint kaprot.
Helyezzük be előmelegített sütőbe, majd közepes hőmérsékleten süssük 
25-30 percig, hogy a halhús kellően átsüljön, és szép színt kapjon. (Én 
légkeverésnél 160 fokon, 25 percig sütöttem.)
Ameddig a hal sül, készítsünk mellé ízlés szerint salátát. Tálalás előtt 
helyezzük tányérra a frissen sült halat, majd ízlés szerinti salátával, egy 
pohár finom borral, vagy éppen egy korsó sörrel kínáljuk.
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Fritule - horvát fánk
Horvátországban több mint 10 évvel ezelőtt ismertük meg a Paleka családot, 
akik a házigazdáink, majd a barátaink lettek. Bilja, a barátnőm, minden 
évben terített asztallal vár bennünket, melyről nem hiányozhat a „fritule” 
vagyis a horvátok fánkja. Mivel nemcsak egyszerű elkészíteni, hanem 
nagyon finom is, így én is rendszeresen megsütöm a tőlük kapott, finom 
fügepálinkával. Mivel igen egyszerű elkészíteni, így csakis ajánlani tudom a 
megsütését… Fügepálinka hiányában, egy jó minőségű gyümölcspálinkával 
is nagyon finom tudd lenni.
Hozzávalók:
9 ek. liszt (15 dkg)
3 ek. porcukor (4 dkg)
1 cs. vaníliás cukor
1 db tojás (nagy)
1/2 cs. sütőpor (kb. 7 gramm)
1,5 dl natúr joghurt
3 ek. pálinka (pl. fügepálinka)
reszelt citromhéj (ízlés szerint)
csipet só
kb. 5 dl étolaj a sütéshez
Elkészítés:
Egy tálba tegyük bele az összes hozzávalót, majd kézi habverővel keverjük 
simára.
Egy serpenyőben hevítsük fel az olajat, majd két kiskanál segítségével 
szaggassuk bele a masszát. (Arra figyeljünk, hogy túl sokat ne szaggassunk 
bele, mert sütés közben nőni fognak a fánkocskák.)
Sütés közben többször fordítsuk át a fánkokat, és pár perc alatt, hogy jól 
átsüljön a tészta, süssük szép aranybarnára.
Ezután szedjük ki sütőpapírra, hogy az a felesleges zsiradékot felszívja.
Tálalás előtt ízlés szerint szórjuk meg a fánkocskákat porcukorral, majd 
úgy kínáljuk. Ízlés szerint lekvárt is kínálhatunk hozzá.
Jó étvágyat a fánkocskákhoz!

Kard Éva
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K Ö R N Y E Z E T I   É R T É K E I N K  -  V A D L E S E N  A D O N Y B A  N

Mezei nyúl
Mint előző hónapban, az üregi nyúlnál már említettem, Adony környékén a 
mezei nyúl számára is megfelelőek az életfeltételek. Az elmúlt enyhe telet 
követően szerencsére szép, egészséges állománnyal rendelkezünk. Nem ritka, 
hogy este les vadászatból hazafelé 20-30 mezei keresztezi utunkat. Könnyen 
felismerhető vadfajunk, testszíne barnásvörös, hátsó lábai hosszabbak az 
elsőknél. Fülei hosszúak, hegyük fekete, ugyancsak sötét vagy fekete a farok 
felső része. A lábak elülső oldala sárgásbarna. Szemei nagyok, oldalt állóak, 
így 379 fokban látnak, a két szem látótere között elöl 10, hátul 9 fokos az 
átfedés. Átlagos testtömege 3,5-4 kg, ami két-háromszorosa az üregi nyúl 
testméretének. Az eltérő ivarú egyedek testmérete nem különül el jelentősen. 
Szőrváltás (vedlés) február-márciusban és szeptember-novemberben 
történik. 
Nyoma nagyon jellegzetes Y lépés, mely elnyújtott, hamis Y-ná válik futás 
közben.
Hullatéka jellegzetes rostos, kb. 10-12 mm átmérőjű bogyó.
Egész Európában megtalálható vadfajunk. Széles élőhelyi skálán előfordul, 
nagy állománysűrűséget azonban csak mezei élőhelyen tapasztalhatunk. Az 
eredetileg sztyepplakó nyúl jól alkalmazkodott a magyarországi élőhelyhez is. 
Legjobb állományai a mozaikszerű, kis parcellákkal jellemezhető, természetes 
élőhelyekkel váltakozó mezőgazdasági területeken vannak. Ez Adonyban 
vadászterületünk egyes részein megtalálható, így Alsócikolán, az Aladári 
csapás környékén nagyobb számban, viszont a területünk egészén eltérő 
állománysűrűséggel találkozunk mezei nyúllal.
Szaporodását a fotoperiódus szabályozza, általában decembertől szeptemberig 
tart. Vemhességi ideje 41 nap, viszont érdekesség, hogy 38 naponként tud 
elleni. Ez annak köszönhető, hogy úgynevezett kettős vemhességre képes, ellés 
előtt a nőstény párosodik a kannal, a megtermékenyített következő vehem is 
kialakul a petevezetőben, és a termékenyítést követő 4. napon telepszenek 
meg a méhben, ami már az ellést követően van. További érdekesség, hogy ilyen 
vemhesség esetén a megtermékenyítést nem az ellést megelőzően párzó kan 
végzi el, hiszen a vehemtől a hímivarsejtek nem tudják elérni a petesejteket. 
A párzás csak a nemi ingert, illetve peteleválást indukálja, és a korábbi 
párzásból a méh mirigyeiben akár 1 hónapig tárolódó hímivarsejtek végzik a 
megtermékenyítést. 
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A kettős vemhesség az állatvilágban is 
viszonylag ritka, nyúlféléknél kizárólag a 
mezei nyúlra jellemző. Vad populációkban 
15-20%-os gyakorisággal fordul elő. 
Nőstényenként évente 3-4 alomszám 
jellemző, az átlagos alomnagyság 2-3 
közötti, így az éves populáció nőstényenként 
6-12 utód. Az újszülött nyúl testtömege 
mintegy 1/40 része a szüleinek, kifejlettkori 
testtömegét 8 hónapos korra éri el.

Kép: www.magyarmezogazdasag.hu

A mezei nyúl szaporodása mellett táplálkozása is sajátos. Vakbelének 
térfogata többszöröse a gyomor térfogatának, a teljes bélcsatorna 
térfogatának kb. 30 %-a. Vakbelében olyan baktériumok találhatók, 
melyek képesek a cellulóz lebontására (az együregű gyomrú emlősök, 
így az ember sem képes erre). A vakbélben feltárult tápanyagok viszont 
az utána lévő bélszakaszban már jelentős mértékben nem szívódnak fel, 
ezért a vakbélben feltáródott és végbélen kiürült táplálék egy részét ismét 
elfogyasztják, és ekkor szívódnak fel a benne lévő vitaminok, valamint a 
lebontott cellulóz. Ezt a táplálkozási módot cökotrófiának hívjuk.
Étrendjük elég változatos, termesztett növényeket főként akkor 
fogyasztanak, ha a természetes növényfajokból hiány mutatkozik, ez 
leginkább a téli időszakban jellemző.
A populáció nagyságát elsősorban a szaporodás dinamikája határozza meg. 
Kedvezőtlen számára a nagyüzemi gazdálkodás, mely élőhelyét az elmúlt 
50-60 évben jelentősen megváltoztatta. Az intenzív nagytáblás műveléssel 
lecsökkent a tápláléknövények fajszáma, így a terület eltartóképessége 
romlott a mezei nyúl számára.
Vadásztársaságunk tagjaival közösen folyamatos téli etetéssel és a kártevők 
számának apasztásával igyekszünk javítani a helyzeten, szerencsére ennek 
van is kézzel fogható eredménye.

Szántó Zoltán
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K I S  T Ö R T É N E T E K  A D O N Y R Ó L

Czirákiak I-től V-ig! I.

III. Cziráki Ferenc vagyok. 1948 júliusában születtem Budapesten, a VIII. 
kerületben.
Anyai nagyanyám 5 gyermeket hozott a 
világra, köztük az édesanyámat, Balogh 
Ilonát. A nagyanyám a X. kerületben, 
Kőbányán lakott. 3-4 éves koromig vele 
laktam, mert édesanyám egyedül maradt, 
ez akkor nehéz élethelyzet volt. Kőbánya 
nagyon kemény hely volt egy felnövekvő 
gyereknek, az iskolai szünetekben, mikor 
nem Adonyban tartózkodtam, akkor 
Kőbányán töltöttem az időt.
Ami a Cziráki családi vonalat illeti. 
Üknagyapám Johannes Cziráki, felesége 
Caterina Tóth, gyermekük, a dédnagyapám Cziráki Mátyás. Ők mind adonyi 
lakosok voltak. Cziráki Mátyás foglalkozása molnár volt, vízi malmon 
dolgozott a Dunán. Felesége Králl Anna, gyermekeik Cziráki Mária, I. 
Cziráki Ferenc, és az első világháborúban elesett két fia Cziráki István, 
Cziráki János. Az első világháborús emlékművön ott szerepel a nevük.
Aztán a Pletser családi ág… A másik dédnagyapám Pletser Mihály földműves, 
felesége Simon Jozefa volt. Tudomásom szerint három leánygyermekük 
született, Pletser Mariska, Pletser Erzsébet, valamint nagyanyám Pletser 
Anna.
I. Cziráki Ferenc, a nagyapám, házasságot kötött Pletser Annával. Három 
gyermekük született, II. Cziráki Ferenc, Cziráki Dénes, valamint Cziráki 
Mihály.
I. Cziráki Ferenc úgy, mint édesapja, szintén vízi molnár volt, majd a 
második világháború után a Pintér Gedeon-féle malomban lett főmolnár. A 
munkakönyvében a foglalkozása rovatban „malom igazgató” szerepelt. Ha 
jól emlékszem, segített a malom újraindításában a háború után. Tudomásom 
szerint, egy német tank motorjával üzemelt a malom. Sajnos nagyon kevés 
időt tölthettem vele, csak két nyarat. A Dunát nagyon szerette. 
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A pontos dátumot nem tudom, de talán 1954-ben letartóztatták, termény 
és liszt hiány miatt, mivel ő volt a felelős a malomért. Börtönbe került, de 
1956-ban rehabilitálták, megtalálták az eredeti bűnösöket, de ezek után 
már nem volt önmaga.
Egy kis kitérő: a feltételezett bűncselekményével kapcsolatban házkutatást 
tartottak nálunk, a pesti lakásunkban. Szó szerint kigurítottak az ágyamból, 
szétkapták az egész lakást, mire édesanyám megkérdezte, hogy „Mit 
keresnek?”
– Lisztet! – válaszolta a kutató.
– Lisztet?! – kérdezte a mamám mit sem sejtve –  Hát, hát az ott van a 
spájzban! – mondta.
Az ember berontott a spájzba, ordított:
– Hol van?
– Magával szemben, abban a fémdobozban!
Az ember belenézett a dobozba, 1 kg liszt volt benne, mérgében szétszórta 
a konyhában.
– Ne szórakozzon velem! – mondta és elmentek.
Nagyapám, I. Cziráki Ferenc 1958. december 6-án meghalt. 60 éves volt.
Pletser Mihály dédapámat, mindenki Miska bácsinak nevezte. Nagyon 
szerették. Sógora, Simon Ferenc, Franci bácsi volt. Ő valamikor országgyűlési 
képviselő volt.
Legtöbbször együtt mentek a Kápolnasorra, a szőlőbe, a présházba. Egy 
alkalommal tanítottak lopózni. Lopótökbe kellett felszívnom a bort, 
mondanom sem kell, hogy a diófa árnyékában ébredtem. Sok időt töltöttem 
vele. Szép ősz haja volt, minden reggel kiállt a falmellékre, és kis fésűjével 
rendben megfésülte a haját, gondot fordított a választékra.
Nagyon rosszul látott. Egy alkalommal mondta nagyanyámnak, vagyis 
a lányának, „Annus, ne tegyél annyi petrezselymet a levesbe, mert nem 
tudom kiválogatni, melyik a légy, melyik a petrezselyem!”- jót nevettünk.
A Cziráki család történetét a következő hónapban olvashatják a kedves 
Olvasók.

III. Cziráki Ferenc
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H A  É N  L E N N É K  A  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  M I N I S Z T E R

Magyarország elsődleges energiahordozói a nukleáris, a fosszilis és a 
megújuló energiaforrások. A nukleáris 16%, a fosszilis 69%, a megújuló 
11%-kal részesedik az összes felhasználásunkból. 4% a villamosenergia-
külkereskedelmünkből származó energia. Szóval ez az energiamixünk.
Ha csak a villamos energiát nézzük, 2020-ban az összes felhasznált áram 
25,2%-át külföldről vásároltuk. A felhasznált áram 34,7%-át Paksról kaptuk. 
Szénhidrogén (földgáz, szén, kőolaj termék) 27,8%-kal szorul a nukleáris 
mögé. A megújuló részaránya 11,6% (a napenergia részaránya 5,1%, 
biomassza 3,6%, szél 1,4%). Ami tendenciáját illeti: 2016-ban a megújulók 
részaránya 7,8% volt, tavalyra ez 11,6%-ra növekedett az import terhére! 
Ezen belül látványos növekedésen ment át a napenergia által kihasított rész: 
5 év alatt az 1,5%-ról 5,1%-ra emelkedett, a termelés mennyisége 246,6%-kal 
nőtt! De a szélenergia 149,2%-os növekedése sem csekély. Az import 8,2%-
kal, a szén 33,6%-kal csökkent. A földgázból előállított áram mennyisége is 
40%-os növekedésen ment keresztül. Egyedül Paks a fix pont: a termelés 
gyakorlatilag nem változott az elmúlt öt évben.
A jövő környezetvédelmi miniszterei (Mester Fanni, Kenesei Bálint, Kárász 
Erik, Varga Bernát, Klein Franciska, Mester Regina), ma hazánk energiamixével 
foglalkoznak. A témavezetők ma is Alsóházi Réka és Hetyei Gábor.
Hazánk energiamixe
Mi lesz a jövő energiahordozója a villamos energia előállításában? Hogyan 
áll össze: Megújuló? Atom? Szénhidrogén? Ha megújuló: Szél, nap, vízi, 
hidrogén, biomassza? Vagy valami más? Ha atom: Maghasadásos? Fúziós? 
Ha szénhidrogén: De meddig és milyen klímahatása lesz? A fűtési energia 
alapja mi lesz? A lakossági CO2 kibocsátást előbb lehet mérsékelni, mint az 
iparét (hiszen ez utóbbi sokkal inkább költségérzékeny, mint a lakosság, akik 
döntése nagyrész érzelmeken alapul). És a gépjárműveknél az üzemanyagok 
felhasználása hogy fog alakulni? Hogyan motiválnád a lakosságot a kedvező 
irányba? És az ipart?
Mi tekinthető egyáltalán környezet-harmonikus energiaforrásnak a 
megújulók közül? Mindegyik terheli a környezetet: víz, szél, nap, biomassza, 
tűzifa, ár-apály.
Miniszter Úrhölgy/Úr!
Milyen irányt szabnál hazánk megújuló energiaforrás-hasznosításának? 
Ehhez milyen eszközt használnál? Az energiatárolást hogyan oldanád meg?
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Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel bombáztuk a közeljövő esetleges 
környezetvédelmi minisztereit. Nézzük, mire mentük ma, így 8-an!
Miért baj, ha fosszilis (földgáz, kőolaj, szén) energiát használunk 
többségében? Milyen hatással van a mára és a jövőre ennek az 
energiaforrásnak a használata?
Rögtön jönnek a válaszok: az a szén-dioxid, ami évmilliók alatt halmozódott 
fel ezekben az energiahordozókban, most visszajut a légkörbe, ami ezáltal 
felmelegszik, és gyakorlatilag az évmilliókkal korábbi klímaállapota 
áll vissza, azaz óriási növényi burjánzás (lásd a dínók idejében) és nem 
mellesleg a jégsapkák elolvadásával, az óceánok hőtágulásával mintegy 
70-75 méterrel megemelkedik a tengerek, óceánok vízszintje. New York, 
Sanghaj, Hollandia, Belgium, Görögország és több milliárd ember lakhelye 
kerül ezáltal víz alá. Adony 91 méterre van a Balti tenger vízszintje felett. Ha 
jól sejtjük, hazánk egy része is veszélyeztetetté válhat a vízszint-emelkedés 
miatt, mely a Dunán fog visszaduzzadni. Elolvadnak a gleccserek, kiszárad 
a Gangesz például, mely India nagy részét látja el ivóvízzel, ezáltal újabb, 
az édesvíz készletekért folyó harcok, migráció veszi kezdetét milliós 
lélekszámban. A mai fagyott tundra, tajga felolvad, mely újabb metánt fog 
a légkörbe juttatni (már ma is lényeges az olvadása ennek a területnek), 
mely tovább növeli a klímakatasztrófát… Ne is folytassuk! Tehát egyszóval: 
a fosszilis energiafelhasználás nem jó irány. De akkor merre tovább, a 
modern világ energiahasználatának tekintetében?
Két irány a jövőbe a fosszilis energia nélküli energia mixének alakításában: 
egyik a megújuló energia, a másik az atomenergia. Egyiknek sincs többlet 
szén-dioxid-kibocsátása. De mindegyikkel van probléma: a megújuló (nap, 
szél, vízi, biomassza) többsége nem saját belátásunk szerint termelődik (a 
süt a nap, vagy fúj a szél, a víz nagy beruházás igényű és nálunk alacsony 
hatékonyságú), és a villamos energia ma még nagy mennyiségben, kis 
veszteséggel nem tárolható. Az atomenergia sok szempontból tökéletes 
megoldás, csak az a fránya sugárzóanyag ne okozna ekkora veszélyt a 
biológiánkra.
Egyöntetűen megfogalmazott cél – úgy tűnik – a leendő környezetvédelmi 
miniszterek részéről a megújuló energia felé történő eltolódás. Első körben 
a duzzasztógát építése (mely Nagymarosnál volt tervezve, de Adony is a 
jövő terveiben szerepel), és az arra telepítendő vízlépcső jelentene állandó, 
úgynevezett primer energiaforrást. Ebbe azért a zöld szervezeteknek is lesz 
majd beleszólásuk (mennyire sérül a környezet a duzzasztó építésével?).
„Okos gondolat a nap energiáját használni.” – fogalmaz az egyik majdani 
miniszter. „Támogatás van rá ma is, úgy tudom, és ezt fenn kell tartani.” 
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– jön egy másik válasz. Igen, van. Látszik is az energiamixünkben ennek 
hatása: öt év alatt három és félszereződött a naperőművekből a hálózatba 
táplált áram mennyisége. És hát gombamód szaporodnak a villanyautók, 
melyek már nem benzint és gázolajat (azaz nem fosszilis energiát) égetnek. 
Az irány jó, a kérdés, hogy ezt a fajta, napon belül is, de éven belül is nagyon 
hullámzóan termelő forrásból származó áramot hogyan tudjuk majd 
tárolni, ha még jelentősen növeljük a részarányát. A mai tárolási módszer, 
az akkumulátor előállítása, nagyon magas környezeti teherrel jár. Arról 
nem is beszélve, hogy a tárolás során nagy a veszteség, és ráadásul nem 
is nagy mennyiség tárolható így. Ez – úgy gondolják a miniszterjelöltjeink 
– zsákutca, pillanatnyi megoldás. Rögtön adódik a válasz: a hidrolízis 
(a víz bontása elektromos áram által) eredménye oxigén és hidrogén. A 
hidrogén tárolható gáz, mely kiválóan ég, és ezáltal jó energiaforrás. Az 
oda-, majd visszaalakítása árammá ugyan okoz veszteséget, de még mindig 
kevesebbet, mint az egyéb tárolási módok. Arról nem is beszélve, hogy a 
hidrogén jól keverhető a földgázzal is, így annak együttes felhasználásával 
a háztartási tüzelőanyagunk egy része rövid időn belül is részben 
kiválthatóvá válna. Még egy fontos előnye a hidrogénnek: a jelenlegi 
infrastruktúra (gáztározók, vezetékhálózat településen belül, települések 
között, országok között) jól adaptálható a hidrogénre! Hidrogéntermelő 
üzemek pedig telepíthetőek a naperőmű, szélerőmű parkok közelébe 
is, ezáltal lecsökkentve az áramhálózati fejlesztésigényeket és a hálózati 
veszteségeket, melyek nem elhanyagolhatóak a villamos energia esetében 
(a vezetékes hidrogénszállításnak jóval csekélyebb a hálózati vesztesége, 
mint az áramnak, és így az átalakítás vesztesége is némileg csökken). 
Arról nem is beszélve, hogy a hidrogéncellás autók már itt kürtölnek a 
kertek alatt: lehet, hogy nem is kell minden hidrogént visszaalakítani 
árammá: fűthetünk vele, autózhatunk vele. Tehát: egyöntetű a válasz: 
megújuló – hidrolízis helyben – felhasználás hidrogén formájában, amit 
csak lehet! Ezt azonban elsősorban – jelen tudásunk szerint – csak rettentő 
üzembiztonsági feltételek mellett lehet megvalósítani, hiszen a hidrogén 
azon kívül, hogy jól ég, de a levegővel keveredve robbanóelegyet alkot.
Az egyik miniszterjelölt nagy jövőt lát a decentralizált villamosenergia-
termelő rendszerek jövőbeli további terjedésének – ha nem is háztartási 
szinten, de települési szinten mindenképpen. Az ő részéről állami 
szerepvállalás mellett támogathatónak lát egy olyan okos hálózatnak1 a 
1  Okos hálózat vagy smart grid: olyan villamosenergia-hálózat, mely folyamatos kommuni-
kációt biztosít az áramtermelő, a -tároló és a –felhasználó között. A nem folyamatos üzemben termelő 
rendszerek (pl. napcella) által termelt villamoseneriga mennyiséghez igazítja a hálózat az egyes vég-
pontokon lévő felhasználók fogyasztását, azaz például akkor engedi működni a háztartási fagyasztó-
kat, meleg víz bojlereket, amikor a termelés ezt lehetővé teszi, illetve túltermelés esetén automatiku-
san a tároló kapacitásokat tölti fel, igény esetén pedig onnét veszi igénybe a szükséges igények kielé-
gítéséhez az áramot. Háttértárolóként használható például az elektromos autók akkumulátorkapaci-
tása is, melyet a tulajdonos átenged a smart grid részére. (Az éjszakai áram használata is már egy egy-
szerű okos rendszernek minősülhet.)
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létrehozását, például adonyi viszonylatban, mely a város energiatermelő 
parkjában helyben előállított villamos energiát, hidrogént és hőenergiát a 
helyi fogyasztók felé irányítja. Ennek része a helyi energia racionalizálási 
szakértő alkalmazása. Kezdjük ez utóbbival! Szükségesnek ítéli 
a miniszterjelöltünk, hogy legyen alkalmazásban olyan szakértő a 
városokban, akihez fordulhat a lakosság a saját, otthon használt és esetleg 
termelt energia optimalizálásában, annak jövőbeli alakításában. Segítsen 
a megtakarítások, felhasználások és előállítások összehangolásában, 
ezek egyedi – egyes háztartásokban megvalósítandó – kialakításában, a 
pályázati és egyéb források felkutatásában, az optimalizáláshoz szükséges 
beruházások meghatározásában, kivitelezési ajánlatok kérésében, 
kiértékelésében, stb. Szóval egy komplex szakértői, szaktanácsadási 
szolgáltatás nyújt.
Térjünk rá a termelő rendszerek és az okos hálózat bemutatására! A 
park napcellák, közepes teljesítményű szélerőművek (nem feltétlenül 
lapátos, lehet akár kürtős rendszerű), hidrogént előállító berendezések és 
biogáz telepek összessége. Ezek egymásra épülő és egymás teljesítmény-
hullámzását is kompenzáló rendszerként szolgálják a felhasználók igényét. 
A nap- és a szélerőművek biztosítják a villamos energiát, illetve túltermelés 
esetén a hidrogén-előállítás alapanyagát. A hidrogént, mint tárolható 
energiát vesszük számításba, de alkalmas arra is, hogy a hálózatba 
juttatva primér fűtőenergiaként is hasznosíthassa a lakosság. Éppen úgy, 
mint a kommunális és mezőgazdasági szerves hulladékok és szennyvíz 
iszap felhasználásával működő biogáz üzem is (ami metánt állít elő, mely 
megegyezik a földgázzal!) tárolható energiaforrásként és fűtőenergiaként is 
számításba jöhet. Ezek mellett valószínűleg azért szükség van akkumulátor 
kapacitásra is (nem csak a lakossági elektromos autók kapacitását lehet 
erre használni) az azonnali és pillanatnyi igények kompenzálására. Tehát 
hulladékból metánt, a metánt tárolva később gázmotorban elégetve 
villamos energiát tudunk előállítani, vagy direkt fűthetünk is vele: a 
gázmotorok hulladék hőjét pedig télen lakossági fűtésre tudjuk fordítani, a 
hulladék hő nyáron pedig Stirling-motor (külső égésű motor) segítségével 
szintén villamos energia előállításában vesz részt. Újabb reneszánszát 
élheti a hőtárolós kályha, mely az 1970-es, 80-as években volt gyakori: 
éjszaka az olcsó villamos energiával a kályhát fel lehet fűteni, mely a benne 
lévő hőtároló panelek segítségével egész napra eltárolták a hőt, majd 
igény esetén azt ventilátor segítségével fújták ki. Mit ne mondjak: szép 
és komplex elképzelés!!! És abszolút újszerű, megvalósítása valóban pilot 
projekt lenne!
Minisztereink! Hajrá, előre a megvalósítás felé!

Hetyei Gábor
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A Z  É N  I D É Z E T E M - E L R E J T V E   A  R E J T V É N Y B E N

Augusztus

Az Isten, annak ellenére, hogy az ember bűnbe esett, neki adja a világot, 
hogy királyként legyen rajta. Ez a királyi magatartás nem leigázást jelent. 
A király legfőbb ismérve az őrzés és uralkodás. A királynak azt kell 
néznie, hogy önmagának, és a királyságban lévő embereknek mi a jó, mi 
az, ami a fejlődést szolgálja. Testi és lelki vonalon egyaránt. Így mivel 
a Királyok királyának, az Istennek képei és hasonlatosságai vagyunk, 
felelősek vagyunk, mint kiskirályok (jó értelemben) társadalmunk és 
világunk alakításában. Az ember nem lehet rest semmiféle módon a népek 
és országának jólétének alakításában. Nem lehetek közönyös a közjó 
építésében egy közösségben. Legyen az akár a család, akár a társadalom.
De egy valamit nem szabad elfelejteni: javaimat nem birtokolhatom önnön 
természetemből, emberségemből, csak az Isten kegyelméből. Mivel Ő a 
világmindenség teremtője, és Ő adta az ember számára megőrzésre. Így 
a világ dolgait használva, és nem elhasználva, tisztelettel és szeretettel 
kell adóznom az Istennek, aki lehetővé tette számomra, hogy a világ javait 
élvezzem.
Az idézet megtalálható: Máté evangéliuma 22, 21.

Győri Balázs atya
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E L I N D U L T A M   S Z É P  H A Z Á M B Ó L

Frideczky József
Frideczky József édesapja vízimolnárként dolgozott a Dunán, Ráckevénél. 
Aztán a vízimalmot a gőzmalom ítélte halálra. A fővárosba költözött, és 
segédbetűöntő lett a Magyar Királyi Állami Nyomdában. Az édesanyja a 
ráckevei szolgabíró leányának volt a szobalánya Pesten. József gyermekük 
Budán, a várban született 1882. április 3-án.
Frideczky József több könyvet is írt, de számomra a legérdekesebb és a 
legértékesebb az önéletrajzi könyve (Frideczky József: Kudarcok, 1966. 
Buenos Aires). Az előszót a második felesége, Frideczky Józsefné, született 
Mattyasovszky Erzsébet írta. Most ebből idézek:
„A férjem élete semmiben sem hasonlított a közönséges halandókéhoz. 
Az Úr rendkívüli tehetségekkel ruházta fel, s ami még nagyobb adomány, 
megáldotta a természet csodái és a művészet szépségei iránti érzékkel. 
Élete folytonos lázas tanulásban telt el, úgyszólván utolsó leheletéig 
az Ótestamentumot héber, az Upanisad-ok (hindu filozófiának alap 
művei) szankszrit szövegeit, Laotse és a Zen bölcsességét böngészte 
eredetiben. Emellett nyílt szemmel figyelte kora eseményeit és azokat 
bonyolultabb és számára mégis érthetőbb összefüggésekben tekintette 
át, mint a leghíresebb és többnyire egyoldalú politikusok. Valóságos kéjjel 
foglalkozott a felsőbb matematikával. Két Calculus könyvet tanulmányozott 
át úgy, hogy minden példájukat megfejtette. Az atomfizika is rendkívül 
érdekelte és odaadóan tanulmányozta a legújabb szakmunkákat. A zene 
állandóan benne élt a lelkében. Még éltesebb korában is szívesen betanult 
egy-egy nehéz szonátát: jó összjátékos volt, a kamarazenének nem csak 
kedvelője, de művelője is. Nehéz mindazt elsorolni, amihez értett, egy svájci 
barátnőm élő enciklopédiának nevezte. S ha tanított, átadta elméje kincseit 
tanítványainak, bőkezűen ontotta tudását és mindenkor magasabb rendű 
célok felé indította el őket.
Bejárta az egész északi féltekét. Európában Finnországon és Bulgárián 
kívül mindenütt megfordult.
Volt Észak-Afrikában, Ázsiában és Amerikába is másodszor ment el. Minden 
országnak megtanulta a nyelvét, földrajzát, történelmét, olvasta irodalmát, 
és megismerkedett művészetével.
Az öt földrészen nincs annyi ember, aki annyi nyelvet bírt volna, mint ő, 
nincs olyan se, aki jobban megértette volna a legnagyobb és legkisebb 
nemzet fájó problémáit, mint ő.
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De nem is teszi életét naggyá, bár 
mindenesetre érdem, hogy az úr 
áldásait sokoldalú adottságait nem 
hagyta parlagon.
Élete azért példakép előttem, fiam 
előtt és mindazok szemében, akik 
közelebbről ismerték, mert az 
életszentség útján a legmagasabb 
csúcsig jutott. Ő azonban konok 
szerénységgel egyre azt hajtogatta: 
„Életem kudarcok sorozata”. Az 
emberek csak Siker Istenasszonyának 
hódolnak, minek azt megörökíteni, 
hogy semmire se vittem.
Erre azzal érveltem, hogy semmi sem 
teszi az emberi lelket annyira tönkre, 
mint a gyakori siker és semmiből 
sem tanulhatunk annyit, mint a 
kudarcokból.
Az utolsó évben látott hozzá az életrajza vázlatához, és kedvet kapott a 
kidolgozásra. Budapesti éveinkről naplójegyzeteket készítettem, és ezt 
örömmel használta fel. Páratlan könyv született.
Egy nagy lélek tükörképe, egy aranyszívű, bölcs férfi tündérmeséje, mely 
mint engem, az igaz ösvényre vezethet, a csüggedőkbe erőt, és vigaszt 
önthet, a szépségért rajongókat pedig édes mámorba ringathatja.”
Frideczky Józsefné írja tehát férjéről ezeket a sorokat az önéletrajzi 
könyvének bevezetőjében.
Az írást most én, folytatom. Apai nagymamám Ignácz Lajosné, született 
Frideczky Mária unokatestvére volt a család legendás személyiségének. 
Találkozók, összejövetelek kapcsán sok érdekes történetet halottam Józsi 
bácsiról. Idén megkaptam egy ráckevei rokonomtól az önéletrajzi könyvet. 
A legrégebbi adat az ő szépapja, Frideczky Jánosról ad információt. Őt 
nyitrai kanonokként jegyez a történelem. 1690-ben kapta meg nemesi 
oklevelét két másik testvérével, s azok gyermekeivel együtt. 1740 körül 
került András fia a Dunántúli Vaálra (ma Vál), ahol tanító és jegyző volt, 
és a takácsmesterségből tartotta el a családját. Frideczky Ferenc a Fejér 
megyei új egyházmegye egyik kanonokja lett. Ferenc a devalváció idején 
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nem adta el a vagyoni érékeit, 
és nem követte a spekuláció 
irányait, és dúsgazdag 
lett. Halálakor, 1823-ban 
ötszázezer forintot hagyott 
különböző jótékony célokra. 
A Frideczky-alap az első 
világháború után semmisült 
meg hadikölcsönben. Ferenc 
kanonokot a székesfehérvári 
székesegyház kriptájában 
temették el, Árpád-házi III. 
Béla és felesége, Antiochiai 

Anna síremlékének közelébe. Fiatal plébános korában Ráckevén vásárolt 
birtokokat, és a család tagjait ott telepítette le. A ráckevei templom az ő 
plébánoskodása alatt épült. A régi családi történéseket is e könyv által 
ismertem meg. 
Az önéletrajzi könyvből a magáról vallott nézeteket idézem most:
„Nagyon szeretettem tanulni, és tanítani. Görög-latin szakos tanár voltam, 
és a fiatal lelkek gyarapodása sok örömet okozott nekem. Természetesen 
felnőtteknek is adtam magánórát.
Első feleségem nagyon fiatalon, betegségben halt meg, és egyetemen 
tanított. Nagy fájdalom volt számomra az elvesztése, mert mélységesen 
szerettem.
1914-ben a VII. tanulmányi útra indultam Moszkván keresztül Kínába, egy 
hétig tartott az út gyorsvonattal. Pekingből kirándultam a kínai nagy falhoz 
is, amelyet a mennyei birodalomba folyton betörő hun testvéreink miatt 
emeltek védelemül. Ezt követően japán hajóval mentem tovább Japánba, 
Nagasakiba. Míg Európa lobogó lángokba borult (I. világháború), addig én 
a mesevilágban barangoltam. A nép csupa gyermekesség, csupa jó kedv. 
Kyotóban, a császárok ősi városában jártam, elvittek gésaiskolába, ahol a 
készülő művésznők japán táncokat lejtettek tiszteletemre. Megcsodáltam 
az öltözéküket, a finom kézjátékukat, a bájos fejforgatásukat. A hajó a 
Hawai-szigeteken és Honoluluban is kikötött. Most láttam életemben a 
világ legszebb pontját. A korallzátonyokkal szegett, vulkánokon épült 
Honoluluban örökké virágzik a tavasz. Elhatároztam, hogy a Csendes 
Óceánon át Amerikába jutok. Sanfranciskóba érkezett a hajó. Itt látottam 
először felhőkarcolókat, és megismerkedtem a nagy amerikai városok 
zűrzavarával. A Columbiai-Egyetem kupolás olvasótermét is sokszor 
meglátogattam. Mexikó után 1919-be végre sikerült visszajutni az óhazába. 
A külügyminisztériumban dolgozottam, mint sajtóelőadó 1924-ig.”
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A második boldog házasságát 1930-ban Budapesten kötötte Mattyasovszky 
Erzsébettel, aki szintén a Külügyminisztériumban dolgozott. Esküvő előtt 
Genfbe tevékenykedett a Népszövetségnél.
1921-ben doktorált német irodalomtörténetből, nyelvészetből, és 
filozófiából. Babits Mihály egyetemi előadásait hallgatta, Szabó Lőrinc 
nyelvésszel az egyetemen ismerkedett meg, és tartott vele jó kapcsolatot.
1932-ben nagy volt a boldogság, mert Ince baba született, de egy év után 
elvesztették gyermekünket.
„1934. január 19-én Ferike született, lesz életünknek folytatása és értelme. 
Családi látogatásra sokat mentünk Majosházára, Ráckevére, és Adonyba 
szamárfogaton.
1934-ben Erzsikét, drága feleségemet áthelyezték újból Genfbe, és a 
teljes család kiment. Aztán innen vándoroltunk ki az „újhazába” végleg. 
Amerikában, Pennsylvaniában, Pillsburg környékén telepedtünk le, és 
éltük életünket.
Ilona testvéremet itt hagytam Pesten, a szép budai házunkat államosították, 
de testvérem maradhatott egy szoba konyhában. Nem tértünk vissza 
Magyarországra.”
Józsi bácsi fokozatosan veszítette el szeme-világát, és megtanulta a vak 
írást is. Aztán egy buszmegállóban összeesett, és azonnal meghalt.
Erzsike néni Mexikóba repült, és lezuhant a gép. 1968-ban történt a 
tragikus baleset. Az unokáknak már az az otthonuk, élik életüket. Több 
alkalommal voltak hivatalosak a Frideczky-találkozóra Ráckevére, de még 
nem értek ide.
Örömmel osztottam meg a Kalendárium olvasóival ezt az időutazást 
rokonom, Frideczky József életéről.

Ignácz Ildikó
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A D O N Y I  E M B E R E K  A D O N Y I  É R T É K E K -                          
É R D E K E S  E M B E R E K  K Ö Z Ö T T Ü N K

Ez egy nyertes meccs
Fura módon – ahogy ezt ő is megjegyzi – elöl kopogtattam. Mindenki hátulról 
szokott hozzájuk menni, „munka ügyben”. Bennem is átfutott, hogy a szokott 
útvonalon keressem meg, de a mostani feladatom, bár munka célú, mégis 
az Embert helyezi középpontba. Talán ezért változtattam, és jól tettem. 
Az előszoba folyosóján áthaladva a „tűzhely” mellé ültünk, ahová sokszor 
képzeljük el az anyókákat - nagymamákat – nőket. Én magam is szeretek 
céltalanul a konyhában üldögélni, talán régről hozzuk ezt magunkkal. Az 
első dolog, ami szembe tűnik, egy matatófal a ház epicentrumában. Meg is 
jegyzem:
KG: Szuper az a matatófal!
TBE: Igen, szeretik az unokák. Matyinak csináltam egy fiús játékot, hasonló 
ehhez, csak csavarokat kell anyákba tekerni. Mindenféle eszközöket 
adok a kezébe. Igazából az a tervem, hogy készítsek egy teljesen egyedit, 
amit magam találok ki, és csak én gyártok. A TV-ben szoktam nézni 
hasonló, feltalálós műsorokat, onnan jött a késztetés. Dani fiam is kitalált 
valamit, most kezdi felfuttatni a terméket. Szeretek kitalálni magamnak 
célokat, amiket meg is valósítok. Régen ezeknek 5 évet adtam, mostanára 
felgyorsult a világ, már 3 éves terveim vannak. – kezdem (Králl Gabriella 
- KG) a beszélgetést Túriné Bagóczki Erzsébettel (TBE). Sokan úgy ismerik 
szerte Adonyban, hogy Esztergályos Erzsi. 1965-ben született, végzettsége: 
esztergályos, hobbija a 3-5 éves tervek szövögetése. Most éppen a fóliaház 
építése, gondozása, működtetése.
KG: A riportok célja bemutatni a munka világának, a szakmáknak a 
predesztináltságát. Azt, hogy milyen irányba terelgeti a család, az iskola 
vagy az élet maga a gyermeket, és végül hová érkeznek meg. Milyen út 
vezetett téged az esztergapadhoz?
TBE: Az utamat mindig egy-egy tanár, pedagógus egyengette – legalábbis 
azt éreztem, hogy végig kísérték életem egy szakaszát, óvtak és támogattak. 
Paulusz Józsefné, Ili néni volt az osztályfőnököm, aki mindenáron azt 
szerette volna, hogy varrónőnek tanuljak tovább, mert szépen varrogattam. 
KG: Annak idején nem sok választása volt egy lánynak, ha szakmát szeretett 
volna tanulni.
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TBE: Nem nagyon, de szerencsémre közbejött egy gyárlátogatás. Elmentünk 
Ili nénivel a Vasműbe, ahol azt láttam, hogy piros baboskendőben állnak 
fiatal hölgyek az esztergapadok mellett. Azonnal tudtam, hogy akkor én is 
ez szeretnék lenni. 
KG: Ennyire nem szerettél volna varrónő lenni?
TBE: Nem, egyáltalán. Engem már akkor érdekelt a bicikliszerelés, 
futballoztam. Imádtam a motorokat, volt motorom is. Meg aztán egy 
szegény családból származó mit szeretne leginkább? Hát jól keresni. 
Szorgalmam az rettenetes nagy volt, de családi körülményeim miatt nem 
olyan agyi kapacitást kaptam. Mert hát nagyon sokat számít, hogy minél 
többet foglalkozol egy gyerekkel, annál okosabb.
KG: Akkor a te gyerekkorodból kimaradt a korai intelligencia fejlesztése, 
azt gondolod?
TBE: Igen, az teljesen kimaradt, és szerintem az egyoldalú táplálkozás is 
közrejátszik. Most is fel tudom sorolni azt a pár ételt, amit annak idején 
ettünk.
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KG: Ili néni mit szólt mindehhez, hogy te esztergályos akarsz lenni?
TBE: Ili néni jól fogadta a döntésem, tetszett neki és támogatott. Elkerültem 
kollégiumba, a komfortnélküliségből egy komfortos lakóhelyre. Annak 
idején a kollégiumok nagyon jók voltak. Nem tudom, hogy ennek a 
hatására-e, de a tanulmányi eredményeim egy-egy teljes jegyet javultak. 
4-es átlag felett teljesítettem. Az akkori osztályfőnök kedvence voltam, 
kiválasztott, én lettem a „fusisa”. Hárman voltunk lányok az osztályban 
huszonpár fiú mellett. Egyedüli esztergályosként végeztem, volt még egy 
marós lány is, aki akkor végzett, mikor én. Az osztályfőnök egy külön gépen 
nekem mindig más munkát adott. Sosem azt csináltam, amit a többiek. Már 
akkor fusiztam.
KG: A fiúk hogy fogadták, nem pikkeltek rád?
TBE: Nem vettem észre, hogy zavarta volna őket. Én voltam a szakma 
kiváló tanulója, mentem Fehérvárra is, de nem sikerült helyezést elérni. 
Ezért ugyanúgy vizsgáztam, mint a többiek.
KG: Te voltál a legjobb?
TBE: Azt nem mondanám, mert elméletben voltak jobbak, de gyakorlatban 
ott voltam az elsők között. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy amikor 
elkerültem kollégiumba, akkor a nevelőtanárom is felkarolt. Akárhová 
mentem, az élet mindig tett mellém valakit. Még esélyem sem lett volna 
elkallódni. 14 éves korom óta önálló vagyok, ahogy elkerültem itthonról. A 
családi hátteret már említettem, ezért anyámat nem hibáztatom, ő is szegény 
sorból származott. Velem nem igazán foglalkozott, szülőértekezletekre 
nem járt. A kollégiumban meg azt láttam, hogy aki állami gondozott, 
mennyivel könnyebben él. Így a kezembe vettem a sorsom, és kértem, 
hogy vegyenek állami gondozásba, ebben is segített a nevelőnő. Mellette 
kaptam az iskolától az ösztöndíjat, a szakszervezet támogatott, ingyenes 
lett a kollégium, 3 forint volt az ebédjegy. Két hétre, meg amikor bezárt a 
kollégium, hazajöttem felpakolva nagy csomagokkal. Egyben kaptuk meg 
a hétvégi élelmezést. 1983-ban, harmadikban már majdnem 3 000 Ft-ot 
kerestem tanulóként, ami akkor nagy pénznek számított.1 
A kollégiumból munkásszállóra kerültem, elhelyezkedtem a Dunai 
Vasműben, ahol 15 évig dolgoztam. 1990 és 1992-ben születtek a 
gyerekeim, akkor itthon voltam GYES-en, de nem nyugodtam akkor se. 
Bagóczki nagyanyámtól örököltem azt a tulajdonságot, hogy akár a jég 
hátán is megélek. Nem voltam egy kimondott anya típus, nem úgy, mint 
1  KG megjegyzése: A https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qli001.html 
adatai szerint az akkori átlagfizetés 4 862 Ft volt (2019-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban ál-
lók havi bruttó átlagkeresete 367 833 Ft bruttó.)
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ahogy most mama típus vagyok. Nem akartam főállású anya lenni, az 
egzisztencia megteremtése jobban működtetett. 37 éves munkaviszonyom 
van, folyamatos műszakban, 19 éve vagyok vállalkozó mellette. 
KG: Ez nagyon megterhelő lehetett.
TBE: Nem is tudom hogyan lehetett ennyi mindent csinálni egyszerre. 
Akkor még az volt, hogy 55 évesen el lehetett menni nyugdíjba. Mindig 
mindent előre megterveztem, mindig 5 éves terveim voltak, most nem 
tudsz, csak éveset tervezni vagy havonta… A munkásszállót takarítottam 
is, mint egy kisvállalkozó, mikor ott laktam. Pedig utálok takarítani. De 
haladni akartam előre.
KG: Mi volt a motiváló erő, amiért ennyit vállaltál? A pénz gondolom, de mi 
hajtott? Mit vettél először magadnak?
TBE: Egy motort, egy 125-ös ETZ-t vettem. De sok motorom volt, most is 
van 6 vagy 7 motorom. De most már nem motorozok annyit. Most a fóliázás 
a hobbim. 8 éve lakókocsizok.
KG: Ami itt kint áll az udvaron? Azzal jártok nyaralni?
TBE: A lakókocsi a csontritkulásom miatt jött. Örököltem, sajnos. 
Édesanyámnak 50 évesen összecsúsztak a csigolyái. Én 11 éve foglalkozom 
ezzel nagyon komolyan, az étkezésemet is ehhez alakítom. A lakókocsi is 
úgy jött a képbe, hogy évente 10-13-szor eljutok így gyógyfürdőhelyekre, 
ami szintén sokat segít az egészségemen. Eddig mindent elkövettem, de az 
idén már be kellett adatnom magamnak az injekciót. 
Az ember életét sok minden meghatározza, mondhatni determinálja. Hová 
születik, mit kap, milyen indíttatást a családtól, milyen értékek mentén 
nevelődik. Ha nem kap semmit, mert szegénységbe születik, akkor is kaphat 
segítőket és elszántságot, amivel megmutathatja, hová szeretne eljutni. 
KG: A motiváció a te esetedben az anyagi biztonság megteremtése volt. 
De ahogy múlt az idő, és megszülettek az unokák, kiderült, hogy anyává 
válni sem olyan egyszerű, nem olyan magától értetődő, ha nincs minta, 
amit követni lehet. Az élet megtapasztalása folyamán értjük meg, mi az, 
amit elmulasztottunk önhibánkon kívül. De az élet megadja a lehetőséget 
a fejlődéshez, csak résen kell lenni. Mint a fociban. És akkor győzelem 
születik. 
Szeretettel gratulálok a győztesnek!
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Ú J J Á   É P Í T E T T E M!!

A födém kialakítása
A kevés év végi pihenés után nem mondhatnám, hogy pihenten, de újra 
nekiugorottunk a munkálatoknak. Bosszantó volt, hogy munka után már 
alig maradt ideje az embernek a sötétedésig, és nekünk még nem volt a 
házban villanyunk, csak az elosztó dobozból hosszabbítóval. A pandémiás 
korlátozásoknak köszönhetően pedig korán abba is kellett hagyni a 
munkát. Lassan haladtunk, bármibe is fogtunk.
Lemondtunk a belső fűtésről, hogy legalább a födém kialakításával 
haladjunk. A lebontott, eredeti borovi fenyő fapadlókat megtisztítottuk 
a portól és megcsiszoltuk, előkészítve a festéshez, melyben szüleim 
segítettek. Az elején kísérleteztünk a rétegek számával és a festékfajtákkal, 
hogy a legtetszetősebb eredményt kapjuk. A gyönyörű fa erezetét meg 
szerettük volna tartani amellett, hogy világosítsunk minden burkolaton, 
amin csak lehet. Egy híg fehér réteget kaptak a padlók, amit visszacsiszolás 
után egy matt lakk réteggel kentünk át. Így egy patinás felületet kaptunk, 
pont amilyet elképzeltünk. Az eredeti födém hagyományos módon volt 
kialakítva, melyet az előzőekben már említettem. A fa borovi födémgerenda 
alulról egy sorban bepadlózást kapott, és nádszövet erősítéssel vakolva 
(mész, homok) lett. Felülről szintén bepadlózva, de lépcsőzetes eltolással, 
2 sorban a teherhordó szerep miatt. Erre ment az 5-10 cm sártapasztás. A 
falszéleknél a gerendaközökben körülbelül 15x15 cm-es nyílások voltak a 
födémen, melyek valószínűleg az átszellőztetést hivatottak biztosítani. Ez 
akár rejtekhelyül is szolgált egy pár emléknek is a múltból. J
A régi ácsolat felújítva. A gerendákat a helyükön egyesével megcsiszoltuk és sötét színűre 
lekezeltük
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Ezeket sem módosítani, sem cserélni nem tudtunk, mivel a tetőszerkezet 
szarufapárjai a gerendavégekben csatlakoztak. Sajnos a 22 gerendából 4 
olyan állapotú volt, melyet muszáj volt megerősíteni, mert a farontó bogarak 
és a nem kívánt beázások megviselték őket. Szerencsére, egyik sem látható 
helyen van, így összességében egy strapabíró, szép födémgerendázatot 
sikerült szinte eredeti formában, és többségében anyagában is megőrizni.
Mindennap egy keveset tudtunk csak csinálni, de mire a gerendák 
kezelését befejeztük, a padlók festése is elkészült, és ismét egy 
látványos munkafolyamaton lettünk túl. A födémszigetelés kialakításán 
módosítottunk. Az alsó padlóborítást és födémvakolást „elfelejtettük”, és 
a gerendákat látszóra meghagyva felülről felszegeltük a helyükre a frissen 
kezelt anyagot. Újra volt födémünk. 
A régi födém megoldása.                                                   Ez már az új mennyezet.

E felett lett kialakítva a szigetelést tartó faszerkezet benne a 
gyapotszigeteléssel, mely újra faborítást kapott, és így egy járható felületű 
padlás lett a végeredmény.

ifj. Neichl Mihály
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A Z  A D O N Y I  V A S Ú T  T Ö R T É N E T E

István története
Az elmúlt hónapoknál megjelent írásaimban igyekeztem a MÁV és ezen 
keresztül az adonyi vasút történetét bemutatni. Most szeretnék egy 
kicsit személyesebb hangulatot csempészni a „vasparipák” történelmébe. 
Nem véletlen, hogy a vasút történelme ennyire érdekel. Van személyes 
kötődésem hozzá.
Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel azokat a személyes élményeket, 
melyeket én kisgyerekkoromban vasúti utazásaim során átéltem.
Szeretetem a vasút iránt családi indíttatású. Anyai nagyapám vasúti 
altisztként szolgált a Magyar Királyi Államvasutaknál. Pályafutását az 1920-
as évek elején kezdte, feleségével és két gyermekével a Pusztaszabolcs–
Székesfehérvár vasútvonal Zichyújfalu melletti őrházban. Érdekes, a 
vasúthoz is köthető történeteket mesélt életükről.                          
 Kép: Olaj Katalin  és Müller Ferenc vasutas

Vasutasnak lenni azokban az évtizedekben felért egy életbiztosítással. 
Az állami vállalat szociális biztonságot adott. Az 1960-as években 
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nagymamámmal gyakran utaztunk Budapestre vonattal. Megváltottuk 
a vasút pénztárában a 3x6 cm-es okkersárga piros-csíkos menetjegyet, 
majd kisétáltunk a fővonali vágány peronjához. Izgalommal vártam a déli 
irányból közeledő, füstöt okádó és magából gőzt kiszuszogó, félelmetesnek 
tűnő hatalmas fekete 424-est. Ijedten húzódtam nagyanyám szoknyája 
mellé, félvén a gőzokádó mozdony fáradt gőzétől, ne égjen meg a bőröm. 
Pusztaszabolcs–Kelenföld vasútállomás épületek előtt májusban az akkor 
még élő gesztenyefák csodás látványt nyújtottak. Az 1890-es években 
épült állomásépületek is igen tetszettek. Kelenföldön leszálltunk, és az 
állomással szemben egy húsáruházban jót früstököltünk. Emlékszem az 
adonyi „csonka”vágányra, ha betolták a szenet, téglát, cementet és egyéb 
építőanyagot szállító vagonokat, akkor az ún. stráfkocsikat húzó muraközi 
lovak megszolgálták estére a nekik szánt abrakot.
A Duna-parti iparvágány, ha beszélni tudna, elmondaná, hány 
szerelvény Duna kavics hagyta el az adonyi állomást, hogy megérkezvén 
Székesfehérvárra betonpanel váljék belőle. De az árvízi veszély esetén 
vonatszerelvény menekítette az iparvágányon a FÜRFA fűrészelt áruját is. 
Hol van ma már a sóderbánya, vagy a FÜRFA! Bár a mostani raktárak is 
jelentős tömegű ömlesztett árut szállítanak, talán fel sem merül bennük, 
hogy ennek egy részét legalább a vágányokon hozzák, vigyék. Minden 
bizonnyal el fog még jönni az az idő, amikor komoly előnyt jelent, hogy az 
uszályból akár közvetlenül vagonba lehet kitárolni a szóját, vagy éppen a 
műtrágyát, vagy éppen fordítva, az uszályba lehet betárolni a Mezőföldön 
megtermelt gabonát, napraforgót, repcét…
A Somogyi Béla utcában (ma Deák Ferenc utca) laktunk, és ebben az 
utcában lakott két ember a szomszédságunkban, akik a vasútnál voltak 
alkalmazásban. Mindketten gőzmozdonyokon fűtőként dolgoztak. 
Megcsodáltam őket, amikor hazatértük alkalmával tetőtől talpig 
szénporosak voltak, csak szemük és fehér fogaik világítottak fejükből. 
Gergely János bácsi (1928-1992) a későbbiekben már dieselmozdonyon 
is dolgozott. Csoknyai Gyuri bácsi (1927-1977) szintén mozdonyfűtőként 
szolgált. Sajnálatos korai halála is a vasútnál történt, az adonyi állomáson 
rosszul lett, ötvenévesen távozott szerettei köréből.
Rajtuk kívül számosan voltak az állami vasutak dolgozói településünkről, 
szolgálattevők vasútállomáson vagy az adonyi szakaszon őrházakban 
dolgozók. Ez a két vasúti őrház már lebontásra került, sok hasonló 
sorstársával együtt az országban, hisz a vasút technikája folyamatosan 
fejlődik. Ezek az őrházak a Perkátára vezető út mellett, valamint a 
felsőcikolai út mellett álltak.

Lauber István
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A   T E M P L O M K E R T B E N   H A J T O T T

Orbáncfű
Az orbáncfű népi elnevezése Jézus vére vagy Mária ágyszalmája. Ez az 
elnevezés arra utal, hogy a gyógynövény olaját szülésnél sebkezelésre 
használták. A virág bimbója kezünkben szétdörzsölve lilás nyomot hagy, 
ezért egyes emberek szerint Jézus vérének hívják. Ez az elnevezés arra 
emlékeztet, hogy a keresztfáról orbáncfűre hullt Krisztus vére. Öt sárga 
szirma a sebeire utal. Krisztus csodafüvének is mondják, mert a legenda 
szerint „midőn az Úrjézus kedvenc tanítványa a kereszt alatt állott halálos 
szomorúan, gondosan összegyűjtötte a virágokat, amelyeket a megváltó 
szentséges vére öntözött, hogy szétossza azokat a jámbor hívők között, 
mint az üdvözítő halálának drága emlékét.”
Az angolszász országokban Szent János füvének is emlegetik. A régi 
keresztények szemében a ragyogó sárga virágai a napfényt jelképezték. 
Ez volt a „bizonyosság” rá, hogy hatékony oltalmat kínál a sötétség és a 
gonosz erői ellen, hisz ki ne tudná, hogy azok irtóznak a fénytől? A sátán 
nem nyerhetett hatalmat afölött, akinek orbáncfű talizmánja volt.
Amilyen szép, olyan hasznos is. Erősíti az idegrendszert, fájdalomcsillapító, 
gyulladásgátló gyógynövény. Olaja hajra, bőrre, herpeszre jó hatással van. 
Számos fajtája megtalálható a kertekben és a köztereken is. Lajos atya 
elmondása szerint úgy készítsünk orbáncfű olajat, hogy egy marék virágzó 
növényt 10 napra áztassunk olíva olajban. Leszűrjük, és sötét helyen 
tároljuk, mondjuk, a kamrában. Nincsen olyan rosszul gyógyuló seb, mely 
ne látná hasznát, akár az állatgyógyászatban is.

Boldog Istvánné
Fotó: Boldog József
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A D O N Y I   S Z E R V E Z E T E K

Az adonyi Legeltetési Társulat 8. rész
Az 1933. március 12-én megtartott társulati közgyűlés fontos napirendi 
pontja az új vezetőség megválasztása volt. Ugyanis lejárt a régi vezetőség 
mandátuma. A gyűlés kezdete után először a pénztáros ismertette az 1932-
es év bevételeit és kiadásait. A bevétel 4.068 pengő 26 fillér, a kiadás pedig 
3.612 pengő 70 fillér volt. A maradvány a kintlévőségekkel együtt 1.465 
pengő és 27 fillér. 
Ezután öttagú jelölő bizottság alakult Rabóczky Illés választási elnök 
vezetésével, majd tettek javaslatot az új vezetésre. A közgyűlés egyhangúlag 
ismét Simon Ferencet választotta meg elnöknek, de nem történt változás a 
többi tisztségviselő személyében sem. 
A legeltetési hátralékokkal is foglalkoztak. Ez minden évben olyan 
probléma volt, amit nem sikerült véglegesen megoldani. Döntöttek, hogy a 
hátralékosok neve kerüljön kifüggesztésre Községháza erre kijelölt helyén, 
hogy mindenki lássa, kik a rossz fizetők. A névsor 15 napig lett kifüggesztve. 
Kora tavasszal megkezdődött a békási istálló tetőzetének javítása. Ám 
kevés volt a Mélykúti völgyben levágott nád, ezért a további nád vásárlása 
250 pengőbe került. 
Az 1933-as év kezdetén újra a tenyészbikákkal kellett foglalkozni. Ismét 
két bika vásárlása került előtérbe: „Elnök előadja, hogy miután 2 drb 
tenyészbikára van szükség, jó volna tán tenyész vásáron beszerezni. A 
választmány kimondja, hogy meg kell tekinteni a vásárt, lehet, hogy ott 
olcsóbban jobb anyagot lehet vásárolni.”
Áprilisban sor került a vásárlásra, a két új bika 625 pengőbe került. De máris 
jelentkezett egy újabb probléma: a Géza nevű bikát alkalmatlanság miatt el 
kellett adni, és 175 pengőt kaptak érte. Ősszel selejtezésre került a Dönci 
nevű bika is. Így aztán újra szembesültek a megfelelő bika beszerzésének 
nehézségével. Azért, hogy a meglevő bikák jobb állapotban és megfelelő 
ellátással legyenek, nappali gondozót alkalmaztak. 
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Bika ügyben a novemberi hónapban a következő olvasható: „A bikák otthon 
tartása tárgyában pedig a közgyűlés úgy határoz, hogy mikor tömeges 
üzekedések vannak, naponta váltakozva 2 bikát engedjenek a tehenek közé. 
Amikor ez nem szükséges, a nagy nyári melegben idején vagy ősz időben, 
mikor már a legelő is fogytán van, csakis 1 bika járjon a tehenek közé.” 
Mivel a vadászati bért csak közgazdasági beruházásra lehetett fordítani, 
egy kútnak a helyét jelölték ki a Rabóczky-tanya körül, a Kisföldek és a 
Páskomok keresztezésénél. 
A legelőket tönkretevő, és az állatok biztonságát (pl. lábtörés) veszélyeztető 
kártékony állatok (ürge és hörcsög) irtására karbidot szereztek be. Ez 
mellé még 20-25 dekás csomagolásban mérgező szert is beszereztek. 
A nagyszámú tehenek miatt egyes legelőrészek elhasználódtak. Ezeket a 
jelentkező gazdáknak megújítás végett kiadták. 1933-ban 10 katasztrális 
holdat mértek ki 1000-1000 öles darabokra és azt 16 jelentkező gazda 
között kisorsolták. 
A Dunarétre történő kihajtás nem volt egyszerű. Ugyanis egy kisebb 
védgát volt a Böndi-gödör környékén, amin át kellett mászniuk, és ezért 
veszélyeztetve volt az állatok testi épsége. Ezt úgy tudták megoldani, 
hogy Braun István gazdával egyezséget kötöttek. Azért, hogy a földjén 
hajthassanak át, 15 pengő kárpótlást kért a gazda. Ezt sokallta a Társulat, 
azzal indokolta, hogy nagyon alacsony most a gabona ára, és a 15 pengő 
egy hold föld haszonbérletének felel meg. Így aztán a gazda követelését 
nem fogadták el, egyelőre minden maradt a régiben. 
Meghalt Csefkó István társulati jegyző, akire a november 5-én megtartott 
társulati ülésen emlékeztek meg. Kiemelték tehetséges és szorgalmas 
munkáját. A választmány Rabóczky Józsefet választotta meg utódjául 
jegyzőnek. 
Ebben az évben már nem a tagokkal kaszáltatták le a szénát. Mivel az előző 
években is gondok voltak a kaszálási csoportok összeállításával, ezért 
napszámosokkal végeztették el a kaszálást és behordást. 
1933-ban a következő állatszámú kihajtás történt a legelőkre:
Tehén: 280
Borjú: 100
Sertés és kecskék: 300

Rózsafi János
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K I S   K I N C S E S

Mersics-Morva Dóra: Az újra töltő pohár 2.
Nézzük hát, hogy Jóska, a szegény legény, megtalálja-e egyetlen társát, 
Kópét, a kutyát!
Jóskának feltűnt ez az idegesség, úgy látta, hogy Mátyás nagyon nyugtalan. 
Majdnem biztos volt benne, hogy tud valamit az állatról. Most annyiban 
hagyta a dolgot, de elhatározta, hogy a végére jár. Elköszöntek egymástól, 
s elindult hazafelé. Míg ballagott, ki is találta, hogy s mint lesz a dolog: este 
visszamegy Mátyáshoz, s viszi magával az újra töltődő poharat. Azt kívánja 
majd, hogy bor legyen benne, s ha Mátyás kellő pohár bort ivott, akkor 
talán elmondja, amit tud. Ahogy gondolta, úgy is tett!
Jóska este megint kopogott Mátyás ajtaján, aki meglepődött ugyan, de 
beengedte. A vendég kérte, igyon vele egyet, hiszen nagyon szomorú, hogy 
Kópé nem került elő:
- Tudod, nagyon bánatos vagyok, hiszen ez a kutya az én egyetlen 
társam, és nem is tudom, hogy leszek meg nélküle. El akarom feledni a 
búmat – mondta ravaszul Jóska.
Mátyás nem látott ebben semmi 
rosszat, de kikötötte, hogy csak egy 
pohárral iszik. Ki is töltötte a bort, 
s mikor visszarakta az üveget, Jóska 
gyorsan kicserélte Mátyás poharát a 
varázspohárra. Koccintottak, s a fele 
pohárral meg is itták az italt. Aztán 
a házigazda felállt, hogy egy kis 
ennivalót tegyen az asztalra, s mikor 
elfordult, megint csordultig lett a 
pohara. Az asztalhoz visszaülve látja 
ám, hogy tele a pohár. Meresztette 
is a szemét Jóskára, az meg csak 
nézelődött, mint aki semmit sem 
látott. Nem értette Mátyás, hiszen 
az üveg a helyén maradt, senki nem 
vette le, de abban is biztos volt, hogy 
a fele bort már kiitta. No, mindegy, 
gondolta magában, akkor már 
megissza ezt is, baj nem lehet.
Rajz: Győri Jázmin
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És ez így ment órákon át. Amikor Mátyás nem figyelt, a pohár tele lett, 
így igen hamar becsípett. Mikor Jóska úgy vélte, kellően részeg, elkezdte 
faggatni. Mátyás persze már annyira mámoros volt, hogy azt is bevallotta 
volna, amit el sem követett. Mindent elmondott a kutyáról, hogy látta, 
amint aranyat ásott, és mivel magának akarta, így hazavonszolta magához. 
Jóska igen méregbe gurult, és kérte, vezesse el az állathoz. Mátyás elvezette, 
vagyis inkább csak csetlett-botlott, hisz olyan részeggé tette a finom 
ital. Nagyon megörült Jóska, amikor meglátta Kópét, azonnal eloldozta a 
kötelet, a kutya pedig szó szerint a nyakába ugrott, és össze-vissza nyalta. 
Ezután visszamentek a házba, Mátyás odaadta a kiásott aranydarabot, amit 
korábban eldugott, Jóska fogta a varázspoharat és hazamentek. 
Jóska nem akart bosszút állni Mátyáson, neki elég boldogság volt, hogy 
megkerült legjobb barátja, akiről megtudta, hogy „aranyvadász”, Mátyásnak 
pedig elég büntetés volt, hogy elvesztette a kutyát, az aranyat, valamint 
hogy így lejáratta magát.
Ezek után Jóska és Kópé az erdőben lévő összes aranyat kiásta, így  módos 
ember lett. A poharat pedig azóta is nagy becsben tartja, nem felejtette el 
sosem, hogy mennyit segített rajta. 

R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Szent Orbán kápolna
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R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Szent Orbán kápolna  S Z E P T E M B E R
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H É T M É R F Ö L D E S   F A K A N Á L  -  A N G L I A

ANGLIA
Mi vagyunk a Borsos-Robinson-Smith magyar - angol család, én 21 éve élek 
Angliában, és mivel 5 fiúgyereket nevelünk, sokszor nehéz olyan vacsorát 
készíteni, amit mindenki szeret. Ez az étel a fiúk kedvence, és mivel hamar 
elkészíthető, így szuper vacsora egy hosszú munkanap után. Mindenkinek 
ajánlom, akinek gyorsan kell valami laktató ételt készíteni.

Béka a lyukban - yorkshire pudding mix - Toad in a hole
Hozzávalók:
140g liszt
4 tojás
200 ml tej
só
őrölt bors
olaj
16 db chipolata kolbászka
Elkészítése:
Összekeverjük a nem száraz alapanyagokat egy kevés olajjal, majd 
hozzáadjuk a lisztet, sót, borsot, és keverőgéppel simára keverjük. A 
legjobb, ha előtte való este bekeverjük, és a masszát hűtőben tárolva 
többször kivesszük és átkeverjük, hogy jó buborékos legyen.
16 db chipolata (fehér) kolbászkát 3/4-ig megsütünk, majd kis darabokra 
felvágunk.
A legmagasabb lángon felforrósítjuk a sütőt. Annyi olajat teszünk a 
kis muffinos formákba, hogy elfedje az aljukat, és egy-egy feldarabolt 
kolbászkát beleteszünk mindegyikbe. A forró sütőbe rakjuk a tepsiket, és 
amikor kezd bugyborékolni az olaj és füstölni, kivesszük, és a tésztamixet 
ráöntjük. Arra kell ügyelni, hogy ne hűljön ki az olaj, ezért gyorsan kell 
ráönteni úgy, hogy 3/4-ig lepje el a formát.
Visszatesszük a sütőbe, ameddig jól föl nem jönnek a puddingok. Ha korán 
nyitjuk ki a sütő ajtaját, összeesnek. Kb 10-15 perc, mire elkészülnek.
Jó étvágyat!

Borsos Viktória
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K Ö R N Y E Z E T I   É R T É K E I N K  -  V A D L E S E N  A D O N Y B A  N

Erdei szalonka
A magyar erdők királynőjének is nevezett erdei szalonka személyében egy 
nagyon különleges madárról van szó. Tavaszi húzása hagyományosan az új 
vadászati év kezdetét is jelenti, egyfajta ünnep a vadászok körében. Vadászati 
kultúránkban a gímszarvassal egyenértékű megbecsülése. Az Adony környéki 
erdőkben is megtalálható eme nemes vadunk.
Felismerése elég egyszerű, miután megláttuk, viszont meglátni elég komoly 
kihívás. Megtalálása a környezetünkben élő vadfajok közül az egyik legnehezebb, 
mivel rejtőzködő színe miatt könnyedén beleolvad környezetébe. A hím és a tojó 
külső jegyekben nem különböznek, csak boncolás után állapítható meg nemük. 
Homloka és pofája szürke, a fejtető és a nyak fekete, rőtbarnával és krémszínű 
sávozással a tarkón. Az egész hát vörösesbarna, finom fekete csíkozással. A 
csőr szürkés hússzínű, vége sötét. Szeme sötétbarna. Lába szürkés, hússzínű. 
Tavaszi húzáskor pisszegő, korrogó hangja jellegzetes.
A hideg északi részektől és az Ibériai-, Balkán-félszigettől eltekintve egész 
Európában megtalálható vadfajunk.
Mint a neve is mutatja, erdőhöz kötődő faj, Közép-Európában a lombos vagy 
lombelegyes erdőket kedveli, északi fészkelő helyein már a fenyvesekben is 
megtelepszik. Előfordulásának kedveznek a kevésbé kötött, jó vízgazdálkodású, 
gazdag talajéletű termőhelyek. Vonulása során időlegesen, szükségszerűen 
elhagyja az erdőt, de erdőn kívüli tartózkodása nem tipikus. Erdei 
megtelepedése nem köthető a faállomány korához, fafajához, bár a középkorú 
tölgyesekben és akácosokban talán szívesebben tartózkodik. Adonyban ilyen 
területeket a Nagy-szigetben és a Nyugati erdőben talál.
Fészkelését tekintve a számára alkalmas mind sík-, mind domb- és hegyvidéken 
költ hazánkban is. A fészket fiatalosokban, erdőszéleken, olykor vágásokban 
találhatjuk, bár néha előfordul idősebb állományokban is. Fészkét fa tövébe, 
cserjék alá, sűrű növényzetbe rakja. A fészek maga egy kis mélyedés, melyet 
avarral vagy más száraz anyaggal bélel ki. 
Násza már a vonulás során megindul, a párválasztás út közben játszódik 
le. Alkonyatkor és hajnalban meghatározott fényviszonyokhoz kötődik a 
nászrepülés, bár feljegyeztek - főként holdtöltekor – éjszakai húzást is. A 
szalonka húzását hazánkban misztikum övezi, a déli országrésznél kezdődik, 
és fokozatosan terjed észak felé. A déli országrészben élő vadász barátaink 
szokták jelezni érkezését, ezt követően néhány nappal lehet rá számítani 
Adonyban is. 
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Fotó: Erdei szalonka. Forrás: www.erdomezo.hu

Húzás közben bukdácsoló, cikk-cakkban repül, közben korrogó-pisszegő 
hangot hallat. Az egész húzás 20-30 percig tart. A vadászoknak kialakult 
szalonka leshelyük volt, van, melyet titokban tartottak a többiek előtt, 
és minden évben itt várták a szalonka megjelenését. A szalonkakakas a 
földön dürög, fellazítja tollait, leereszti szárnyait, szétterpeszti farkát. A 
párzás után a tojó lerakja 3-5 tojását. Általában évente kétszer költ, bár 
Magyarországon a második költése még nem bizonyított. Tojásai fehérek 
vagy krémszínűek, barna pontokkal, vagy foltokkal. A fiókák a tojó 22-
24 napos kotlása után egyszerre hagyják el a fészket, az első napon a 
fészek közelében maradnak. Ha valamilyen okból a fészek nem alkalmas 
a fiókák nevelésére, a tojó alkalmasabb helyre szállítja a kicsiket. Az ilyen 
szállítás egyedülálló a madárvilágban. A fiókákat lábszárai közé szorítja a 
tojó, farkával megtámasztja őket, majd a talaj felett repülve akár többszáz 
métert is megtesz ily módon, miközben jellegzetes brekegést hallat. Erre 
a szállításra csak az első 10 életnapig van szükség, ugyanis ezt követően a 
fiókák már repdesnek, az 5-6. héttől kezdődően pedig már önállóak.
Táplálkozása rendhagyó, a szalonka csőralakulása speciális táplálékszerzési 
módot tesz lehetővé. A csipeszként működő csőr a talajfelszíni rétegeiben 
kutat, s az érzékeny idegvégződések lehetővé teszik a táplálékforrás 
felismerését. Keresésének nyomai apró lyukak formájában fellelhetők az 
erdő talajfelszínén. Fő tápláléka ennek megfelelően, minden olyan állat, 
mely ebben a talajmélységben fordul elő, főként földigiliszta, rovarlárvák, 
-bábok, ikerszelvényesek, százlábúak, csigák. 
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Táplálékát elsősorban az esti-éjszakai órákban veszi fel. A nálunk fészkelő 
szalonkák a Földközi-tenger partján telelnek, a rajtunk átvonulók 
útvonala a balti államok, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, 
Tunézia. Magyar gyűrűs példányok kerültek meg Észtországban és 
Spanyolországban, ugyanakkor Magyarországon került meg Lettországban 
gyűrűzött szalonka. Gyűrűzések segítségével megállapították, hogy a 
felnevelkedett fiatalok elrepülnek a Baltikumig, mielőtt ősszel délre 
vonulnak. A szalonka monitoringban vadásztársaságunk is részt vett, 
a gyűrűzéseknek köszönhetően értékes adatokkal szolgálva a vonulási 
útvonalak meghatározásában.
A tavaszi vonulás megindulására több elmélet született, a leginkább 
elfogadott teória, mely a vonulás és az időjárás közötti kapcsolatokat 
fedte fel. Eszerint a szalonkavonulásra Magyarországon legkedvezőbb, 
amikor a Brit-szigetek fölött alacsony légnyomás uralkodik, délre tőlünk 
pedig magas a légnyomás. Ez akár 1 hónapos eltérést is mutat a különböző 
években. A vizsgálatok szerint vonulásuk akkor válik intenzívvé, amikor 
a napi középhőmérséklet eléri a 16 fokot. Ennek vizsgálatát egy magyar 
kutató végezte, a mai napig ez a teória elfogadott szakmai körökben.
Magyarországon 2004 óta nincs vadászidénye, egy 2009-ben indult, 
engedélyhez kötött monitoring program keretében mintagyűjtés céljából 
vadászható csekély számú példány. Vadász pályafutásom kezdetén volt 
lehetőségem Borsos Sanyival, Szalai Mikivel és Virág Tibivel húzásokon rész 
venni, ezek a lesek felejthetetlen élménnyel jártak, függetlenül a vadászat 
eredményétől. Persze, azért esett is madár, melynek különleges trófeája az 
úgynevezett ecsettoll. Ez a toll a szárny hajlatában található, és korábban 
valóban használták ecsetként, bár inkább vadászkalapok különleges dísze 
vált belőle. Az elejtett madarak keresése legalább olyan élménnyel jár, mint 
maga a vadászatuk. Kiváló rejtőszíne miatt csak néhány méter távolságról 
lehet megtalálni, ezért sok estét töltöttünk kereséssel, a vélt elejtési hely 
környékét egymástól kb. 2 méteres távolságra végigjárva, míg meg nem 
találtuk az értékes zsákmányt, néhány esetben még kutya segítségét is 
igénybe kellett vennünk.
Március végi, áprilisi hajnali vagy napnyugta körüli sétán kirándulóként 
a Nagy-sziget fiatalos erdővel borított részein jó eséllyel tudunk vele 
találkozni. Megcsodálhatjuk cikázó reptét, semmihez nem hasonlítható 
pisszegő hangját.

Szántó Zoltán
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K I S  T Ö R T É N E T E K  A D O N Y R Ó L

Czirákiak I-től V-ig!
Folytassuk tehát a Cziráki-sagat! Az előző hónapban már megismerhetünk 
néhány Czirákit. Most lássuk a család többi tagját.
I. Cziráki Ferencné Pletser Anna, a nagyanyám, 13 éves korában vesztette 
el az édesanyját, így került az adonyi zárdába. Az édesapja ott gondolta 
biztonságban, mivel a zárdát Zichy Lívia, mai szóval, üzemeltette. Nagyon 
szerette a verseket, írt is jó néhányat. De szépen is rajzolt.
Róla a mozi jut először az eszembe!!! A mozi volt a mindene. Amikor feljött 
hozzánk Pestre, már mentünk is a moziba. Egy alkalommal az adonyi 
moziból jöttünk haza éjjel, a magtár mögötti kis temetőn vezetett át az út. 
Az egyik oldalon az árok sövénye, a másik oldalon pedig a temető bokrai 
voltak. Valószínű a ruhája beleakadhatott valami ágba:
– Valaki megfogta a ruhámat! – sikoltott fel, és hazáig szaladtunk, de a 
végén már csak nevettünk, nevettünk…
1956 januárjában földrengés volt, akkor is épp nálunk lakott, mert egy 
családnál volt nevelőnő. Mikor délután hazajött, akkor mesélte, ahogy 
ment lefelé a lépcsőházban, 
– Azt hittem szédölgök! – mondta, mert nem tudta, hogy mozgott a föld.
Szerette a könyveket, minden este, mielőtt elaludtunk, valamit mesélt. 
Nagyon sokat tudott az angol királyi házról.
Az ő fia, II. Cziráki Ferenc, az édesapám, 1923-ban született. Édesanyámmal 
talán 1945-1946-ban házasodtak össze. 1947-ben itt, ebben a házban, ahol 
most mi élünk, született meg a bátyám, de születése után azonnal meg is 
halt. Dédnagyapámmal, Cziráki Mátyással, együtt lett eltemetve.
1948 júliusában születtem. Születésem után apám, kéthetes koromban, ide 
Adonyba hozott le édesanyámmal, nagyanyámhoz. Azt ígérte, hogy majd 
jön értünk. 45 évig nem jött, mint később megtudtuk, elhagyta az országot. 
45 év elteltével jött Magyarországra először. 43 éves voltam, mikor először 
találkoztam vele…
Grenoble-ban lakott, Franciaországban. Ezután még kétszer találkoztunk. 
Nem tudom, mikor halt meg, nem értesítettek. Nagyon sok megkülönböztetés 
ért életem során, mert disszidált.
Cziráki Dénes az öccse volt. 18 évesen halt meg Ercsiben, ott is van 
eltemetve. Férfiszabó volt. Cziráki Mihály, a másik testvér, esztergályos 
volt, már ő sem foglalkozik földi dolgokkal.
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Mint említettem, 1948-ban születtem, mai szemmel nem volt fenékig tejfel 
az életünk édesanyámmal, de mint általában a gyerekek, ezt nem nagyon 
vettem észre. Minden nyáron itt nyaraltam Adonyban, alig vártam, hogy 
vége legyen a sulinak, hogy jöhessek.
1956-ban harmadik osztályos voltam. Október 23-án lett volna a nagynéném 
esküvője Kőbányán. Egész nap vártuk a vőlegényt, de nem jelentkezett. 
Estefelé nagynénémmel és édesanyámmal elindultunk, megkeresni Lalit. A 

testvéréhez mentünk, aki a Kálvin tér 
és az Üllői út sarkán lakott. Mit sem 
sejtve belecsöppentünk a forradalom 
közepébe. A Nemzeti Múzeum előtt 
felszálltunk a villamosra, a tömeg már 
fel akarta borítani, de nem történt 
meg, így szerencsésen elérkeztünk az 
Ecseri útig. Egy hétig voltunk az anyai 
nagyanyámnál. Majd gyalog mentünk 
haza Kelenföldre. Amit akkor láttam 

az utakon, az mindörökre nyomot hagyott bennem.
Nyolcadik után esztergályos ipari tanuló lettem. A mamám rám bízta a 
döntést, hogy tovább tanuljak vagy inasnak menjek. 
15 évesen egy barátommal jöttem először Adonyba hajóval, édesanyám 
nélkül. Alig vártam a szombatot, hogy jöhessek. Édesanyám barátnőjétől 
kaptam egy kerékpárt, a hajóra azzal szálltam fel, 5 Ft-ért jöhettem 
Adonyba. Hozzáteszem, a vonaton 16 Ft-ba került az út Adonyba.
Inaskoromban, mivel a BKV-nál voltam inas, ingyen jegyem volt a Hév-re. 
Ráckevéig ingyen jöttem, majd gyalog Lórévre, a komp csak 1 Ft volt.
Barátaimmal sokszor nagyanyám kertjében sátoroztunk. Jó bulik voltak a 
Kastélyban. A szerelem is megtalált bennünket. Aztán jött a katonaság, és 
végeszakadt mindennek.
Egy fiam született, IV. Cziráki Ferenc. Az unokám pedig már az V. Cziráki 
Ferenc.
1988-ban meghalt a nagyanyám. Hárman örököltük meg az adonyi házat, 
a két unokatestvéremtől vásároltam meg az ő részüket, így lett az enyém 
az Arany János utca végi „Cziráki” ház. Először rendbetettük az öreg házat, 
majd 2008-ban hozzáépítettünk. Jelenleg is itt élek feleségemmel, Katával.

III. Cziráki Ferenc
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H A  É N  L E N N É K  A  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  M I N I S Z T E R

Sokféleképpen hívják, hívták már a mai témánkat. Ma a divatos neve a 
„körforgásos gazdálkodás”. De volt már „anyagáramlás-gazdálkodás” is vagy 
„hulladékmentes termelés”. Ha visszamegyünk néhány évtizedet, a régi 
parasztudvarba, akkor ezt úgy hívták eleink, hogy „semmit nem dobunk ki”. 
Lényegében arról lesz ma szó, hogy a jövő környezetvédelmi miniszterei 
hogyan szabályoznák, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, és minél 
kisebb legyen hazánk ökológiai lábnyoma ezáltal.
A környezetvédelmi miniszter jelöltek: Mester Fanni, Kenesei Bálint, Kárász 
Erik, Varga Bernát, Klein Franciska, Mester Regina. És akik kordában tartják 
és megfésülik ötleteiket: Alsóházi Réka és Hetyei Gábor.
Körforgásos gazdálkodás
A paraszti gazdálkodás alaptézise volt, hogy hulladék nem keletkezhet! 
Nézzünk egy eklatáns példát a mezőgazdaságból. A teheneknél keletkezett 
trágya ment a földbe, azon kukoricát termeltek, de közé vetették a 
szárazbabnak valót vagy a tököt. A kukoricát letörték, a szárát ette a marha, 
de ezzel volt letakarva a krumpli prizma is a kertben, hogy jobban védjen 
a fagy ellen. A szemből részesült a baromfiudvar meg a disznó, de magot 
fogtak belőle a következő évi vetéshez. A kukorica csuta lett a begyújtós 
a kemencébe, a csuhéjból a hordódugókat tekerte körbe nagyapám, hogy 
az bedagadva ne engedjen a szivárgásnak. A kukoricaszár kemény része, 
melyet a marha sem szívesen rágott tovább, el lett tüzelve a kályhában, 
vagy a kemencében. A tehén tejet adott, a tyúk tojást, no meg minden 
állat végső soron a konyha áldozatává vált. (A disznóból a köröm végén 
lévő szaru került a szemétbe, semmi más nem, a tyúkból pedig semmi: a 
toll ment a trágya közé, jó volt mikroelem pótlásra, bár akkor ezt nem így 
hívták.) Az állatok trágyája aztán a következő év kukoricájának fejlődését 
segítette… és így folytatódott a reciklikus gazdálkodás.
A mai napon ennek nézünk utána, de már nem a paraszti udvarban – 
ilyen gyakorlatilag Adonyban talán már nincs is. Igyekszünk a műanyagot 
elkerülni, hiszen az már annyiszor volt témánk, meg az olyan „lerágott 
csontnak” tűnik…
Forduljunk először is a fémekhez. A föld legelterjedtebb fémalapanyaga a 
bauxit, fújjuk már: ebből lesz az alumínium. De óriási természeti sebeket 
okoz a kitermelése, és gigászi energia igénye van a feldolgozásának. 
Ellenben az alumínium akárhányszor újrahasznosítható, újrahasznosítása 
során nem romlik a minősége. Hasonló a szilícium, a vas helyzete is. A fémek 
visszagyűjtése sem egyszerű, pedig a legtöbb ásványkincsből behozatalra 
szorulunk, nem dúskálunk az ércekben.
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Az építési hulladék újrahasznosítása sem egyszerű. Új miniszteri 
rendelet-tervezetként szóba került, hogy a lebontott épületek nem 
veszélyes hulladékának 95%-át a bontás során köteles minden építtető 
feldolgozni és másodnyersanyagként hasznosítani. A kötelezés egyik 
oldalról, de a támogatás is meg kell, hogy jelenjen oly módon, hogy a 
feldolgozást dotálva (gépek beszerzéséhez nyújtott támogatással, akár 
technológiai transzferek biztosításával) az állam nyújtson segítséget. 
Ennek egyik módja az állami tulajdonú vagy részben állami tulajdonú 
(nonprofit) társaságok működtetése, bár a piaci alapon nyugvó bontott 
alapanyagokra épülő építőanyag-előállító cégek – a miniszteriális 
állásfoglalás alapján – életképesebbnek tűnnek. Az állami tulajdonú 
újrahasznosító, az egész országot lefedő, regionálisan működő üzemhálózat 
mellett mégis az érvel leginkább, hogy egy ilyen rendszer nem érdekelt 
abban, hogy a feldolgozást csak papíron futtassa végig, és különböző 
illegális módon szabaduljon meg a neki nem tetsző hulladékoktól. A 
környezetvédelmi minisztérium által felügyelt, (döntően) állami 
tulajdonú nonprofit Építési Hulladék Újrahasznosító Társaságok 
(ÉHÚT) országos hálózata felelős azért, hogy a régiójában keletkezett, 
és az építésügyi hatóságok által kiadott bontási engedélyek szerint – 
melyekről hivatali úton ő is értesül – keletkező építési hulladékok korrekt 
módon újrahasznosított másodnyersanyagokká, építési anyagokká 
„konvertálódjanak”. (Kérdés, hogy a jelenleg működő hulladékkezelő 
társaságok keretén belül kialakíthatóak-e ezek a társaságok, mint 
leányvállalatok.) A feldolgozók egyrészt telepített üzemekkel, másrészt 
mobil feldolgozó gépekkel rendelkeznek, melyek a különböző nagyságú 
bontásokhoz jól adoptálhatók.
A rendszer harmadik eleme – a kötelezés és a támogatás mellett – a 
nagyon szigorú és ellenőrzött elszámoltatási rendszer, mely a bontást, 
a feldolgozást és az anyagelszámolást folyamatosan monitorozza. Az 
így keletkezett bontás hulladékokról az engedélyesnek rendszeres 
időközönként monitoring jelentést kell tennie a Környezetvédelmi 
Minisztérium hatósági jogkörrel ellátott szerve felé, éppen úgy, mint 
a feldolgozást végző ÉHÚT-oknak. A bontási engedélyeknek minden 
esetben kell tartalmaznia a bontás során keletkező hulladékok fajtáját, 
mennyiségét, melyről a bontás végeztével az engedélyesnek el kell tudni 
számolnia. Tehát a rendszer három eleme (támogatás, feldolgozó hálózat 
működtetése, konzekvens monitoring rendszer) egymásra épülve vezet 
oda, hogy a keletkező építési hulladékok ne a lerakóban végezzenek, 
hanem építési alapanyagként megjelenjenek a piacon.
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Az építési hulladékokból várhatóan olyan alapanyagok keletkezhetnek, 
melyek részben kiválthatják a sódert, a falazó anyagokat, a farostlemezeket, 
melyek jelentősen csökkenthetik a tájsebeket, és az erdőink irtását…
A hulladékok újrahasznosításának másik sarkallatos pontja az export-
import kérdése. Jelenleg sok ország úgy „hasznosít újra”, hogy exportálja 
a keletkező anyagot és ezzel együtt a problémát másik országba. Ennek 
egyetlen megoldása a teljes határzár. Magyarországra nem lehet – a 
majdani miniszteri rendelet szerint – semmilyen hulladékot behozni 
és innen elszállítani. Az elektronikai hulladékok visszagyűjtése, 
feldolgozása, újrahasznosítása jelenleg gyerekcipőben jár. A visszagyűjtési 
kötelezettség terhét a forgalmazókra terheli a majdani rendelet. Azaz, 
ha valaki vásárol, mondjuk egy laptopot, akkor a forgalmazó köteles 
visszagyűjteni a használt gépet mintegy cserébe (a forgalmazás bevétele 
így tartalmazni tudja a visszagyűjtés költségét is). A cserét a miniszteri 
rendelet ki is kényszerítheti: csak akkor vásárolhat valaki új eszközt, ha 
egy hasonló eszközt lead a vásárlása során. Szintén fontos eleme ennek a 
hulladékfajtának a gyűjtésére a hulladékpontok (konténerek) üzemeltetése, 
ahova mindenki bedobhatja az amortizálódott gépeket.
Az elektronikai hulladékok újrahasznosításának fontos eleme, hogy minél 
kevesebb hulladék kerüljön bontási stádiumba: ha lehet, még működési 
állapotban, funkciójában kerüljön újrahasznosításra. Állami 
szerepvállalás mellett olyan javító – felújító – szétosztó hálózatot kell, 
hogy működtessen a minisztérium, mely a megunt (erkölcsileg némileg 
amortizálódott), de még jól működő elektronikai gépeket kiközvetíti olyan 
felhasználókhoz, akik nem, vagy nem feltétlenül tudják, akarják az új 
gépeket megvásárolni. Akár az alapszintű oktatásba, akár az országot lefedő 
e-pontok üzemeltetéséhez, akár a robottechnológiák alapműködéséhez 
lehet használni ezeket a gépeket.
Jelentős marketing kampányba kezd majd a környezetvédelmi 
minisztérium, ha a jelenlevők közül egyikük lesz a miniszter, annak 
érdekében, hogy a javítás, a bővítés, a korszerűsítés irányába vigyék az 
elektronikai berendezések használatát, és ne a csere legyen – sok használó 
szemében - az egyetlen megoldás.

Hetyei Gábor
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A Z  É N  I D É Z E T E M - E L R E J T V E   A  R E J T V É N Y B E N 

Szeptember

Carpe diem! szól a hangzatos ősi latin mondás. Amit magyarra úgy 
fordíthatunk, hogy „Élj a mának!”, vagy „Ragadd meg a napot!”, vagy a 
közkeletű magyar mondás: „Egyszer élünk!”. Ezzel a gondolkodásmóddal 
sokszor az ember olyan dolgokra veszi rá magát, amelyet normális esetben 
nem biztos, hogy megcsinálja. Ami nem feltétlen rossz. Hisz így sok félelmét 
legyőzheti az ember, így erősödve meg. Viszont sokszor olyan dolgokra 
vesszük rá magunkat, amely első pillantásra nem tűnik rossznak, viszont, 
ha jobban meggondoljuk, akkor már elég ártalmas lehet. Addig talán nem 
is lenne probléma, amíg csak magunkra van hatással. Addig…

„Érett” felnőttként való cselekedeteink nagy része nem csak önmagunkra, 
hanem gyermekeinkre, jövő generációnkra is hatással van. A gyermekek 
ellesik a példát szüleiktől. Az óvodában, iskolában továbbadják egymásnak, 
mint például a csúnya beszéd.

De a teremtett világhoz és családi kapcsolatainkhoz való viszony sokkal 
nagyobb nyomot hagy a világban. Ha megnézzük az ember ökológiai 
lábnyomát, vagy a válások, a családi kapcsolatok miatti boldogtalan 
emberek számát, akkor érthetjük meg igazán a rejtvényben szereplő bibliai 
mondást.

Az idézet megtalálható: Ezekiel 18,2.

Győri Balázs atya
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E L I N D U L T A M  S Z É P  H A Z Á M B Ó L

A müncheni rokonság és a csodaseprű

Bizony, már közel hatvan év is elmúlt azóta, hogy kis biciklimmel tekertem 
a postára a nagymama leveleit feladni, amelyeket a bátyjának, Szepi 
bácsinak írt Münchenbe. A borítékokra kacskaringós betűvel írt címre a 
mai napig emlékszem: Josef Olaj München 58 , Kreuzerweg 51.
Az Olaj-gyerekek öten voltak testvérek. Jakab, Szepi, Jani, Rézi és a 
nagymamám, Lizi.
Édesapjuk, Olaj Jakab, fiatalon meghalt 
vakbélgyulladásban, így négy gyerekkel maradt 
támasz nélkül az édesanyjuk, Pletser Teréz. Mivel 
kis földjüket művelni nem tudta, azt kiadta bérbe 
– amiért hol fizettek, hol nem -, ő meg eljárt 
úri házakhoz mosni. Amikor József Attila életét 
és Anyám című versét tanultuk az iskolában, 
számomra ismerősen csengtek a szavak, hiszen 
nagymamám gyakran mesélte, mennyire várták 
otthon, hogy édesanyjuk hazaérjen a mosásból, 
és hozza az ételt, ami az egésznapos munkáért 
ellátásként neki járt volna.                        Fotó: Josef Olaj

„Kis lábaskában hazahozta
kegyelmeséktől vacsoráját,” 

(József Attila: Anyám)
Mikor megözvegyült, dédnagymamám, Liza még bölcsőben feküdt, így 
a többi gyerek gondjaira volt bízva anyjuk távollétében. Jani bácsi már 
elmúlt nyolcvan, de még mindig sírva mesélte, hogy ő eszkábált játékokat 
neki, és a bölcsőhöz egy madzagot kötött, hogy ki tudjon menni az udvarra 
farigcsálni, olvasni vagy játszani. A madzagot rángatta, ha bent sírt a 
testvére, és bizony, többször előfordult, hogy a rántás nagyra sikeredett, és 
a síró baba a földön kötött ki. Ezért még idős korában is százszor bocsánatot 
kért nagymamámtól.
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Az öt gyerek azért csak felnőtt, mindegyik életrevaló, dolgos, igyekvő 
felnőtt lett. 
Jakab bácsi maradt Adonyban, a Kossuth utcában. Szép kort megért, szerető 
nagy család vette körül.
Jani bácsi saját erejének, tehetségének és tudásvágyának köszönhetően 
az akkori Fölművelődési Minisztériumban főtanácsosként dolgozott. 
Egyik legjobb barátja és munkatársa Antall Józsefnek, Magyarország első, 
rendszerváltás után szabadon választott miniszterelnökének, édesapja 
volt. Az Antall család többször vendégeskedett adonyi házukban, a Bocskai 
utcában, és emeletes présházukban, amiből talán ez az egy volt még csak 
akkor a Szőlőhegyen.
Rézi néni Budafokra költözött férjével, Nyári Ferenccel, ahol sikeresen 
boldogultak, házat építettek. A többi testvér szép kort megélt, ő az ostrom 
alatt nem kapott megfelelő orvosi ellátást, és elhunyt.
Nagymamám férjhez ment Simon Ferenchez, akit később országgyűlési 
képviselőnek választottak. A háttérből támogatta férje munkáját, és vitte 
a gazdaságot, amíg nagypapám „politizált”. Sokan keresték őt bánatukkal, 
bajukkal, sok jót tett. Ha sírdogált valaki, hogy a gyereke nem akar tanulni, 
megbukik, mindig emlegette, hogy az ő anyja azért sírt, mert nem bukott 
meg, nem maradhatott negyedikben, és így új könyveket kellett venni, de 
miből?
Szepi bácsi jutott legmesszebbre - földrajzilag, de a távolság és politika 
változásai sem tudták elszakítani a testvéreket egymástól.
Ő fiatalon nyakába vette a világot, és elindult tanulni, szerencsét próbálni. 
El is jutott Németországba, Münchenbe, kitanulta az ács és kőműves 
mesterséget, és elvette munkaadója lányát, betársult az építőipari 
vállalkozásba. A saját kezével épített manzárdtetős ház a mai napig ott áll, 
ahol a borítékok címzése szerint akkoriban olvastam, és egy régi, megfakult 
fényképen szerepel, sőt a mai napig hentesüzlet van az utcai frontján, mivel 
Szepi bácsi lánya, Rézi és veje. Verner, aki hentes volt, ott nyitottak boltot 
anno. – Mire jó a Google térkép!
A német rokonok rendszeresen látogattak haza a II. világháború előtt. Jött 
a feleség és a két gyerek, Rézi és az ifjabb Szepi is. Nagymamám nagyon 
kedvelte német sógorasszonyát. Mindig szeretettel beszélt róla. Nyelvi 
nehézség a sváb gyökerek miatt nem volt köztük.
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Jellemző volt a racionalitás, praktikusság az egész mentalitásukra. Ha 
látogatni jöttek, nem semmire sem jó, porfogó szuvenírokat hoztak, hanem 
jó minőségű szerszámokat, konyhai edényt, elnyűhetetlen munkaruhát. 
Máig használunk egy kapát, ami már kicsire kopott, de még mindig a 
legélesebb, minőségi acélból készült. Az öntöttvas lábosban főzöm még én 
is a család töltött káposztáját. Na és a csodaseprű!
A látogatások és a levélváltások sorában többéves kényszerszünet 
következett. A szocialista éra elején nem volt kívánatos, hogy nyugati 
rokonokkal tartsunk fenn kapcsolatot. Nagyapám így is rendőri felügyelet 
alatt állt politikai múltja miatt.
Aztán ahogy enyhült a légkör, újraindult a levélváltás és a hazalátogatás.
A hatvanas évek elején, az első találkozásra jött az egész család, hogy 
megismerjék a rokonságot. Szepi bácsival jött lánya, Rézi, veje, unokája, 
annak felesége, és a kis dédunoka, Renáta. Ekkor ettem életemben először 
banánt, mivel egy fél csomagtartónyi banánt hoztak a rokonságnak. Nekem 
első pillanattól ízlett, de volt, aki undorodva köpte ki a kóstolót.
Kép: Utolsó találkozás

És itt jön a képbe a csodaseprű 
is! Minden rokon család kapott 
ajándékba egy acél udvarseprűt. 
Unokatestvéremmel, Olaj 
Terikével, akinek családja 
szintén egy söprű tulajdonosa 
lett, emlegettük, hogy milyen 
büszkén söpörtük a német 
söprűvel az utcát. Más még 
csak nem is látott olyat! Hozzá 
kell tennem, hogy a söprűk 
azóta is szolgálják a családokat, és a most kaphatóak meg sem közelítik a 
félévszázados darabokat.
Később már gyakoribbak voltak a látogatások. Szepi bácsi több hetet is 
töltött itt, de soha nem csak vendégeskedéssel. Segített Jani bácsinak és 
nagyapámnak a szőlőben, igyekezett magát hasznossá tenni.
Halálával, majd lánya halálával sajnos megszakadt a kapocs a magyarországi 
rokonokkal. Emlékük azonban még élénken él, és talán egyszer majd újra 
összeköti valaki a rokoni szálakat…..

Takács Béláné
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A D O N Y I  E M B E R E K  A D O N Y I  É R T É K E K -                                          
É R D E K E S  E M B E R E K  K Ö Z Ö T T Ü N K

Ecsődiné Pletser Edit

E havi riportalanyunk Ecsődiné Pletser Edit (született: 
1979), szőlész és borász (többek között). Adonyi 
gyökerek, adonyi óvoda, iskola. A pusztaszabolcsi 
közgazdasági szakközépiskola után a Dunaújvárosi 
Főiskolán tanult tovább. Itt lett műszaki menedzser. 
Munka mellett európai uniós szakértő végzettséget 
szerzett. Munka mellett egész életét a szőlő és a 
bor végigkísérte: családi szőlészetük aktív, kétkezi 
munkása volt, és a legújabb kompetenciája okán is 
(szőlész és borász) sejthető, lesz is. Ma is Adonyban 
élnek, a szülői ház kertjébe épített családi házukban 
férjével, Lacival, és két gyermekükkel: Lackóval és 
Rebekával.
Hobbija a néptánc: legutóbb az adonyi Rozmaring néptánccsoportban 
táncolt. 
A borversenyeken elért díjai számtalanok, azonban ezt nem saját 
elismerésnek tekinti, hanem a család közös díjainak, hiszen édesapjával, 
Lajossal, testvérével, Zolival és férjével közösen alakítják a pince jellegét, a 
borok „hangulatát”. Tagja az adonyi Dunamenti Szent Orbán Borrendnek. 
(Szakmai kiránduláson vettünk részt Villányban. Minden pillanatunkat, 
amikor ott voltunk, áthatotta a borok, a címkék, a marketing eszközök, a 
pincék, a poharak stb. tanulmányozása Edit részéről. Nem gasztrotúra volt, 
még csak nem is pihenés – bár én így készültem -, de rá kellett jönnöm, hogy 
Edit (és férje, Laci) folyamatosan szívja magába az új információkat, tanul, 
véleményez, dicsér, vagy éppen nem. Ők tényleg tanulni érkeztek Villányba, 
mi pedig – feleségemmel – csak bámultuk őket, hogy nincs egy pillanat sem, 
ami üresjárat lett volna számukra. A riport során egy Csányi pincészetből 
származó Teleki shirazt kóstoltunk egy helyi étterem teraszán.)
Ecsődiné Pletser Edit (PE) készségesen válaszolt Hetyei Gábor (HG) 
kérdéseire:
HG: Ma még ritkaságszámba megy, hogy hölgyek vigyék a prímet egy 
komoly, szakmai sikereket is elérő szőlészetben, borászatban. A Pletser-
pincében is még – azt hiszem – a legfőbb irányító édesapád, de úgy tűnik, 
lassan és tudatosan készültök arra, hogy megtörténjen a generációváltás. 
Ma már azt mondhatjuk, hogy a szakmai munkában legalább kettős 
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irányítás van: Lajos és te, akik irányítjátok Adony legsikeresebb pincéjét 
(hadd legyek elfogult e téren, bár a Borrend első 25 évének legtöbb első 
díját elnyerő pincéről ezt elfogultság nélkül is kijelenthetjük). Családi 
hagyomány a szőlőben végzett munka, ez nyilvánvaló. Édesanyád is részt 
vett ebben a munkában?
PE: Abszolút! Láttam, hogy édesanyám mindig ott van édesapám mellett, 
de nagymamám is részt vett ezekben a munkákban. Nálunk mindennapos 
volt és ma is mindennapos, hogy a nők dolgoznak a szőlőben, de nemcsak 
a szőlőmunkában vettek, vettünk rész, hanem a pincében is végeztük, 
végezzük a munkát. Nekem nem különleges, nem furcsa, hogy egy nő 
lényeges szerepet vállal e férfiak által uralt munkafolyamatokban. Mára 
talán már a gépesítés okán a permetezés az, amit egyedül a férfiak végeznek 
nálunk, minden másba a nők is bevonásra kerültek. És ez így van ma is. 
HG: Te hogy látod? A borkészítés tényleg férfias tevékenység?
PE: Fizikumát tekintve férfi tevékenység. Ugyanakkor a borkészítéshez 
kell hallatlan érzék, legyen ez akár intuitív, akár érzékszervi. És én úgy 
gondolom, hogy ilyen téren egy nő minimum olyan érzékeny, ha nem 
érzékenyebb, mint egy férfi. Ha borízlelésről, borkóstolásról van szó, 
úgy gondolom, hogy egy nőnek ott a helye a pincében. Láttam, tudom, 
hogy édesanyám is legalább olyan mértékben volt meghatározó egy bor 
karakterének kialakításában, mint édesapám. Akik ismerték őt, úgy 
gondolom, azok is hasonló véleménnyel voltak róla. Ma is hasonló a helyzet: 
édesapámmal egyeztetünk az operatív döntések előtt, de természetesen 
ezekben a döntésekben van véleménye a testvéremnek is, a férjemnek is. 
Sőt! Rebeka lányunknak nagyon kifinomult a szaglása, és nagyon pontosan 
és érzékenyen meg tudja mondani, hogy milyen a készülő bor illata. Jobban, 
mint mi, felnőttek. Néha azonban előtérbe kerülnek köztem és édesapám 
között a generációs ellentétek (nevet). Előfordul, hogy nem egyezik 
a véleményünk, elmondjuk egymásnak, alszunk rá egyet, és másnap 
kilyukadunk valahol, mindig van kompromisszumkészség édesapámban is 
és bennem is.
HG: Hol kell meghozni az első döntést a borkészítés során?
PE: A szőlőben, a metszésnél. Már ott előfordul köztünk véleményeltérés. De 
a legfontosabb döntés, ami alapvetően meghatározza a bor jövőjét, az a szüret 
időpontja! Ez mindig intuitív döntéshozatal eredménye: ha közeledünk a 
szürethez, szinte naponta nézzük, véleményezzük: „Nézd ennek a fürtnek 
a színét! Szerinted jó?” Ennek van egy bevett gyakorlata, van egy múltban 
gyökerező technológiai eljárássora, amitől édesapám nehezebben tér el, 
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mint én, és ebből például lehet közöttünk véleménydifferencia. Van olyan 
szituáció, amikor én azt mondom, hogy most talán jobb lenne másként 
csinálni, mint a régi gyakorlat, belenyúlni abba a folyamatba, melyet ők 
anyuval már évtizedek alatt kialakítottak. Minden év más, minden szüret 
más, és az adott szituációhoz kell alkalmazkodni.
HG: Hallgat rád, vagy lesöpör azzal, hogy így szoktuk csinálni és kész?
PE: Igen, mindig átgondolja, aztán valamikor meg tudom győzni, valamikor 
ő győz meg engem. De látom, hogy ha akkor nem is győztem meg, azért 
elraktározza a véleményemet, és legközelebbi alkalommal már alkalmazza.
HG: Amit az iskolában tanultál, tudod-e hasznosítani a gyakorlatban?
PE: Nagyon kellemes meglepetés volt számomra, hogy körülbelül azt 
láttam vissza az iskolában, ahogy Adonyban kezelik a szőlőt, készítik a bort. 
Adonyban – abban a léptékben, ami itt van - nagyon korszerűen termelik a 
szőlőt, kezelik, készítik a bort.
HG: Néhány villámkérdést megengedsz? Villámkérdés, rövid válasz! Melyik 
a legfontosabb a palackba kerülő bor minősége szempontjából? Termőhely, 
fajta, termesztés technológia, szüreti technológia, erjesztés, utómunka?
PE: Egyértelműen: szüret és szüreti technológia. A feldolgozási folyamat: a 
leszedéstől a must kezeléséig.
HG: Borkészítés szempontjából melyiket kedveled? Fehér? Vörös? Rozé? 
PE: Vörös!!! Igen, a vörösnek az elkészítése a legnagyobb kihívás.
HG: Hordó, saválló tartály?
PE: Fajtafüggő. Vörös fahordós, fehér, rozé reduktív, tartályos.
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HG: Öreg hordó, fiatal hordó, barrique hordó?
PE: Attól függ, milyen bort szeretnénk. Ha a borhoz kell hozzáadni, mert 
nem olyan jó az alapanyag, akkor az öreg, jó állapotú hordó tud hozzáadni 
ízanyagokat, illatokat. De előfordul, hogy el kell venni egy kicsit a borból, 
ekkor új hordó a jobb. De nagyon oda kell figyelni, hogy milyen az új hordó! 
Meg az sem mindegy, hogy mennyi ideig van benne, mert az új hordó nagyon 
el tud vinni rossz irányba is egy ígéretes bort. De lényeges különbségek 
vannak az új hordók között: az alapanyagban is, a gyártásban is. Erre is 
tekintettel kell lennünk a választásnál.
HG: Lépjünk túl most a saját pince falain! Amikor belekerülsz egy, a férfi 
borászok által uralt közegbe, ott téged, mint fiatal hölgyet hogyan fogadnak?
PE: Attól függetlenül, hogy egyre több női borász van, mégis azt kell, 
hogy mondjam, nem könnyű. És nem is a borászokat tekintve, hanem 
inkább az idősebb borkedvelő társadalom körében kevésbé elfogadott a 
női borász. Többször volt negatív élményem borkóstolók során a kezdeti 
bizalmatlanság miatt, de ezeket viszonylag hamar sikerült eloszlatnom. 
HG: Még nem voltál hivatalos borbírálaton bíró. Hogy állsz hozzá?
PE: Igen, szeretnék profi borbíráló lenni, de ennek előfeltétele, 
hogy felkészült legyek rá! Vallom, hogy bort bírálni csakis megfelelő 
felkészültséggel szabad. Képesnek tartom rá magam, de csak úgy lehet 
odaülni, hogy felkészült az ember. Egyik legfontosabb kritérium az 
objektivitás: sosem az a lényeges a bírálat során, hogy nekem hogy ízlik, 
mert nem az a lényeg, hanem az, hogy milyen az a bor! Az én ízlésvilágom 
nem szabad, hogy befolyásolja a véleményemet a bírálat során. 
HG: Ha részt veszel egy borbírálaton, mennyire veszik komolyan a 
véleményed, vagy csak legyintenek, „Mit ért hozzá egy nő!”?
PE: Nem hiszem, hogy ilyet megengedne bárki magának egy bírálói 
társadalomban. Nekem is ugyanolyan szavazati jogom van, vagy ha úgy 
tetszik, ugyanúgy pontozok, mint bárki más, mint egy férfi. Aki ismer, és 
tudja, hogy én hogyan mozgok akár a szőlőben, akár a pincében, akár a borok 
között, annál azt veszem észre, hogy abszolút meghallgat és akár meg is 
fogadja a tanácsaimat. De én is örülök, ha nekem elmondják őszintén, hogy 
mi a borunkkal kapcsolatban a vélemény. Ezek a véleménynyilvánítások, 
tanácsok, természetesen, a maximális tisztelet betartása mellett történnek, 
történhetnek. 
HG: Szoktál-e más borából inni?
PE: Ahhoz, hogy az ember a saját borát el tudja helyezni egy palettán, 
nagyon fontos megkóstolni a más vidékek, más termőterületek, de saját 
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termőhelyünkön termelt, más gazda által készített borokat. Nagyon 
érdekes egyébként, hogy én sokáig nem szerettem a bort. Aztán egyszer 
– huszonéves voltam, vagy tán annál több is –, mikor édesanyámmal egy 
nyári este leültünk a tópartra beszélgetni, nagyon fáradtak voltunk, és 
megkérdezte, hogy iszunk-e valamit. Én azt feleltem, hogy nem kérek 
semmit, legfeljebb szódát. Ő fröccsöt hozott magának, de nekem is 
csinált egyet. Rámbeszélte, hogy kóstoljam csak meg. És az akkor, ott, 
édesanyámmal koccintva annyira jólesett, hogy onnantól számítom az én 
borszeretetemet. 
HG: Új idők szele lengedezik a Pletser-pince környékén: nagy hangsúlyt 
fektetsz nemcsak arra, hogy mi van a palackban, de arra is, hogy az a 
palack hogy néz ki. Édesapád – nekem úgy tűnik – azt vallotta, hogy a jó 
bornak nem kell cégér, az eladja magát. Te ezt máshogy látod. Remek, 
nagyon dizájnos címkével és egyéb szép marketing elemekkel rukkolt elő a 
Pletser-pince idéntől. Ezt a vonalat te vállaltad magadra. Mennyire tartod 
fontosnak a marketinget?
PE: Én azt hiszem, hogy nagyban befolyásolja a bor eladhatóságát a 
marketing munka. Aki nem járt a pincénkben és nem tudja, hogy mi hogyan 
készítjük a borunkat, vagy egyáltalán milyen borokat készítünk, az először 
a palackkal találkozik: a feliratokkal, a betűkkel. Ez lesz az első élménye, 
az első találkozás a mi termékünkkel. És rögtön ítéletet is alkot. Ha nem 
vagyunk ott a bor mellett, akkor a palacknak, a címkének kell eladnia a bort. 
Nincs más támpont akkor és ott, csak a palack, és a vevő annak hatására fog 
vásárolni vagy sem. 
HG: Édesapád hogy viszonyult ehhez?
PE: Azt mondta: „Csináld lányom”, aztán megcsináltuk, de természetesen 
kikértük a véleményét. Eljutottunk oda, hogy talán már ő is kezdi látni 
ennek előnyét, és nem tartja kidobott pénznek az erre költötteket. 
Szkeptikus volt, de szerintem már helyesnek ítéli meg a változást. 
HG: Szép a palack, szép a szórólap, a névjegykártya és nagyon szépek a 
boraitok. Gratulálok hozzá! Melyik az a bor, amit szívesen iszol?
PE: Szeretem a testesebb, sűrűbb, erősebb vörösborokat. De inkább azt 
mondanám, mi az, amit nem kedvelek, abból jóval kevesebb van: az illatos 
és az édes borokat nem biztos, hogy szívesen fogyasztom. Hangulatfüggő, 
de nekem nagy kedvencem a cabernet sauvignon.
HG: Amit most iszunk, ez a shiraz, ez milyen?
PE: Teljesen rendben lévő…
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Ú J J Á   É P Í T E T T E M!!

A gépészet
Lassan kezdett csak változni az idő, de mi haladni akartunk, így elkezdtük 
a fűtés gépészet és belső vízhálózat kialakítását. A munkát családom jó 
barátja, Sólyom Kálmán víz-, gáz-, és fűtésszerelő mester vállalta. Először 
a vízhálózat kialakítását kellett elvégezni, mivel az az aljzatbeton felett lett 
megcsinálva.
A folyamatban a várva várt villany következett, ugyanis a hálózat nagy része 
szintén az aljzatbeton felett húzódik a konnektorokhoz, kapcsolókhoz. 
Ennek munkájáról szintén egyik jó barátom, Gajdó Zoltán villanyszerelő 
szakember gondoskodott. Alig vártuk, hogy legyen áram a házban, minden 
helyiségben! Végre ne a hosszabbítók végtelen hálóját kelljen nézegetni, 
csak felkapcsolni ott, ahol kell. Türelmetlenek voltunk, mint mindennel, és 
a behúzást akkor kezdtük, amikor még javában mínuszok voltak. A kezünk 
elgémberedett, a kábelek megdermedtek és nehezen akartak a helyükre 
menni, és kisebb megfázásokkal ugyan, de túl lettünk rajta. Mivel egy ilyen 
parasztházban a kis ablakok miatt kevés a fény, ezért ahová csak lehetett, 
lámpát raktunk, és a konnektorokkal sem spóroltunk. Emlékszem, amikor 
megjegyeztem: „Te atya ég, minek ennyi kábel egy kis házba?” Mindenhol 
az lógott vagy tekergett. Zoli villanyszerelés közben megkérdezte: „Hány 
konnektorod is van?”  Erre én: „40.” Zoli: „És mennyi volt?”. Én: ”2.”
Nagyot nevettünk, és azóta is sokszor emlegetjük, hogy egy ilyen egyszerű 
dolgon mennyire lemérhető, mennyit változott az ember komfortigénye.
Ezután lefektettük az aljzatszigetelést, mely tél végi munkának pont kiváló 
volt, és következhetett a padlófűtés letekerése, amit a végleges padlószint 
betonozása követett. Ez szintén nagy előrelépést jelentett, hiszen újra 
használhattuk a ház minden részét úgy, hogy a szerelvények eltűntek a 
padlóban. Felkerültek a kapcsolók és a villamos aljzatok és lőn világosság. 
Hihetetlen érzés az, amikor egy ilyen aprónak tűnő dolog is ekkora örömet 
tud okozni. Újabb szintre lépett a kis házunk, és így legalább már nem 
kellett vakoskodnunk sem a házban, folytathattuk a belső csinosítgatást. 
Mára már a fűtésrendszer nagy része is a helyére került. Mivel az épületben 
csak villany közmű bekötés volt, amit szintén újraköttettünk, ezért sokat 
kellett viaskodni a szolgáltatókkal, mire minden kialakításra került, és 
sikerült velük átvetnünk. Sajnos a gázbekötés a mai napig húzódik, és nem 
tudjuk, mikor lesz kialakítva, de hála Istennek vannak alternatívák, így a 
beköltözést a fűtés hiánya addig sem gátolja.

ifj. Neichl Mihály
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A Z  A D O N Y I  V A S Ú T  T Ö R T É N E T E

Ferenc története – A vasutas ház
A Kossuth Lajos utca 40-ben laktunk, szolgálati lakásban. Kétemeletes 
ház, amit úgy hívnak, hogy vasutas ház.– kezdi rögtön a közepébe vágva 
Horváth Ferenc visszaemlékezését a gyerekkorára, a vasutas apára, a 
vasutas házra, meg a vasutas közösségre, amiben éltek abban az időben. 
- Volt egy másik vasutas ház is, ami mellette van, földszintes, hosszú. A 
szolgabíró is abban a házban lakott valamikor, ahol mi. Kilenc család lakott 
itt, szintenként három-három. Amikor a MÁV megvette, kb. 1956-57-ben, 
akkor a MÁV élt, virult, mindenfelé az országban létesítményei voltak, 
üdülők, szolgálati lakások országszerte. Végig a vonalak mentén, ezek a 
jelzőberendezések kezelőinek, a pályán dolgozóknak voltak fenntartva, 
biztosítva ezzel a szociális biztonságot, a pihenéshez, a lakhatáshoz való 
alapjog gyakorolhatóságát.
Nagyon sokan dolgoztak akkoriban a MÁV-nál. Az alkalmazott akkoriban 
nem elviselt teher volt a munkáltatók számára – legalábbis úgy érzékeltem 
-, hanem ő volt az, aki előreviszi a céget, ő a hozzáadott érték. És nemcsak 
közgazdasági értelemben, hanem ő volt a kreativitás, a fegyelmezett, 
figyelmes dolgozó: neki keressük a kedvét. Mi gyerekként azt éreztük, 

hogy a szüleinknek jó volt ott dolgozni. A 
MÁV-os alkalmazotti státus megbecsülést 
jelentett, és az, hogy mi a vasutas házban 
laktunk, az nem pejoratív volt. Szolgálati 
lakásban laktunk, ezért nem kellett 
fizetni.
Olyan 1958 körül költöztünk oda, és ez 
volt az emeletes ház legszebb lakása, mert 
ott volt az erkély, ami a Kossuth utcára 
és a Dunára nézett. Ez egy kétszobás 
lakás volt, 50-60 négyzetméter, parkettás 
szobákkal, de komfort nélküli. Nem volt 
a házban víz. Először a mi családunk 
vitt vizet a lakásába oly módon, hogy az 
udvaron lévő kútba letettünk egy
Kép: Gergely János felső sor jobbról a második
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merülőszivattyút és felnyomtuk a padlásra a vizet egy kb. kettő köbméteres 
tartályba. Persze ehhez ki kellett alakítani az elfolyó víz útját is. 
Megoldottuk, aztán mindenki kialakította magának a komfort eme fontos 
fokozatát. Az én feladatom volt mindennap az ivóvíz, a gyújtós fa és szén 
felhozatala. Általában kettesével szedtem a lépcsőt a második emeletre, 
mert a munkám sürgős volt. Siettem játszani az udvarra a többiekkel.
Sok gyerek volt, minden családban egy-kettő, vagy több. Jó közösséget 
alkottunk. Az asszonyok az összes gyereket felügyelték, minden gyereknek 
feladatot osztottak. Fegyelmezett kis társaság voltunk, mert aki ott lakott, 
az dolgozott vagy dolgozni fog éjszaka, és annak pihenni kellett, kiabálással 
nem lehetett zavarni.
Akik Adonyban a vasutas házban éltek, azok ebben a vasutas rendszerben 
dolgoztak valahol, és rengeteget utaztak, hiszen volt, aki Kelenföldön 
szolgált, volt, aki Pusztaszabolcson. Édesapám Felvidékről származott, 
Dombóváron tanult egy vasutas iskolában, lakatos alapszakmával. Dolgozott 
is egy ideig a fűtőháznál. Szüleim házasságkötése után Mezőfalván laktunk. 
Itt apám nagybátyjáék laktak. Adonyban megkaptuk a szolgálati lakást, 
azaz minden adva lett ahhoz, hogy önállóan éljünk. Állami, nyugdíjas állás, 
lakás, jó szakma. Én még akkor születtem, amikor Mezőfalván laktunk, de 
nem sokra rá Adonyba költöztünk. Mikor Adonyba jöttünk, anyám elsírta 
magát, mert nem volt a lakás jó állapotban, a vasút akkor kezdte el felújítani 
a vasutas házakat. Erre a vasútnak komoly építőipari kapacitása volt.

Horváth Ferenc
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Fügefa
Ez növény a termékenységet szimbolizálja. Egyik legrégebbi növényünk. A 
szőlő és az olajbogyó mellett alapvető élelmiszer volt már az ókorban is. Az 

egyiptomi fáraók kedvenc gyümölcsének 
számított. Népszerű volt az ókori görögöknél 
is annyira, hogy gyümölcsét megörökítették 
Athén város címerében is. A római katonák 
egyik alapvető élelmiszere volt, nemcsak 
táplálékul, hanem gyógynövényként is 
szolgált. Gyomrukat zöld, keléseiket meg 
aszalt gyümölccsel ápolgatták. A puha 
fügefalevelet, mint szalvétát használták az 
ókori Rómában. A rabszolgák ezzel törölték 

meg gazdájuk száját a lakomák alatt.
A legenda szerint Rémust és Romulust egy fügefa árnyékában szoptatta az 
anyafarkas, míg rátalált egy pásztor házaspár, és magukhoz vették őket. A 
Biblia szerint Jézus elátkozta a fügefát. Egyszer nagyon éhes volt, és látta, 
hogy ott egy fügefa. Mivel nem volt rajta gyümölcs csak levél, ezért azt 
mondta: „Akik ily módon csak önmaguknak élnek, olyanok, mint e fügefa, 
mely látszatra szép volt, - de terméketlen.” (A világ reménye) Az első 
emberpárnak a fügefa levele szolgált öltözékül. A magyar történelemben is 
jelentős szerepet játszott, igaz, hogy még a kutatókat is megosztja. 
Egy része a krónikások jelentése alapján úgy gondolja, hogy Mátyás király 
gutaütést kapott, ami szangvinikus embereknél ma is gyakorta megesik. 
Ma már elgondolkodnak azon is, hogy a feltálalt füge okozta a halálát. 
Ugyanis 1490. április 4-én virágvasárnap Mátyás király igen hosszúra 
nyúló ünnepségsorozaton vett részt, hat órán keresztül tartott. A királynak 
- mint abszolút uralkodónak- sok ellensége volt. Felesége is neheztelt 
Corvin János trónra lépésének esélyessége miatt. Mikor már majd meghalt 
az éhségtől, követelte az ennivalót. Egy tál itáliai fügét tettek elé, és mikor 
beleharapott a gyümölcsbe, kiköpte, mert megérezte, hogy nem olyan 
az íze, mint lenni szokott. Szokásához híven üvöltözni kezdett, majd 
összeesett. Utána már semmilyen ételt nem fogadott el a feleségétől, a fejét 
is elfordította, élt a gyanúval, hogy megmérgezték, ami abban a korban 
gyakori esetnek számított. Két nap múlva meghalt. A fügefa hazánkban pár 
évtizede még egzotikus gyümölcsfának számított, ma már számos kertben 
beérik a forró, napsütéses nyaraknak köszönhetően. Ha sikerül a kedvező 
feltételeket biztosítani, akár 200 évig is teremhet. Széleskörűen fel lehet 
használni, de ez a fajta aszalásra nem alkalmas. Lajos atya tanácsa szerint 
a tökéletes bélműködést segíti elő, ha 4-5 darab aszalt fügét este leöntünk 
étolajjal, és azt reggel éhgyomorra megesszük. Allergiában szenvedőknek 
csokoládé és cukorka helyett mézet, mazsolát és fügét javasolt.

Boldog Istvánné
Fotó: Boldog József
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Az adonyi Legeltetési Társulat 9. rész
A Legeltetési Társulat naplóját tanulmányozva már eljutottunk az 1934-
es esztendő eseményeihez. Nincs változás, megint a megszokott gonddal 
kezdődik az év: az újabb megfelelő bikák vásárlásának gondjával. Már az 
első választmányi gyűlésen arról döntöttek, hogy a vezetőségből egy vagy 
két fő utazik a budapesti állatkiállításra, hogy Dönci bika helyett másikat 
szerezzenek be. 
A sertés kanok élelmezésére újabb 1 m. m. korpát kértek a kanászok. 
Ezt megszavazta a választmány, mert fontos az állomány jó erőállapota, 
ugyanis az előző évben egy kant selejtezni kellett. 
Márciusban dobszó által összehívott gyűlésen lehetett jelentkezni a békási 
istállók bérlésére. Tíz tag jelentkezett, akik közül hat személy járt sikerrel, 
vehették bérbe az istállókat:
Jantsky Gyula a bika istállót 11 pengőért
Szeitli István a nagy akolt 30 pengőért
Pájer József az istálló északi részén levő akolt 21 pengőért
Schmidt Ferenc az istálló keleti részén levő akolt 21 pengőért
Kukucska József az istálló felső részéért fizetett 19 pengőt
Pletser József az istálló alsó részéért 30 pengőt
Mivel a bikák tartása megkövetelte, hogy napi gondozó felügyelje őket, 
ezért május 1-től Takács Józsefet fogadták fel erre a munkára, napi 50 fillér 
munkabérét. Ez fontos volt azért is, mert a budapesti kiállításon sikerült 
két újabb bikát is vásárolni 1600 pengőért, amelynek 20-vagy 30%-át az 
állam megtérítette. 
A Hangya Szövetkezettől 50 kg karbidot vásároltak a legelőket 
veszélyeztető kártékony állatok ellen. 25 dkg-os kiszerelésben kérték az 
üzlettől, amelyeket a mezőgazda osztott ki a gazdák között. Kiosztáskor 
tájékoztatást adtak használatáról, és kérték, hogy a használók jelentsék 
majd a hasznosságot vagy az eredménytelenséget. 
1934-ben a következő állatállomány járt ki a legelőkre:
301 tehén
91 borjú
665 sertés
Májusban történt, hogy legeltetés közben Gergő Józsefné tehenét a bika 
felöklelte. Kártérítésként először 40 pengő fizetett neki a Társulat, de 
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Gergely Józsefné újabb segélyt kért, és akkor még 20 pengőt fizettek ki a 
számára. 
A következő év tavaszán folytatni akarták a fásítási programot. Ezért a 
vezetőség 500 darab jegenye és 500 darab nyárfa megvásárlását tervezte 
be, az ültetés időpontját a következő év tavaszán szándékoztak elkezdeni. 
Kevés adonyi lakos emlékezik már, hol is volt a Perkátai út mellett a Nagyfa. 
Közel a Szőlőhegyhez, ahol kissé kanyarodott az út, egy nagyon öreg fa állt 
az út mellett. Minden lakos ismerte ezt a fát, meghatározó tájékozódási pont 
volt a határban. Az ottani hidat is javíttatni kellet, a kerekréti hidat is, és a 
zsilipfeljárót is. Újabb kút ásatását szavazták meg a Dunarét középtáján. 
Barabás János gazdának a földjét találták alkalmasnak a kút helyéül. 
A dunaréti Duna-part északi részén 200 méter hosszan és 25 méter 
szélességben hajókikötési joga volt a Társulatnak. Ha hajó kötött ki ezen a 
területen (használta a területet), akkor egy meghatározott díjat (karópénzt) 
kellett fizetni a Társulatnak. Viszont olyan szabályzat volt érvényben, 
amely még az 1800-as években készült, és nagyon csekély használati díjat 
szabott ki „…a gazda közösség tulajdonát képező kikötő területért, amely 
a mai pénzforgalom mellett még említést sem érdemel. A közgyűlés kéri az 
elnököt, hogy ezen csekély díj felemelése érdekében az illetékes hatóságnál a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.” 
Októberben nagy változás történt a szavazások lebonyolításának 
módjában. Addig közfelkiáltással történtek a választások, a jövőben pedig 
csak a választmány szavazott. Megszűnt egy régi szavazási mód. 
Ennek az évnek a végén döntés született arról is, hogy a Parcellák (?) 
határrészt felügyelő csősz számára megfelelő lakás építtessen a Társulat. 
Addig csak hol az egyik, hol a másik határszélen kaptak egyes gazdáktól 
megfelelő vagy meg nem felelő helyet a csőszök, ezért „…a választmány 
elhatározta, hogy építtet részére megfelelő helyen az őt megillető rendes 
lakást”. 
Október 31-én történt a gazdasági cselédek és pásztorok megválasztása:
Fertályokon: Appel János
Páskomokon: Tóth Mihály
Dunaréten: Posch György
Zsellér páskomon: Boldog Ferenc
A dajai határban: Müller Ignácz és Boldog Antal
Kanászok: Blaskó József és Virág József
Tehenesek: Bédi János és Silhány László
Borjús: Szabó András

Rózsafi János
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K I S  K I N C S E S

Mersics-Morva Dóra: A könnye aranyat ér 1.

Egyszer volt, hol nem volt, ide s vissza, s még innen is túl, ahol a kurta farkú 
malac túr, a kakas meg kapirgál... na, szóval jó messze.
Élt egy özvegyasszony két szép leányával. Az asszony igen zsémbes, rossz 
természetű, gonosz teremtés volt. Irigység, kapzsiság töltötte el szívét, 
lelkét. Több férje is akadt élete során, de igaz szerelemmel csak első urát 
szerette. E szerelem gyümölcsei lettek Eszter és Flóra.
A többi emberhez azért ment csak hozzá, mert jómódúak voltak, s hasznot 
remélt a frigyből. Ő maga nem csinált nagyon semmit, mindent a leányaival 
végeztetett el. Nem volt semmire gondja, az utolsó férjétől megörökölte 
a házat, vagyont, birtokot, jószágokat, földeket. De mindig többet akart, 
többre vágyott. 
A lányai közül az idősebbet, Esztert, szerette csupán, mert az természetében 
őreá hasonlított. Azonban Flórát nem állhatta, mert ő jószívű volt, csupa 
kedvesség áradt belőle. Bájos volt és szorgalmas, az apjára hasonlított. De 
ha tudta volna, hogy Flórának miféle varázsereje van: a könnye aranyat ér. 
Amint a lány könnyei a földre hullottak, azok csilingelő arannyá változtak. 
De csak akkor történt meg ez a csoda, ha örömében sírt. 
Flóra ezt ugyan tudta, mert az apja – akinek egy tündér mondta el, mikor 
Flóra született – a halálos ágyán elmondta neki, de nem tudta, hogy vajon 
igaz-e, hiszen sosem sírt még úgy isten igazából örömében. Neki egész 
életében inkább csak a bánat jutott. Ezért nem is mondta el a titkát se 
anyjának, se a nővérének.
Múltak csendben a napok, a lányok mindig tették, amit az anyjuk mondott, 
soha nem ellenkeztek semmi miatt, pedig ők is tudták, látták, hogy az 
anyjuk szívtelen, érzéketlen ember. Egy nap feltűnt az asszonynak, hogy 
kisebbik leánya, Flóra, nagyon boldogan jött haza a faluból, ahol vásárolni 
volt. Másnap ismét mosolyogva, dalolászva, táncolva ért haza. Így teltek-
múltak a napok. Nem hagyta nyugodni a dolog, annyira megkeseredett 
volt az asszony, hogy nem igazán szerette, ha más ember boldog körülötte. 
Megfogadta, hogy másnap követi Flórát, és meglesi, mitől ilyen boldog 
mostanában a lánya.
No, aztán ez így is lett. Mikor Flóra elindult, osonva ment utána. Kis idő 
múlva látta ám, hogy Flóra egyenest a pékhez megy. Csodálkozott is nagyon, 
hiszen előző nap hozott friss kenyeret, és most nem kellett onnan semmi.
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- Mit csatangol ez a leány! Ne töltse itt az idejét feleslegesen, mikor oly sok 
munkát adtam neki! - gondolta magában az asszony.
Igen ám, csakhogy Flóra nem kenyérért ment a pékségbe, hanem a pék 
miatt. Nagyon szeretett beszélgetni a fiatal pékkel, Balázzsal, és a fiú is 
örömmel vette a lány közeledését. Szóval jól kijöttek egymással. Annyira 
jól, hogy talán már többet kezdtek érezni, mint puszta barátságot. Balázs 
mindig kedveskedett neki, szépeket mondott, udvarolt. A lány azonban 
nem mert sokáig időzni a péknél, félt, hogy kikap otthon, ha sokat késik. 
Mikor elváltak, az asszony is gyorsan elindult, nehogy Flóra hamarabb 
érjen haza. Meg hát rettentő kíváncsi is lett, és ki akarta faggatni, hogy mi 
van közte és a pék között. 
A mesénk a következő hónapban folytatódik, legyetek egy kis türelemmel.
Rajz: Győri Jázmin

R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Csendőrlaktanya
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R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Csendőrlaktanya O K T Ó B E R

Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye
Utcakép: Boldog József
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O K T Ó B E R

H É T F Ő K E D D S Z E R D A C S Ü T Ö R TÖ K P É N T E K S Z O M B A T V A S Á R N A P
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2 0 2 2. o k t ó b e r  3 - 7.

Országos Könyvtári Napok
Szervező: BAMHK

Helyszín: Művelődési ház

2 0 2 2. o k t ó b e r  8.

Újbor ünnep és hálaadás
Szervező: Duna-menti Szent Orbán Borrend

Helyszín: Szőlőhegy

2 0 2 2. o k t ó b e r  23. 

Városi ünnep
Szervező: BAMHK

Helyszín: Művelődési ház

2 0 2 2. o k t ó b e r  23. 

Mesél az erdő -  Gyöngyvirágtól lombhullásik - Gombák
Előadó: Kovács Dániel

Szervező: VSKE



328

H É T M É R F Ö L D E S   F A K A N Á L -  F R A N C I A O R S Z Á G

Lányom és családja Franciaországban, Normandiában, nagyon szép helyen 
él, a Mont Saint Michel közelében. Gyakran kerül az asztalra náluk pite tészta. 
Hét közben inkább sósat sütnek. Sok fajtáját készítik: zöldségekkel, hússal, 
tonhallal. Ezek a fogások gyorsan elkészülnek, nincs sok dolog velük, mert a 
tésztát akár készen is megvásárolhatják. A gyerekek is nagyon szeretik. Most 
egy édes pite receptjét szeretném bemutatni, amit ott tanultam, és gyakran 
készítem én is.

Csokis körtés pite - Choe au Poire
Hozzávalók a tésztához:
20 dkg liszt
1 egész tojás
10 dkg vaj
8 dkg cukor
A fentieket összegyúrjuk, 
és piteformába nyomkodjuk.
Tetejére:
3-4 körte mérettől függően
10 dkg olvasztott étcsokoládé
1 doboz tejszín
3 tojás
1-2 kanál cukor
1 cs. vaníliás cukor
A tésztára simítjuk az olvasztott csokoládét. A felszeletelt körtéket 
magházukkal lefelé a csokiba tesszük. Jól kikeverjük a tejszínt a tojásokkal 
és a cukorral, és a körtékre öntjük. Sütés előtt vaníliás cukorral szórjuk 
meg a tetejét. Szép, aranybarnára sütjük.
Jó étvágyat! 

Burány Lászlóné
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Pézsmapocok, hód
Pézsmapocokkal először Adonyban a Líviai-halastavaknál  és  Líviai-
halastavakat Dunával összekötő csatornán horgászva találkoztam. 
Megközelítve őket, fejüket a vízből kitartva úsztak el . Egy patkányhoz hasonló 
formájú rágcsáló, elsősorban értékes prémje miatt vadászták, vadásszák. 
Bundája hátán barna, hasán szürke, de környezetétől függően ettől eltérő 
színváltozatban is előfordul. Lábujjainak töve között úszóhártya feszül, 
farka csupasz, pikkelyes, a pikkelyek között szőrszálakat lehet megfigyelni. 
A farok keresztmetszete fiatal korban kör, idősebb korban a kormányzás 
miatt ellaposodik, oválissá válik. Hátulsó lábai tövében található illatmirigye, 
melynek terméke az ismert pézsmaillat, ez természetes parfüm alapanyag. 
Fülei és szemei kicsik, lábai rövidek. Testhossza 26-40 cm, farokhossza 18-
25 cm, testtömege 0,7-1,6 kg.
Eredetileg Észak-Amerikából telepítették Csehországba tenyésztési céllal, 
ahonnan kiszabadulva elterjedt egész Közép- és Kelet-Európában, később 
Franciaországban, Finnországban is kedvező életfeltételeket talált magának. 
Magyarországon 1915-ben jelent meg Ausztria felől, és 1938-ra az egész 
országban szétterjedt.
Élőhelyét tekintve az év legnagyobb részében ragaszkodik a vízi élőhelyekhez, 
Adonyban a Líviai-halastavak környéke és a Duna felé vezető csatornák ideális 
feltételeket biztosítottak számára. Tavaszi időszakban vándorol, ilyenkor vízi 
élőhelyektől távol is felbukkan. Amennyiben a partszakasz arra nem alkalmas, 
vízben építi ki várát. Jellemzően a partba fúrt várának egyik kijárata a víz 
felett, másik a víz alatt található. Járatának hossza elérheti a 10 métert. A 
halászokkal nem ápol túl jó barátságot, mivel járataival komoly problémát tud 
okozni a halastavak gátrendszerében. Emlékszem, több alkalommal kellett 
homokzsákokkal megerősíteni a líviai 4-es és 3-as tavak gátját a pézsmák 
okozta károk miatt.
Elsősorban növényi eredetű táplálékot fogyaszt, amit a vízben és vízparton vesz 
fel. Fő tápláléka a nád, sásfélék, gyékény hajtásai, ritkán fogyaszt termesztett 
növényeket is. Növényi táplálékon túl fogyaszt csigákat, kagylókat, halakat.
A 80-as és 90-es években keresett volt bundája, ezért és kártétele miatt 
intenzíven vadászták. Egy Szabadegyházáról a Líviai-halastavakba került 
vegyszeres szennyezés a halállományt és ezzel együtt a pézsma állományt is 
megtizedelte. Elég szapora rágcsáló, évente 3-4 alkalommal esetenként 5-9 
fiat vet. Adonyban ennek ellenére mai napig sem tudott helyreállni állománya.
Másik érdekes és Adony közelében egyre gyakrabban fellelhető vadfajunk a 
hód. Jelenleg nem vadászható, sőt védett, viszont érdekes életmódja miatt 
gondoltam említést tenni róla. A hód Magyarországon 1854-ben pusztult ki, 



330

utolsó példányát Ács községben a Concó patak partján jegyezték fel, az 
Alföldön már az 1600-as években eltűnt. 1991-ben újratelepítési program 
indult hazánkban a Duna, Mura és Rába mentén, 1996-ban a program a WWF 
Magyarország irányításával folytatódott. Hazai állománya folyamatosan 
fejlődik, melyet jelenleg 550-600 példányra becsülnek. A Nagy-szigetet 
járva egyre több helyen láthatjuk jellegzetes kártételét, kisebb-nagyobb 
kidőlt fák kíséretében. Életmódja miatt kedvező számára a folyamatosan 
viszonylag állandó vízszintű élőhely, tavak, holtágak, viszont betelepítése 
óta már több árvíz is levonult a Dunán, Tiszán és úgy látszik, a hódokat 
ez nem zavarta, jól alkalmazkodtak, így tovább népesedett állományuk, és 
egyre többfelé találkozhatunk nyomaival.
A nálunk élő eurázsiai hód nem keverendő a kanadai hóddal, főként 
életmódjában vannak eltérések. A hódok kedvelt élőhelyei az erdős, magas 
partfallal rendelkező vízi élőhelyek. Kedvező számára a viszonylag lassú 
folyású vagy állóvíz. Járatait a partfalba fúrja, melynek bejárata biztonsági 
okokból a víz felszíne alatt található. A vízszintingadozás ezért nem 
kedvez számára, mert alacsony víznél előfordulhat, hogy nem tudja úszva 
megközelíteni kotorékának bejáratát, míg magas vízszint esetén járatai víz 
alá kerülhetnek, mely szintén kedvezőtlen számára. Az eurázsiai hódok, 
kanadai társaikkal ellentétben ritkán építenek várakat. Kotorékaikakat 
főként alacsony vízállásnál, nyáron ássák. Ebben a tevékenységben az egész 
hódcsalád részt vesz. Járataik hossza 0,8-10 méter között alakul, melynek 
végében 50-80 cm átmérőjű lakóhelyiséget alakítanak ki.
Várépítése nálunk ritkán fordul elő. Leginkább ott, ahol alacsony vagy nem 
túl meredek a partfal, faágakból és gallyakból épít 1-2 méter magas várat. 
Gátat csak alacsony vízszintű vagy számára túl gyors folyású patakban épít, 
ez nálunk szintén nem jellemző.
Jellemzően éjjel aktív állat, ezért nappal ritkán találkozhatunk vele. 
Testhossza 75-100 cm, farokhossza 30-35 cm. A kifejlett példányok 25-
35 kg tömeget is elérik. Nem alszik téli álmot, hanem élelmet raktároz el 
télre. Késő ősszel víz közeli fákat dönt ki járatának bejárata közelében, 
melyeket későbbi élelemforrásként használ. A jégben folyamatosan léket 
tartanak fent, hogy ki tudjanak járni táplálékszerzés céljából. A veszélyt 
észlelő hód farkát vízbe csapja, az így keltett hang segítségével figyelmezteti 
társait.
Keresztfiammal a Duna-partot járva rendszeresen kell hódrágta ágakat 
gyűjtenünk. A szülők örömére ezek a szép, megrágott ágak „ékes díszeivé” 
válnak a lakásnak. Egyúttal örülök, hogy ezen keresztül is fel tudjuk kelteni 
a fiatalabb generáció figyelmét a természet szépségeire, annak szeretetére: 
Ha erdészeti szempontból nem is, legalább ezért hasznos az Adony 
közelében újra megtelepedett hód.

Szántó Zoltán
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K I S  T Ö R T É N E T E K  A D O N Y R Ó L

Adonyi emlékek (az Ébl család története)
Hideg téli napon mindent fehér hó borít, megyünk hátra az udvarban, ahol a 
havat vörösre festette valami. Ez életem első, máig megmaradt emlékképe, 
éppen Adonyból, 1945 januárjából. Később megtudtam, hogy a disznóinkat 
lelőtték és elvitték az oroszok. Ennél súlyosabb volt, amikor lélekszakadva 
rohant egy asszony anyámat keresve:
- Mariska, azonnal menjél a parancsnokságra, mert agyonlövik az uradat!
Miskolcról menekültünk mi ketten Adonyba a bombázások elől, de 
apám ott maradt, mert a DiMÁVAG fegyvergyárában dolgozott. A gyárat 
decemberben leszerelték, a dolgozókkal együtt vonatra rakták, hogy 
mindent Németországba szállítva ott újra megindítsák a termelést. Apám 
közvetlen az indulás előtt leszállt cigarettát venni (sohasem szívott), 
és hogy-hogynem, elment a vonat nélküle. Így jött Adonyba. A front 
végleges elvonulása után az oroszok elvitték, hogy a faluból többekkel egy 
tehéncsordát hajtson utánuk. Megszökött, de Adony határában elfogták, és 
nem voltak papírjai. Anyám egy nagykendőbe burkolódzva vitt a karján, 
s nagymama persze velünk jött. Belépve, én „papa-papa” kiáltásokkal 
bizonyítottam személyazonosságát. Az oroszok a gyereknek hittek, a 
felnőtteknek nem. Így lettem apám megmentője két és fél éves koromban.
Mindez a kastélykert mellett, a kertészházban történt, mert nagyapám, 
Ébel Ignác, kertész volt a grófnőnél. A plébánia anyakönyve szerint 1783-
ban Ebl Terézia házasságot kötött, s ez a család első említése a faluban. 
Apja Georgius Ebl hospes, vagyis betelepülő, volt. Az 1748-as összeírásban 
még nem szerepelt, tehát a két dátum között érkezhetett, valahonnan 
német földről.
Nagyapám azonban Hercegfalván (ma Mezőfalva) született, mert amikor 
eljött az ideje, dédanyám, Kapeller Anna, hazament szülni. Így aztán a 
gyermek családnevét ott elírták. No ezzel kezdetét vette Adonyban a 
névkavalkád. Első gyermekét Ébel Istvánnak nevezték. A többi lány lett: 
Ébli Jozefa, Ébli Anna és Ébl Mária; négy testvér háromféle családnévvel! 
Valószínűleg Guinness rekord. Sőt, anyám születési anyakönyvi kivonatában 
az apa neve Ébl Ignác, a születést bejelentette Ébli Ignác.
Pistát iskola előtt elküldték a nagyanyjához, Hercegfalvára német szóra, 
mert ott még az utcán is beszélték, nem csak családi körben (1946-ban 
1300 németet telepítettek ki a faluból Németországba). 
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A XX. század első évtizedében Adonyban már visszaszorult a német nyelv, 
így Pista az első osztályban gúny tárgya lett, mert nem tudott rendesen 
magyarul; sürgősen el is felejtett mindent, sőt letagadta, hogy valaha 
is tudott németül. Nagypapa sem szeretett így beszélni, ezért aztán 
nagyanyám, Pletser Jozefa, már csak akkor használta, ha távoli rokonok – 
nekem fekete ruhás öregasszonyoknak tűntek – jöttek (meg a háború idején 
a német katonákkal beszélt). Egyszer, úgy 10 éves lehettem, megpróbált 
német szóra fogni, de – ma is bánom – ellenálltam.
Évente többször, leginkább a nyári hónapokban töltöttem sok időt 
Adonyban. Szerencsém volt, mert unokabátyám, Herczeg Ferenc, sok 
hasonló korú társával nagy baráti kört alakított ki: Török Öcsi, a három 

Tischner fiú, Mihály Öcsi, 
Kardos Jóska és Tokaj Jani meg 
Lovas Jóska, Valkai Gyuri – 
hogy csak néhányat említsek. 
Mint kisebb gyereket, rá való 
tekintettel, engem is bevettek a 
csapatba, meg még néhányat a 
korombeliek közül: Králl Pista 
(Lotya), Jobbágy Zoli stb. Jöttek 
a dunai fürdések, vízi fejelőcsata 
a sóderdombon, kajakozás a 
háborúban lelőtt repülőgépek 

üzemanyag tartályaiból átalakított csónakokon. Foci a kastélykertben, 
verébvadászat előbb csúzlival majd légpuskával, meg persze a gombfoci 
bajnokság. No és mint kisgyerek, álligató fiú voltam a kocsma kuglipályáján 
10-20 filléres jutalmakért (nem mondom, hogy borravaló, mert maximum 
bambit vehettem rajta). Később aztán jöttek a bálok is (előbb Holfeld Gyula 
herflizett, majd sok év múlva Herczeg Feri vette át a hangszert), a húsvéti 
locsolások – és életem első berúgása.
Aztán lazultak a kapcsolatok, az élet normális rendje szerint mindenki 
élte saját életét. Én tanári (biológia-földrajz), meg kartográfusi diplomát 
szereztem. Mivel jól vizsgáztam, a diákkörben is dolgoztam, bent 
maradtam az egyetemen, és a természetföldrajzi tanszéken a gyakornoktól 
a tanszékvezető egyetemi tanárságig végigjártam a szamárlétrát. 
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70 évesen mentem nyugdíjba, mint professor emeritus, de még nyolc évig 
néhány tantárgyat vállaltam: tanítottam és vizsgáztattam. Felsorolni sem 
lehet ilyen rövid írásban, hány és milyen szervezetnek, társaságnak voltam 
titkára, elnöke, valamilyen vezetője.
Érdekes szakmát választottam, mert a hobbim egyben a munkám is lett. 
Rengeteget utaztam, legtöbbször különleges körülmények között – nem 
IBUSZ-szal, hanem saját szervezésben (vagy inkább szervezés nélkül). 
Európa valamennyi országában megfordultam, és visszatekintve ezekre az 
évekre, olyan helyeken is jártam, ahová manapság már nemigen jutna el 
az ember: Észak-Afrika és a Közel-Kelet arab államaiban, Törökországban, 
Iránban, Kelet- és Közép-Afrikában; de még Üzbegisztán sem tartozik ma 
az átlagos úticélok közé.
Mindezek közül kiemelkedik a „Magyar Tudományos Afrika-expedíció” 
hathónapos Kelet-afrikai kutató- és gyűjtőútja 1987-88-ban. A 
magánkezdeményezésnek indult, s több tudományos intézmény, hivatal, 
valamint számos vállalat erkölcsi és főleg anyagi támogatásával (akkor 
tanulta az ország ezt a szót: szponzor) létrehozott expedíció vezetője és egyik 
fő szervezője voltam. Fél év alatt a tíz különböző szakemberből álló csoport 
több mint 20 ezer km-es utat tett meg a Japánban vásárolt három használt 
Toyota Land Cruiserrel. A hazahozott gyűjtemény és a megfigyelések, 
fényképek feldolgozása alapján a Magyar Nemzeti Múzeumban egy évig 
látogatható önálló kiállítást, előadás- és ismeretterjesztő filmsorozatot, 
könyveket, szakcikkeket stb. készített közös, illetve egyéni munkával.
Az utóbbi évtizedekben a folyamatos kapcsolatot unokabátyám, Herczeg 
Feri és családja jelentette, de Králl Lotya „beszervezett” több eseményre, 
meg aztán beléptem az Adonyiak Baráti Körébe is. De a rendszerességet 
a szőlő jelentette Radicsán. Amikor 1994-ben rám került a sor, előbb 
kötelességszerűen, később elhivatottságból műveltem. Az elmúlt év 
tavaszán adtam el fájó szívvel, de belátva, hogy 80 felé közelítve már nem 
bírom rendesen megművelni (másképpen meg nem érdemes). Így aztán 300 
év után megváltam a családi tulajdontól – a szőlő nagyanyám hozománya 
volt, s a Pletserek 1720-ban érkezetek Adonyba (a másik Pletser család 
pedig 1729-ben), legalábbis Lendvay plébános úr könyve szerint.
Ezt az emlékezést szeretettel ajánlom az adonyi Kalendárium olvasóinak!

Dr. Gábris Gyula
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H A  É N  L E N N É K  A  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  M I N I S Z T E R

Élelmiszerminőség és a környezeti terhek
A mai beszélgetésünk témája egy minden embert érintő kérdéskör, az 
élelmiszerek, az étrendek, ebből kinőve a fogyasztói társadalom igényei 
és ennek a bolygónkra, környezetünkre vonatkozó terhei voltak. A közös 
gondolkodásban részt vettek: Bajgár Zoltán, Mester Regina, Mester Fanni, 
Klein Franciska, Varga Bernát. A beszélgetést moderálta Alsóházi Réka.
Biotermék, GMO-mentes, vegyszermentes, paleolit, vegetáriánus, vegán, 
tartósítószer-mentes, mesterséges színezéket nem tartalmazó? Ezek úri 
huncutságok vagy pedig a jövő élelmiszerinek a jellemzői? Ezek vagy 
ezek többsége minőségileg jobbak talán, mint a szokvány termékek. De 
jóval drágábbak. Meg lehet-e etetni 7 milliárd embert a jobb minőségű 
élelmiszerrel? Mit tennél annak érdekében, hogy a környezeti terhek 
(vegyszerhasználat pl.) csökkenthetővé váljanak az élelmiszer előállítás teljes 
vertikumában: a termék előállításától a fogyasztóhoz történő eljuttatásig 
(beleértve a kereskedelem, a szállítás, a raktározás vonalát is)?
Érdekes gondolatokkal kezdtünk bele a mai meetingbe. Szinte mindannyian 
egyformán észleltük azt a fajta kettőséget a társadalomban, miszerint egyre 
növekszik az egészségtudatos életmód, táplálkozás, és ezzel egyszerre a 
túlsúly is kezd népbetegséggé válni. Megosztottak az emberek e téren is, és 
sokszor úgy tűnik, mintha valóban a vagyonosabb társadalmi réteg fordítana 
nagyobb figyelmet a tudatosságra, a különböző étrendeknek általában ők 
hódolnak. Az ő pénztárcájuk jobban elbírja a magas minőségű ételeket, amik 
a speciális étrendek elengedhetetlen jellemzői. A rosszabb anyagi háttérrel 
rendelkezők a mennyiségre fektetik az étkezések során a hangsúlyt, nem pedig 
a minőségre, emiatt kialakulhat egyfajta minőségi éhezés, tápanyagtartalom-
szegény viszont kalóriagazdag étrend. Sokan élnek olyan életszínvonalon, 
ahol nem tehetik meg azt, hogy a friss, bioterméket vásárolják a piacon, 
hazai tojásból válasszanak, esetleg fenntartható gazdaságból származó, 
biotakarmánnyal táplált állatok húsát fogyasszák. Az alacsonyabb árak 
általában a silányabb minőségű élelmiszert jelentik, ezért a szervezetre 
gyakorolt hatásuk kedvezőtlenebb, mint a magasabb árú, jobb minőségű 
termékeknek. A multiknál vásárolt gyümölcs és zöldség sok esetben nem 
nyújta azt a várt ásványi anyag-, vitamintartalmat, amit az átlag jóhiszemű 
fogyasztó elképzel, ezáltal hamis egészségkép alakul ki.
A vásárlási szokásaink megfigyelése sem elhanyagolható szempont az 



335

élelmiszerminőség témakörének vizsgálatakor. Sokszor a szemünknek 
hiszünk, áldozatul esünk a marketingnek. Látunk a zöldéségpultban 
csodálatosan piros, nagy paradicsomot, ráadásul akciósan! Azt választjuk, 
hiszen sietünk, rohanunk, nem nézegetjük, hogy mellette ott van az apróbb, 
egyenetlenebb felszínű termék. Előnye még a nagy üzleteknek, hogy egy 
helyen kapható minden. Hiába nem BIO-termék, akkor is a kényelmi 
szempont miatt inkább bevásárolunk egy helyen. 
A termékek leírásának olvasgatása nem fér bele az emberek idejébe, így 
csak lekapjuk a polcról a csomagolásra szimpatikus élelmiszert, és sietünk 
tovább. Esetenként az apró betűk olvasgatása is nagy kihívást jelenthet, így 
inkább nem is nézzük meg, mit tartalmaz, vagy honnan származik az az áru, 
amit vásárolunk. Miniszterként olyan szabályt alkotnának a beszélgetésben 
részvevők, ami megkönnyítené a vásárlók dolgát. Manapság a QR-kód nagy 
térhódításba kezdett, és számos lehetőséget rejt magában. A termékekre 
kötelezően elhelyezésre kerülve, miután beolvastuk a telefonunkkal, egy 
érthető, nagyítható, felhasználóbarát platformra jutnánk, amin részletes 
leírást kapnánk a megvásárolandó áruról, és akár össze is tudnánk 
hasonlítani egyéb termékekkel. Ez a felület akár otthonról is elérhető lenne, 
és a bevásárlás előtt, amíg utazunk vagy összeírjuk a bevásárlólistát, előre 
meg tudnánk nézni, melyik terméket szeretnénk megvásárolni. A termék 
minőségére, előállítására vonatkozó teljes transzparencia, átláthatóság 
előírásához miniszteri rendeletet kívánunk alkotni. A táplálkozásunknak 
fontos alkotóelemét adják a különböző zöldségek és gyümölcsök. Ahogy 
egyre kevesebb a kertet művelők száma, úgy növekedett a kereslet, így 
növekedett a kínálat is. Ez versenyhelyzet elé állította a termelőket, egyfajta 
gyorsaságot vár el az előállítás folyamatában. Nem lehet teljesen megvárni 
a természetes beérési folyamatot, nem fér bele egy jégeső, egy madársereg. 
Ezért szükséges a permetezés, a felhők szétlövése, a madarak távoltartása, 
ami beavatkozást jelent a természet rendjébe. A minőség romlása tehát 
ebben keresendő, ami magával hozza az egészségünk romlását is.
Mi, adonyiak szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen viszonylag sokan 
művelnek kertet, tartanak baromfit, így első kézből juthatunk tojáshoz, 
friss zöldséghez és gyümölcshöz. De vajon akik nem tehetik meg, hogy a 
„magukét” fogyasszák, mert nincs lehetőségük rá, el vannak kárhoztatva 
a mesterséges anyagokkal előállított élelmiszerekre? Nyilvánvalóan 
nem. A nagy áruházak, a multi cégek nem kell, hogy kötelező bevásárlási 
helyszínek legyenek. Számos alternatíva van, piacok, őstermelők, kisebb 
manufaktúrák, mintaboltok, ám ezek mind időt igényelnek, ami manapság 
kulcskérdéssé vált. 
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Sokkal könnyebb bemenni egy üzletbe és mindenféle élelmiszert egy 
kosárba belepakolni, majd egyszer fizetni és hazamenni, mint külön helyen 
megvásárolni a húst, a zöldséget, a tejterméket. A piacozás intézményének 
kiszélesítése egy olyan lehetőség lenne, amivel egy lépést léphetnénk 
előre a hazai előállítású élelmiszerek hozzáférhetősége, eladhatósága 
irányába. A beszélgetésben résztvevők fejében egy olyan jogszabály 
körvonalazódott, aminek keretein belül „napi egyéni vállalkozó”-k 
kapnának lehetőséget lokális színtereken a kis mennyiségű portéka 
árusítására. Ez úgy történne, hogy egy napra is be tudja jelenteni magát 
akárki, és ellenőrzött körülmények között tudja árulni azt a terméket, 
amit ő termelt meg. Fontos az arany középút megtalálása, az, hogy mindez 
törvényes keretek között történjen. Erre ugyan már van jó példa hazánkban 
is, de kicsit eljátszva a jövő lehetőségeivel, egy olyan teret biztosítanánk 
a kistermelőknek, akár az óriásvállalatok üzletláncaiban, ahol szabadon, 
ingyen árulhatnának. Jogszabályba foglaltan kötelezve a nagy üzleteket 
arra, hogy az alapterületükkel arányosan egy bizonyos százalékot 
biztosítani kell őstermelők, kisvállalkozók számára. Ezáltal a már említett 
elkényelmesedett bevásárlási szokásokat is ki tudnánk küszöbölni, 
hiszen egy üzleten belül a magas minőséget is megtalálnák a vásárlók. 
Felmerülő gondolat volt, hogy lehetne-e a környezeti terheket amódon 
csökkenteni, hogy főleg hazai termékeket árusítsanak a boltokban, ezáltal 
csökkentve a szállításból adódó negatív hatásokat (károsanyag kibocsájtás, 
hulladéktermelés, zajártalom, az úton való tartósítás stb.) Hozható-e egy 
olyan rendelet miniszterként, hogy csak hazánkban előállított termékeket 
vásárolhatunk? A beszélgetésben résztvevők szerint a kizárólagosság nem 
kivitelezhető, mert sok olyan élelmiszert fogyasztunk, amit hazánkban 
nem lehet előállítani, vagy sokkal körülményesebb lenne, és a minőség 
rovására menne, hiszen mesterséges módon lenne rá csak lehetőség. 
Gondoljunk csak a déligyümölcsökre, a halakra, különböző magvakra. 
Emellett a magyar gazdákat, termelőket folyamatos beszállításra 
kényszerítené, ami miatt a minőség romlana, hiszen nem lenne elég idő 
az előállításra. Megoldásként, középútnak egyfajta százalékos elosztásra 
azonban életszerű és betartható rendeletet lehetne alkotni.  Az előállítás 
folyamatába elsősorban támogatásokkal célszerű beleszólni miniszteri 
szinten. Olyan programot indítanának a miniszterjelöltek, amiben a 
kistermelőket már az előállítás folyamatában támogatnák, így a boltban a 
vásárlók nem éreznének árkülönbséget a termékek között. A fenntartható, 
biogazdálkodásra kiírt pályázatok nyújtotta lehetőségek kiszélesítésével, a 
természet okozta károkra (fagykár, jégkár, szárazságból adódó nehézségek) 
magas biztosítás kötésével sarkallnák a gazdákat a minőségre.
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A kulcskérdés az idő mellett a pénz. Ezt miniszteri rendelettel úgy 
lehetne szabályozni, hogy a hazai termékeket ÁFA-mentessé tesszük. Az 
is megfontolandó, hogy a dietetikusok és más szakemberek által nem 
javasolt termékek (például chipsek, gumicukrok) adókulcsát nem tesszük 
mentessé, még ha az hazai előállítású is, míg az egészséges élelmiszereknél 
alacsonyan tartjuk abban az esetben is, ha az külföldről származik.
Egy ideális világban meg lehetne etetni a Föld összes lakóját egészséges 
élelemmel, hiszen a különbségek óriásiak, és ha mindenki egyformán jutna 
élelmiszerhez, akkor ez lehetséges lenne. De ez csak naiv elgondolás volt 
a résztvevőktől, mert mindannyian tudjuk, hogy hatalmas összefogás és 
közösségtudat kellene ehhez, illetve rengeteg anyagi forrás, hogy olyan 
országokba is jusson jó minőségű élelem, ami az adott térségben nem 
kapható, mégis fontos lenne. Nem segélycsomagokban kell gondolkozni, 
hanem olyan megoldáson, ami fenntartható. Ez nagyon nehéz kérdés, 
nem is talált rá megoldást senki az ötletelők közül, de mindenki bízik 
abban, hogy egyszer eljön majd a napja az ilyenfajta egyenlőségnek is. De 
nem volt senki olyan borúlátó, ezért a „gondolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan” elv alapján hazánkra lebontva körvonalazódott egy jogszabály: 
Létrejönne egy olyan hálózat, akár a szociális szférát kiszélesítve, 
aminek fő feladata az élelmiszer koordinálása lenne. Jó minőségű 
termékeket, hazai termelőktől juttatnának el szegényebb régiókba, főleg 
az adott környékről. A „szedd magad akciók” kibővítése tartozna még 
a feladatkörükbe, ami egyszerre nyújtana megoldást a gyümölcsösök 
munkaerőhiányára és a jó minőségű élelmiszerek beszerzésére. Ennek 
feltételeit is célszerű lenne miniszteri rendelettel szabályozni ahhoz, 
hogy a feltételek egységes rendszere biztosítékul szolgáljon mindkét fél 
(eladó és vevő) számára a korrekt elszámolás tekintetében. A beszélgetés 
zárásaként ismét az edukációhoz, információátadáshoz jutottunk el. 
Fontos lenne az idénytermékeket népszerűsíteni, azokat a dolgokat, amik 
hazánkban éppen aktuálisan teremnek „reklámozni”. A népszerűsítés 
fontossága, az egészséges táplálkozás hangsúlyozása, a média, reklámok 
szerepe nagy, és ezt miniszterként lehetne segíteni. Lehetőséget biztosítani 
reklámokban, kampányokban, plakátokon olyan kisvállalkozóknak, akik 
minőségi élelmiszert értékesítenek. A közvéleményt, köztudatot formálni, 
megértetni az emberekkel, hogy tartsák szem előtt a hosszú távú célokat, 
miszerint az egészség megőrzésével később akár anyagilag is jól járhatnak, 
kevesebb orvosi ellátást, gyógyszeres kezelést igényelnek majd, ha „jó 
gazdáik lesznek a testüknek.”

Alsóházi Réka
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A Z  É N  I D É Z E T E M - E L R E J T V E   A  R E J T V É N Y B E N 

Október

„Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld!” – Szól Yoda mester intelme a Csillagok 
Háborúja 5.: A Birodalom visszavág c. filmben. Az ember alapvetően jó, 
hisz maga a Jóság, az Isten teremtette, aki gazdagon eláraszt bennünket 
kegyelmével (persze, ha hagyjuk!). Ez az isteni lelkület indítja az embert 
arra, hogy a jót megtegye. Az ember szeret alamizsnát adni, jó érzéssel tölti 
el, ha másokon valamilyen formában segíthet. Mint a kisgyermek, aki ad a 
csokijából, és boldog attól, hogy látja a másik ember boldogságát.
Viszont gyakran gátolnak meg bennünket ellenérzéseink, előítéleteink, és 
sokszor rekedünk meg valahol félúton a jó megtételében. Ez persze a dolgok 
utánajárásának legteljesebb hiányának oka, mert hirtelen felindulásból 
„nekiugrok, mint foxi a lábtörlőnek.”
Viszont a jócselekedeteket és az életet nem lehet félgőzzel „csinálni”. Csak 
akkor van értelme életünknek és cselekedeteinknek, ha teljes szívünkből, 
lelkünkből és teljes erőnkből végezzük. De nem csak saját életünkkel, 
hanem mind az Istennel kapcsolatban, mind a felebaráti kapcsolatban is. 
Mert amilyen tudatosan és bővelkedően szeretek, olyan szeretetet kapok 
vissza.

Az idézet megtalálható: Korinthusiaknak írt II. levél 9,6.
Győri Balázs atya
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E L I N D U L T A M  S Z É P  H A Z Á M B Ó L

A Kremmer- család Amerikában

A XX. század elején a Kremmer-család fontos szerepet töltött be Adonyban. 
Az egész járásban ismerték őket. Kremmer Józsefnek vegyeskereskedése 
volt a központban, szabóságában pedig 16 ember dolgozott. József 
a Kincstárral üzleti szerződést kötött, a szabóságban katonaruhákat 
készítettek a II. világháború idején. Kremmer Lacinak, József testvérének 
a jelenlegi TÜZÉP helyén volt a gabona kereskedése, a mellette lévő 
lakórész is a tulajdonukhoz tartozott. A grófnőtől vásárolták meg a TÜZÉP-
et és a hozzá tartozó lakórészt. 20 hold gyümölcsösük volt Kulcsban, ami 
őszibarackkal volt betelepítve. Itt csendestársként szerepelt József testvére. 
A rácalmási szigetet is ők vették meg, és 1 évig volt a tulajdonukban.
Kremmer Lajosnak kocsmája és fogadója volt a Kossuth Lajos utcában, 
József testvérének a szabósága itt is működött. Köztiszteletben álló, tehetős, 
törekvő, dolgos, értékes, ügyes emberek voltak. A politikai helyzet kapcsán 
kuláknak lettek minősítve a 20 hold, vagy annál nagyobb földdel rendelkező 
személyek. Az 50-es évek politikája viszont ezeket a tisztességes embereket 
megfosztotta vagyonuktól, a cél az volt, hogy elpusztítsák, lesöpörjék őket 
a mindennapi életben betöltött gazdasági, politikai és vallási szerepből is. 
Így Kremmer József és családja is kuláknak lett minősítve. László testvére 
viszont a kitelepítendők listájára került. Egy jóakarójuktól „fülest „ kaptak, 
és nagyon gyorsan döntöttek. Budapestre költözött a két család az Andrássy 
útra, ahol egy lakásban éltek. Egy zsidó származású bőrnagykereskedőtől 
vásárolták ezt a szép lakást. Mindenképpen együtt akartak maradni, ez egy 
darabig sikerült is.
Az ifjú Kremmer József (Bózsi) 1930-ban született, 1956-ban elvitték 
Kiskunlacházára, ahol munkaszolgálatos katona lett. Az építkezésen durván 
bántak vele, bemocskolták önérzetét, halálosan megsértették, gyalázták, 
emiatt haragba lett az országgal, kilátástalannak látta itt az életet.
November 4-én elindult barátnőjével, s elhagyták örökre hazájukat. 
Az osztrákoknál lágerben helyezték el őket. Az amerikai kontingensbe 
jelentkeztek, ott kellett legtöbbet várakozni. Tüdőbetegséget állapítottak 
meg a kedvesénél, így ő már csak Svédországba mehetett, útjaik ekkor 
szétváltak. Bózsi műszaki emberként Amerikában telepedett le Tennessee 
Államban. Tischner István mesélte, hogy apukájával hallgatták a Szabad 
Európa Rádiót, ahol egyszer csak ez szólalt meg:
- Duna-Adonyba üzenem Papusnak és családjának, megérkeztem, és jól 
vagyok. Bózsi. Bózsi megnősült, egy 18 éves amerikai hölgyet vett el, és 
két lányuk született. Az anyuka előtérbe helyezte önmagát, és nem a 
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két pici lány nevelésére összpontosította az energiáit. Bózsi ott maradt 
a gyermekeivel egyedül. Gyors megoldás született: a Budapesten élő 
nyugdíjas szülei elindultak Amerikába, 65 évesen, átmeneti időre. Idős 
Kremmer Józsefnek le kellett mondania a nyugdíjáról itt Magyarországon, 
és így kapta meg a papírokat, hogy 
kimehessen feleségével, Bözsi nénivel 
a fiához és az unokáihoz Amerikába. 
Bözsi néni az unokáinak az anyuka és 
nagymama szerepét egyszerre töltötte 
be. Mindig magyarul beszélt, és az 
unokái is megtanultak ezáltal magyarul.
Idősebb Kremmer József nyugdíjasként 
Amerikában dolgozott, egy nagy 
áruházban a felsőruházati osztályon 
méretre igazította a vevők által 
megvásárolt öltönyt, ruhát.
Keresztnagymamám, Bözsi néni nagyon szerette a kertészkedést és a 
virágokat. Rendszeresen levelezett anyukámmal, és a többi adonyi, pesti 
rokonnal, végül velem is. Nagyon szépen írt, politikáról soha nem volt szó 
az írásaiban. Arról viszont igen, hogy honvágya volt és sokat álmodott 
Adonyról. Leveleiben mesélt a sziget régi programjairól, mint például arról, 
hogy Kabos Gyula, Latabár Kálmán és a többi híres színész sokat látogatott 
Adonyba. Nagyon szép volt a Duna és a környéke, a szigetet lovas kocsival 
járták körbe. Több alkalommal is küldött dollárt, ami természetesen 
nagyon ritkán ért célba, mivel a leveleket felbontották, ellenőrizték, és 
sok levél nem érkezett meg. Idegen földön haltak meg, hazájuktól távol. 
Keresztnagyanyám 97 éves korában távozott az élők sorából. Lánya, Ágnes, 
Belgiumba ment ki 56-ban, és ott élt családjával. 50 éves korában rákban halt 
meg. Óriási fájdalom volt keresztnagyanyámnak, hogy leányát elveszítette. 
Bózsi fia 2010-ban halt meg. Soha nem jött vissza Magyarországra. Bózsi 
leányával és unokájával sikerült felvenni a kapcsolatot ifj. Kremmer László 

nyomozásának köszönhetően. Soha nem 
láttam őket, csak fényképről.
Szeretettel emlékszem reájuk és szüleimre, 
mert jó kapcsolatban voltak egymással. 1965 
után már csak levelezés volt a fő kontaktus. 
Ennek részese voltam én is
Segítőm: Dr Csabay Lászlóné született 
Kremmer Erika.

Ignácz Ildikó
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A D O N Y I  E M B E R E K  A D O N Y I  É R T É K E K -                                          
É R D E K E S  E M B E R E K  K Ö Z Ö T T Ü N K

Tamaskóné Vizi Katalin: Minden hal aranyhal

Tamaskóné Vizi Katalin, 1979 óta él Adonyban. Azelőtt Sinatelepen laktak. 
1992-ben kezdett horgászni. „Akkor még csak háromezer forint volt az 
engedély, most már igencsak húzós ára van.” – jegyzi meg. Imádja, nyugtatja, 
kikapcsolja az embert. Katalin ennyit szán a bemutatkozásra, nem faggatom 
tovább. Örülök, hogy a szófukar – mert ugye a horgászok keveset beszélnek – 
pecás mikrofonom elé ült. 
Pletser Nándor (PN): Az ember már gyermekkorában elképzeli, hogyha 
felnőtt lesz, mit szeretne csinálni. Neked már gyerekkorodban elkezdődött 
ez a vízhez közeli dolog?
TVK: Persze, hát víz közelében nőttem fel Sinatelepen. A Duna ott volt 
közvetlen mellettünk. Talán egy kilométerre. Oda jártunk le állandóan 
fürödni. Amikor kiöntött, voltak gödrök és ott „tapogatóba” fogtuk a halat. 
Ez még az a tapogatózás, amikor a véka feneke hiányzott, beleraktuk 
a vízbe, és ha volt benne kis hal, meg lehetett fogni. De amikor a csuka 
is elkapta az ujjadat, az is egy élmény volt. Ilyenek voltak akkoriban. Ez 
gyerekkoromtól végigkísér, imádom a természetet. Ez a tapogatózás árvíz 
utáni, ottmaradó vízben a halak megfogása. Emlékszem, amikor először 
horgászbotot fogtam a kezembe. Ez olyan 1992-ben lehetett, azelőtt csak 
mentem lesni, hogy mit csinálnak.
PN: Tetszett, hogy a felnőtt férfiak mivel foglalkoznak?
TVK: Igen, én már akkor asszony voltam, amikor lementünk Cikolára. Még 
olyan messzire is eltekertem biciklivel. Be is mentem még a tóba is derékig, 
még tovább is, hogy a halakat meg tudjam fogni.
PN: Miért jó az, hogy a vízből horgászik valaki? Miért nem jó a partról? És 
látni olyat több helyen, hogy derékig beleáll a vízbe?
TVK: Már én sem állok bele, van csónakom, azzal közlekedek. Partról nem 
szeretek, valamikor szerettem, de most már nem. Mert partról dobom, 
leesik valahova, kész, annyi. Hogy hova esik, hova nem, azt ki tudja. De, 
ha úszóssal megyek, akkor tudom, hogy merre, hogyan. Csónakból 
horgászom. Ha jön a víz, akkor be sem tudok menni, ha nincs csónak, nem 
lehet horgászni, de így semmi gond.
PN: Emlékezetes számodra az első halad? Mi volt az első hal?
TVK: Ugye, az még lent a csatornánál volt: a kis keszegek, pontyok, 
kárászok. A gátnak az alsó részén egy csuka rávágott a horogra. Annyira 
megijedtem, mert akkor nem tudtam még horgászni, úgy összetiportam a 
botomat, hogy darabokra törött.
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PN: Kitől kaptad az első horgászbotodat?
TVK: A nevét nem tudom, de egy horgásztól, aki elköltözött már Adonyból. 
Vele mentem mindig horgászni. Egyébként ma is csak Adonyban horgászom. 
Jó hely ez az adonyi partszakasz. Pláne, mikor jön a víz, zöldár, májusi 
hónap. Jönnek akkor befelé a jeges dévérek, karika keszegek, pontyok, 
kárászok. 
PN: Melyik halat szereted a legjobban?
TVK: Egyiket sem. Nem eszem meg a halat. De sporthorgásznak sem 
számítok igazából, mert nem dobálom vissza, amit kifogtam, csak a méreten 
felülit és alulit. Hazahozom, és a családban szétosztom. Megcsinálok én 
mindent vele, csak nem eszem. Én csak fogni szeretem. Az az élmény, 
amikor húz és érzed azt, hogy rajta van és feszít. Ez egy küzdelem ember 
és hal között. Van, amikor az ember győz, van, amikor a hal: akkor leakad 
a horogról.
PN: Akkor mit csinálsz? Szitkozódsz?
TVK: Nem, soha nem szoktam szidni. Visszadobom. Majd jön a következő.
PN: Van olyan hal, amit még nem fogtál ki, de nagyon szeretnél?
TVK: Nincsenek ilyen álmaim. Például én az angolnát meg nem fognám, 
pedig már volt itt, de én nem. Csuka, süllő, ponty, kárász, keszeg, ezek 
mind jöhetnek. Nincsenek különleges botjaim, módszereim. Hagyományos 
módon horgászom: normál botok. 3 méteresek. Én ezzel is tudok halat 
fogni (mosolyog). Versenyekre is jártunk Pátkára, Sukoróra. Adonyban 
nem nagyon jellemző a női horgász, az még kevésbé, hogy versenyre is jár. 
Inkább férfiak jártak velünk a versenyekre. Egy komplett kis csapat volt, 
akikkel jártunk.
PN: És nem néznek rád furcsa szemmel az emberek, hogy nő létedre miért 
pont horgászol?
TVK: Nem, annyira kedvesek. Az idegenek is Perkátáról, Dunaújvárosból, 
Iváncsáról egyaránt. Sokan is ismernek már engem. A világban egyébként 
ez nem annyira különleges: világbajnokok is vannak női horgászatban.
PN: Ez az egyetlen hobbid? Mennyi időt tudsz ezzel tölteni?
TVK: Igen. Ez kielégít engem teljesen. Annyi időt, amennyit sikerül, de 
például egy óra hosszára nem megyek le. Ki sem pakolok annyi idő alatt. 
Felesleges.
PN: A legnagyobb hal, amit eddig fogtál?
TVK: 14 kilogrammos tükörponty,  és egy 12 kilós süllő is volt. 
PN: Ezekkel azért már meg kellett kínlódni, nem?
TVK: A süllővel nem is, de a ponttyal… Ott lent voltunk a gátnak az alsó 
részén, egy júniusi napon. Egy iváncsai bácsi volt lent, volt fél 1-1 között, 
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behúztam, bevágtam neki és simán jött kifelé. Hanem aztán, amikor 
észrevette a partot, akkor volt aztán ereje. Utána nem tudtam, hogyan 
viszem haza. Ez egy kapitálisan nagy hal volt. Valakitől már meglépett, 
mert egy kosár lógott kifelé a szájából. Egyedül nem is sikerült kivenni, úgy 
segítettek. Szoktunk egymásnak segíteni.
PN: Miért jó horgászni, ha nem is szereted a halat enni?
TVK: Egyrészt a környezet végett. Megnyugtató. Amikor 1997-ben Laci 
meghalt, Tóth Magdi néni, aki szintén horgászott, azt mondta nekem, hogy 
amennyit csak lehet, le kell menni. Nem tudsz másra koncentrálni, csak 
az úszóra vagy a fenekezőre, és minden mást elfelejtesz. Aki nem csinálja, 
az nem is tudja, hogy ez milyen. Mehetnék akár minden héten a nyugdíjas 
klubba is, de nem vagyok én még nyugdíjas annyira, hogy oda menjek. 
Jobban szeretek a természetben lenni és horgászni.
PN: Nem is vágysz máshova horgászni? Balatonra vagy akár tengerre?
TVK: Nem, nekem ez tökéletes, nagyon jó itt, megfelel. Ismerem a vizet, 
hogyan, mit kell tenni. Ismerem a horgászokat, ők ismernek engem. Így 
akármi van, csak kiabálunk a másiknak, hogy segítsen. Általában két 
bottal szoktam horgászni. Volt már, nem is egyszer, hogy mind a két boton 
kapásom volt. Aztán olyankor van az, hogy hoppá, mit csináljak? De akkor 
is meg lehetett azért ezeket fogni. Ez már rutin dolog. De volt például olyan 
is, hogy csak egy bottal tudtam pecázni, mert annyi kapás volt. A másikat 
be sem tudtam tenni. Vagy például az is meglehetősen nehéz, amikor az 
ötkilós pontyot kell kivenned a tartások (botkarók) közül. Az aztán visz 
mindent, de ugyanúgy vissza kell vezetni. Volt úgy, hogy nem sikerült, 
ilyenkor beleszakad, ki lehet szerelni, és kezdődik újra elölről az egész. 
PN: Minden időben lehet horgászni? Van, aki azt mondja, hogy esőben a 
legjobb.
TVK: Ez nem igaz. Olyankor más a légnyomás, az rettenetesen befolyásolja 
egyébként. A déli és délnyugati szél nem jó. Az északi szél a legjobb. Reggel 
korán érdemes menni, vagy este későn. Napközben nem igazán, akkor 
elülnek, meleg van, akkor adhatsz nekik bármit, nem veszi el. Én imádom, 
az biztos, ott nincs pletyka, nincs veszekedés. Igaz, balesetek előfordulnak. 
Múltkor is úgy elestem, akkor fel sem fogtam, felálltam, mentem tovább, 
most meg kötözöm magamat. De ez ilyen.
PN: Egy fiatalnak, aki még életében nem horgászott, hogyan mesélnéd el, 
hogy miért menjen veled horgászni?
TVK: Ezt erőltetni nem lehet, ezt szeretni kell. Szeretni kell a természetet. 
Nem ütni-vágni a halat, dobálni, ha vissza kell ereszteni. 
PN: Van olyan vágyad, hogy hadd fogjam ki az aranyhalat? Vagy neked 
minden hal aranyhal?
TVK: Nincs, nekem minden hal aranyhal!
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Ú J J Á   É P Í T E T T E M!!

A homlokzat és a belső kialakítása
Mivel a legtöbben vizuális típusok, többek között mi is, nem sajnáltuk a 
figyelmet és az energiát a látványtervek előzetes elkészítésére.
A homlokzati látványterv

A legelső mozzanat volt: a látvány!!!

Szerettük volna a család mellett minél több ember véleményét meghallgatni, 
melyhez nagy segítség volt, hogy vizuálisan is értelmezni tudták a 
látványterveknek köszönhetően. Azóta a kivitelezés során csak keveset 
változtattunk rajta, mert már az elején egyetértés volt abban, hogy mit és 
hogyan szeretnénk. Próbáltunk mindenben az egyszerűségre törekedni. 
Minél több visszacsatolást szerettünk volna a múlttal. A hagyományos 
építészeti elemek letisztult egyszerűségét szeretnénk újralátni.
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A mai kor egyik legmeghatározóbb stílusa az úgynevezett „vintage 
stílusirányzat”. Véleményünk szerint ez áll a legközelebb a régmúlt 
egyszerűségéhez és ódon mivoltához, mivel abból merít. Ahogy az 
akkoriban, úgy a vintage-ben sincs színkavalkád és hivalkodás. A 
dominancia maximum 3 egyszerű pasztellszínre összpontosul. Nincsenek 
hivalkodó felületek és fényűzés, csak egyszerűség és letisztultság. Mind a 
homlokzatot mind a belső tereket törekszünk így alakítani.
A homlokzat színe természetesen fehér meszelt felületű lesz, amit csak a 
téglaburkolatok törnek meg vagy díszítenek a lábazati és járófelületeken. 
Eredetileg a tornác teljesen nyitott volt, melyen mi változtatni fogunk: fa 
oszlopsor keretezi majd. Teherhordó szerepe ugyan nem lesz, de díszítő 
annál inkább, hiszen egy igazi parasztház verandája elképzelhetetlen 
számunkra e nélkül. Ez és a ragaljak kialakítása a közeljövőben megvalósul, 
talán jó lesz téli munkának. 
Jelenleg próbálunk a belső kialakításra összpontosítani. Mára bekerültek 
a beltéri ajtók, melyek a födém színeihez illeszkednek. A helyiségek 
bejárata felett hagyományosan fagerenda áthidalók kaptak helyet, melyek 
a födémgerendákra hajaznak, és a belsejük emléket rejt a jövőnek.
Egyik fa áthidaló. A fa áthidalók a látható födémgerendákkal harmonizálnak.

A helyiségek mindegyike fehér, lélegző falfestést kap, melyet Réka 
családtagjai, Tamon János és Steimann Ottó festő szakemberek végeznek. 
A padló- és csempeburkolatok is nemesen egyszerűek, hagyományos 
mintázatúak, és a régmúltat tükrözik. Lerakásáról Schmidt Péter burkoló 
barátunk gondoskodik. A szoba és nappali padlózatának kialakításánál 
szeretnénk meleg érzetet sugallni, így az valószínűleg fa borítású lesz. 
Mindezek mellett igyekszünk odafigyelni az apró részletekre is, melyek 
az összhangban sokat jelentenek majd, akár a kilincsek vagy párkányok 
tekintetében. Rengeteg régi bútorunk van, melyek megfelelő restaurálás 
után a lakás ékességei lesznek.

ifj. Neichl Mihály
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A Z  A D O N Y I  V A S Ú T  T Ö R T É N E T E

Ferenc története – A vasúti hierarchia
A sarki szatócsboltokban a postásoknak, a vasutasoknak és a rendőröknek 
volt hitele, lévén, hogy ők állami alkalmazottak voltak. A vasútnál dolgozni 
rang volt, még egy pályamunkásnak is. A hierarchia csúcsán volt a fűtő és 
a mozdonyvezető. A mozdonyvezető volt a kapitány, aki indított, állított, 
szabályozott, utasítást adott. Neki volt a menetrendje. A fűtő lehetett egy 
vagy két ember, vonaltól függően, mert például egy pécsi gyors fajlagosan 
több energiát fogyasztott, ezt szénben értem, és ezt el kellett lapátolni.
A fűtőházak a vontatás meghatározó központjai voltak. Feladatuk a 
gőzmozdonyok melegen tartása, felfűtése volt. A fűtőháznál helyben 
dolgozó előfűtők vigyáztak a kazán vízszintjére és a tűzre. Ezekre azért volt 
szükség, hogy ha a mozdony, ami indulni szeretett volna, tudjon is azonnal 
indulni, ne kelljen a felfűtéssel bajlódniuk: ezek a fűtőházban tartották 
szinten a gőznyomást. Ilyen volt például Pusztaszabolcson is. 
A vonatvezető, aki a komplett szerelvény gazdájaként felelt érte, a 
papírokat intézte, ő számolta ki a fékezett súlyt, ő számolta ki azokat a 
dolgokat, amelyekre a szerelvény összeállításánál szükség volt. Ő vitte azt 
a nyilvántartást, hogy mely kocsik vannak a vonatba sorolva, melyeknek 
van hibája. A személyvonat esetében következett a kalauz. Az ő szerepét 
mindenki ismeri, tudja. Ez volt az utazó személyzet. 
Aztán léteztek az állomási emberek. Itt a legmagasabb pozíció volt az 
állomásfőnök, aki gondoskodott a gazdasági beruházásokról, a várótermek 
tisztaságáról, az ottani személyzet beosztásáról, például a jegyárusítókról. 
Sok állomáson volt például laktanya. Igaz, ez a fogalom a honvédségnél 
honosodott meg, pedig a vasutasok ideiglenes szálláshelyéül szolgáló 
épületre is alkalmazták, hiszen a vasutasok is végső soron egyenruhások. 
Az utazó munkások sok esetben érkeztek, pihentek meg itt, mert lejárt az 
idő, amit vonalon munkával tölthettek. Ezért is az állomásfőnök felelt.
Voltak még az állomási emberek között kocsirendezők, akik a 
vágányutak elrendezését végezték. Ekkor még manuális váltók voltak, 
nem gombnyomásra működtek, oda kellett menni, egy kb. 15 kilós súlyt 
meg kellett emelni, meg kellett lökni, ez olyan jó 6 méteres sínszakaszt 
átbillentett a másikra, őket hívták geletáknak, kocsirendezőknek. Ők még 
egyéb mindennapos tevékenységeket is végeztek a munkájuk mellett.
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Aztán a pályafenntartók, ők forgalomtól függetlenül tették a dolgukat. 
Vonalbejárók, például Bíró Lajos bácsi a Damjanich utcából, akik a 
vonalfelderítéseket végezték és jelezték a hibákat. Akkoriban nem volt 
betonalj a sín alatt, úgy hívták, hogy talpfa. Ebbe a fába belecsavartak egy 
odaillő csavart, és egy megfelelő öntött acél szerkezettel rögzítette a sínt, 
amin a vonat zakatolt és billegett. Akkor ez egy igen intenzív mozgás volt, 
ami ezeket a csavarokat és alkatrészeket bántotta. Egy vonalbejárónak 
volt egy adott szakasza, amin oda-vissza járkált, települések között voltak 
beosztva, pihenőhelyekkel. Na, most ezek a vonalbejárók folyamatosan 
járták a nekik kijelölt területet, és például ellenőrizték, hogy ezek a csavarok 
mindenhol a helyükön vannak-e, a vonal egyéb technikai berendezései 
jól működnek-e, az alépítmény megfelelő állapotú-e, satöbbi. Ha hibát 
észleltek, akkor azt jelezték az állomásfőnökségen.
Voltak még igazgatóságok, nagy műhelyek, amik alkalmanként 
azt a hatalmas gőzdarut, ami nagy baleseteknél kijött, tárolták, 
karbantartották és mozgatták. Ehhez külön mozdony volt és személyzet. 
Az igazgatóságok pedig a gazdasági dolgokat koordinálták. Természetesen 
voltak javítóműhelyek is. A vasút felölelte az élet minden szakaszát. 
Javítóműhelyek, gyártóüzemek, itt remek szakemberek dolgoztak. Győrben 
volt a vasút „anyai” ága, Szolnokon az „apai” ága.
Édesapám Dunaújvárosba járt dolgozni, mozdonyvezetőként. 424-es, 411-
es, 275-ös, 224-es mozdonyon ült. A 411-est Trumannak hívták, amerikai 
gyártmány volt. Az első szám azt jelentette, hogy hány csatolt kereke 
van. A második, harmadik szám a sorozatszám volt. A 424-es a legszebb, 
legklasszikusabb és legjobban használható mozdony volt. Gyorsvonatot is 
és tehervonatot is vitt. A 224-essel sokáig járt édesapám a Dunaújváros-
Paks vonalon. Kis fogyasztással, egy fűtővel aránylag nagy forgalmat 
bonyolított.
A mozdonyvezető és a fűtő egy páros volt, ők mindig együtt dolgoztak, 
fordában jártak. Ez azt jelenti, hogy a menetrendtől függetlenül 
kialakítottak egy olyan munkarendet, amit képesek voltak csinálni, tehát a 
munkaidejük és a pihenőidejük pontosan le volt írva. A forda ritkán alakult 
úgy, mint apám utolsó aktív éveiben, hogy egy vonattal járt. Volt, amikor 
tehervonattal járt, elment Kiskőrösre, ahol az ottani forgalmi szolgálattevő 
azt mondta, hogy van egy irányvonat, amit el kell vinni valahova, és ha 
kifutott az ideje, akkor elvitte, ott járt le az ideje, nem tudott hazajönni, 
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ott ment be a laktanyába, aludt és pontban kezdte másnap újra. Volt, hogy 
apámat sokáig nem láttam, mert pihenőjét valamelyik laktanyában töltötte, 
és utána ment tovább valamerre. Valamilyen számolás alapján ezekre az 
időkre is fizették, szolgálati időnek számított, távollét volt. Gyerekként 
ez nekem nagyon meghatározó volt, hogy nem tudtunk például a gátra 
lemenni fürdeni, mert édesapám akkor jött meg, pihennie, aludnia kellett.
Egyenruhában dolgozott, abban közlekedett a vonatokon hazáig, de mikor 
otthon volt, akkor civilben járt. Nem is volt úgy pénz ruhákra, meg hát 
nyilván büszkén is viselte. Amikor nyaralni mentünk, akkor láttam egyedül 
civil ruhában utazni. Tányérsapkában és egyenruhában utazott az esetek 
többségében.
Mikor mi kisebbek voltunk, akkor még nem volt lehetőség üdülni, erre 
inkább akkor lett volna mód, amikor már nagyobbak lettünk. Akkor viszont 
már csak apámék jártak Hévízre. Mi nem igazán jártunk MÁV üdülőkbe.

Horváth Ferenc
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A   T E M P L O M K E R T B E N   H A J T O T T

Rózsa

A rózsa a titoktartás jelképe. A rózsaágy nem a képzelet szülötte. Verres, 
a római hadvezér rózsaszirmokkal telehintett gyaloghintón vitette magát. 
A szabariták pedig rózsaszirmokkal töltött matracokon aludtak. A római 
otthonokban asztaldíszül szolgált, és a ház vendégeinek rózsaszirmokkal 
meghintett fürdővízzel kedveskedtek. Azt tartották, hogy kiváló 
afrodiziákum, valamint remek ellenszere a részegségnek. Szappho a 
rózsát a virágok királynőjének nevezte. A rómaiak gyógyszert és édességet 
készítettek belőle. Közismert a török udvar rózsakultusza. Rózsavízen 
kívül zselét, sorbetet és dulcsászát (mézzel édesített édesség) készítettek a 
megfelelő fajtájú rózsákból. 
A Biblia szerint Mózes, mint pásztor ember, tanulni kezdte a nélkülözést, az 
Istenre való ráhagyatkozást. Isten az égő csipkebokorban jelent meg, ami 
által magára vonta Mózes figyelmét. Ennek a történetnek az a lényege, hogy 
Isten a bűnbe esett embernek megjelenik, kapcsolatba lép vele, megszólítja. 
A tűz a megtisztulás szimbóluma. Ahogyan a csipkebokor sem égett el a 
tűzben, ugyanúgy nem semmisül meg Isten népe sem. Szent Dorottya, a 
„Tavaszi Rózsa”, a kertészek és virágárusok védőszentje. Bátor és szép lány 
volt, aki a kínzások ellenére is megtartotta a hitét. Mielőtt lefejezték, rózsát 
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és almát ígért kínzóinak, amit Isten kertjéből tél derekán teljesített. Ezért 
volt attribútuma a virágos, gyümölcsös kosár, s neve napján virágot és almát 
szenteltek a templomokban. A 13. században már a kolostorok növénye 
volt, terméséből készítették a rózsafüzéreket. Az eredeti 150 szárított 
rózsából készült. A Benedek-rendi szerzetesek kötelezően biztosítottak 
helyet a rózsának a kolostorkertekben. Szűz Mária attribútuma a tövis 
nélküli rózsa, hisz a legenda szerint csak a bűnbeesés tette tövisessé ezt 
a virágot. A középkor templomainak díszítésében elmaradhatatlan volt 
a Mária-képeken, gyakran rózsalugasban ábrázolják. Alphonse Karr így 
jellemezte: „Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik 
vannak. Én hálás vagyok, hogy a töviseknek vannak rózsabimbóik.” Nagy 
Lajos király aranyrózsát kapott a pápától. A legenda szerint Árpád-házi 
Szent Erzsébet kötényében rózsává vált a szegényeknek szánt alamizsna.
Ha lehet hinni az elbeszélésnek, 1794 augusztusában Martinovics és 
társai kivégzésénél szinte vásári hangulat uralkodott. Egy tót menyecske 
mázatlan csuporba ültetett, édes illatot árasztó rózsatöveket árult.
A magyar népi díszítő művészet és népköltészet legkedvesebb motívuma a 
rózsa. Hajdanában úgy tartották, hogy legerősebb a vibrációja az élő dolgok 
közül, egyik legizgalmasabb afrozidiákum. Vonzza a szerelmet, egészséget, 
védelmet nyújt. Főzetei hidratáló, sebgyógyító hatásúak, eszenciáját 
borogatásra, szédülésre, fej-és torokfájásra, valamint depresszióra 
alkalmazzák. Hölgyeknek bátran ajánlom, hogy minden reggel rózsaszirom 
forrázatával mossanak arcot.
Amikor az emberek virággal ajándékozzák meg egymást, virágnyelven 
fejezik ki érzelmeiket. Ha vörös rózsát ajándékozunk, azt jelenti „szeretlek 
és csak a tiéd vagyok”. Ha vadrózsát: „Miért nem akarsz szóba állni velem?”. 
Rózsabimbó jelentése: szépség, fiatalság, ártatlanság. Egyetlen rózsabimbó 
jelentése: tisztaság. Kinyílt rózsacsokor vagy vörös rózsa jelentése: 
szerelem.
Színek szerinti jelentése: narancssárga, elragadtatás. Bár sokan az irigység 
színének tartják a sárgát, a sárga rózsa örömöt, vidámságot, féltékenységet, 
szabadságot és reményt jelent. Barackszínű: szerénység, hála, szimpátia, 
csodálat. Halvány rózsaszínnek a báj, öröm, boldogság, kecsesség 
a jelentése. Sötét rózsaszín: barátság és csodálat. Vörös: szerelem, 
tisztelet és bátorság. Sötét vörös: szépség és szenvedély. Ha fehér rózsát 
adunk, sok mindent mondhatunk vele. Jelentheti a nagyrabecsülést, az 
alázatosságot, az ártatlanságot, a titoktartást és a csendet is. Korallpiros: 
vágy. Levendulaszínű: igézet és egyéniség.
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Kevés olyan kert van Adonyban, ahol ne lehetne megtalálni valamelyik 
fajtáját. Régebben a futórózsát kedvelték az emberek. Fehér, rózsaszín, de 
leggyakrabban a piros virított a házak udvarán. A kiskapuk felett szoktak 
kialakítani rózsalugast. A hozzáértő gazdák rózsafájának ágain különböző 
színű virágok pompáztak, amit szemzéssel értek el nem kis büszkeségükre, 
és csodálatunkra. Manapság rózsaszörpöt, rózsalekvárt is készítenek a 
különleges ízeket kedvelő hölgyek. Kézműves piacokon számtalan termék 
megvásárolható, ami rózsából készül.
„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.” - írta Mécs László
Lajos atya kedvenc mondásainak egyike volt, hogy a tövis, mely az életben 
szúr, rózsát terem az örökkévalóságban.

Boldog Istvánné
Fotó: Boldog József
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A D O N Y I   S Z E R V E Z E T E K

Az adonyi Legeltetési Társulat 10. rész

1935. február 8-án fontos döntés született a legelők megújításának ügyében: 
„Legelő területi újítás oly képen módosíttassék, hogy a 4dik évben házi 
kezelés alá vétessen és a fűmag minden melléknövény nélkül tisztán vettessék 
a földbe. Ami pedig az újított területről vegyes gabona a társulatot illeti, az 
idei évben a Békási istállóhoz csépeltetés végett egy időben összehordandó.” 
1935 őszére újabb 10 hold legelőt terveztek feltöretni, és a használt legelők 
egy részét péti sóval tervezték megtrágyázni. 
Az előző évben hiába tettek lépéseket facsemeték beszerzésének 
érdekében, csak kevés ültetendő fát sikerült vásárolni. Ezt a korlátolt 
mennyiséget viszont elültették.  Az egyre jobban szaporodó kártékony 
állatok ügyében is gyorsan kellett dönteni: „A mezőőrök által ellenőriztessék, 
ki merre foglalkozik az irtással, ne hogy valamilyen formában is visszaélés 
történhessen. Május 15dikékig az ürgéért 8 fillért, a hörcsögért pedig 10 
fillért fizet a Társulat darabonként. Május 15én túl pedig az ürge 4, a hörcsög 
5 fillér darabonként.” 
A nád ügy hamar megoldódott, mert Köller Jakab gazdatárs megvette az 
összes nádat 48 pengőért.  Mivel a nyarak igen melegek voltak az elmúlt 
években, ezért Pájer József gazda a következőt javasolta. „…a kihajtási 
rendszert meg kellene változtatni oly formában, hogy a nagy melegség 
idején a kanász a tehenes előtt hajtson ki a legelőre, és a nyári időben pedig 
tarlózáskor a határba a kutakhoz itató vályúkat kivinni a sertések részére.”



356

Mint az előző évek jegyzőkönyveiben is láttuk, minden évben nagy gondot 
jelentett a megfelelő tenyészállatok kiválasztása. Bikát vagy sertés kant 
lehetett venni, de csak később derült ki róluk, hogy mennyire alkalmasak 
feladatuk ellátására. 
Nagyon fontos kérdés volt ez minden tehenet és anyadisznót tartó gazda 
számára. Ezért nem lehet csodálkozni, hogy 1915 februárjába ismét egy új 
bika vásárlása volt szükséges. Megint a budapesti állatvásáron tervezték 
a vételt. Gondok voltak a setés kanokkal is, ezért valamennyi kicserélést 
tervezték.  Mivel 983 pengő 05 fillér hátralék gyűlt össze a legeltetési díjat 
nem fizető gazdáktól, a pénztáros javaslatot tett a névsor felülvizsgálatára. 
Ugyanis volt olyan tartozó, aki elköltözött, vagy meghalt. Egy bíráló 
bizottságot állítottak fel, akik a neveket felülvizsgálták. 
November 1-től megtiltották azoknak a gazdáknak a teheneit fedeztetni, 
akiknek hátraléka volt fedeztetési és legeltetési díjból. 
A régebben kiparcellázott földek őrzésére egy csőszt fogadtak fel. Addig 
a hegyőrök végezték azoknak a területeknek is az őrzését, de ezen 
módosítottak. A csősz számára egy lakás építését is megszavazták a 
„Pletser féle” kút közelében. Ehhez a költségeket a vadászati haszonbérből 
biztosították. Szintén ebből a pénzből egy új kutat ásattak a „Páj Lajos 
körüli” parcelláknál. (Sajnos az így bejegyzett határrészek ma már 
eltűntek örökre, egy-kettőre talán emlékeznek még az idős adonyiak.) A 
Kerekréten nagyon elavult a híd, azt is javíttatni kellett, szintén a vadászati 
haszonbérből. És még mindig maradt egy kis keret, hogy a Dunaréthez való 
átjárást Braun István gazdatárs számára, mint kártalanítás felhasználják. 
A gazdák szakmai tudásának fejlesztéséhez novemberben hozzájárult a 
következő lehetőség is: „Elnök a birtokában levő törzskönyveztetésre szóló 
leiratot felolvassa, annak a jelen és az esetleges előnyeit elmagyarázza. Kéri 
a haladni kívánó gazda társakat, hogy minél számosabban iratkozzanak be 
a szarvasmarha tenyésztők egyesületébe.” 
Októberben az év közben szerencsétlenül járt állatok ügyéről is döntöttek, 
hogy a következő évben hogyan járjanak el: „Azokra az állatokra, amelyek 
elhullása a vezetőségnél bejelentetett, a kihajtási díjat elengedi. A pásztor 
bért azonban nem. Ha pedig a hús és bőr értékesíttetett , akkor úgy a 
kihajtási díj mint pásztor bér jár. Elemben a közgyűlés által hozott határozat 
értelmében minden szerencsétlenül járt állattartó gazdatárs felsegélyezésére 
siet a választmány, az esetkehez és helyzethez képest.”

Rózsafi János
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 K I S  K I N C S E S

Mersics-Morva Dóra: A könnye aranyat ér 2.

Flóra nem tudta, hogy anyja megleste őt és Balázst, a péket, hogy titokban 
találkoztak. Amint a lány hazaért a bevásárlásból, az anyja már a konyhában 
várta, és ráripakodott:
- Gyere csak ide, leányom! - szólt neki erélyes hangon. Flóra összerezzent, 
érezte az anyja hangjából, hogy nem sok jóra számíthat.
- Jövök, anyám, jövök máris! - válaszolta cérnavékony hangon. Amint Flóra 
a konyhába lépett, az anyja nekiszegezte a kérdést:
- Minek mentél ma a pékhez? Mi van közted és a senkiházi között? - A péket 
nem tartotta semmire, mert szegényebb volt náluk, és az sem jelentett 
semmit az asszonynak, hogy egyébként nagyon becsületes és jóravaló 
legény.
Flóra megdöbbent a kérdésen, fogalma sem volt, honnan tudta meg az 
anyja, hogy járt ma Balázsnál, és hirtelen azt sem tudta, mit feleljen.
- Mi az, megnémultál? - folytatta az anyja, mikor Flóra nem felelt.
- Hát, valóban jártam ma a péknél, de anyám ezt honnan tudja? - rebegte 
Flóra.
- Mit számít, honnan tudom? Az most nem fontos. A kérdésre felelj! - szólt 
mérgesen az asszony.
- Hát - kezdte Flóra - szeretek beszélgetni Balázzsal, nagyon kedves velem, 
jól megértjük egymást.
- Ennyi? - kérdezte az anyja fölényeskedő hangon.
-Igen, ennyi anyám. - válaszolt Flóra szemét lesütve.
- Jó, akkor maradjon is ennyi. Nem szeretném, ha több is kialakulna 
köztetek, sőt azt sem, ha gyakran találkoznál vele. Nem hozzád való, nem 
érdemel meg téged ez a hozományvadász. Megértetted?
- Igen, meg, anyám. - felelt Flóra szomorúan.
Az anyja felállt, s otthagyta ledermedt leányát a konyhában, ezzel részéről 
lezártnak tekintette a beszélgetést.
Flóra egész éjjel egy percet sem aludt. Nem tudta mit csináljon: mondjon 
ellent anyjának, - amire eddig még sosem volt példa -, és ha lehet, még 
nagyobb titokban folytassa a találkákat Balázzsal, vagy engedelmeskedjen, 
mint eddig egész életében, és ne találkozzon többet a fiúval. Erre viszont 
még gondolnia is fájt, hiszen szépen lassan kezdett beleszeretni az ifjúba. 
Végül úgy döntött, most az egyszer ellentmond anyjának, és nem mond le a 
boldogságról senki kedvéért.
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Azonban másnap anyja Esztert 
küldte vásárolni azért, hogy Flórának 
lehetősége se legyen találkozni a fiúval. 
Flóra nagyon szomorú volt, de azért 
reménykedett, hogy valahogy tudnak 
találkozni. Anyja este szomszédolni 
ment, ő pedig az utcát seperte a ház 
előtt, amikor egyszer csak megjelent 
Balázs. Nagyon megörültek egymásnak, 
de Flóra meg is ijedt, nehogy épp most 
jöjjön haza édesanyja.
Sietve elmondta Balázsnak, mi történt, 
miért nem ő ment ma vásárolni. 
Szomorú volt a fiú, és kérdezte, 
hogy lesz ezután. Flóra megkérte, 
hogy legyen türelemmel egy kicsit, 
próbál megoldást találni, nem hagyja 
annyiban a dolgot. A legény megígérte, 
hogy várni fogja minden nap. Ezzel az 
ígérettel váltak el.
Pár nap múlva a szerencse a fiataloknak kedvezett, ugyanis az anyja 
ismét Flórát küldte a faluba, mert Eszter folyton csak este ért haza, mivel 
mindenkivel megállt beszélgetni, pletykálkodni, s közben a fele listát - amit 
anyja összeírt - elfelejtette megvenni. Örült is a fiatal leány, úgy szaladt, mint 
még soha. Az anyja tudta, hogy a pékhez is megy, de kezdett megbékélni a 
gondolattal, úgy vélte, ha a leányának egy ilyen szegény legény kell, akkor 
hadd vigye. De azért most is utánament, csakhogy lássa, jól gondolja-e a 
dolgot. Természetesen, Flóra első útja Balázshoz vezetett. Nagyon megörült 
egymásnak a két fiatal.
- Flóra, de örülök, hogy eljöttél! - kiáltotta a fiú, mikor meglátta a pékség 
ajtajában a leányt.
- Én is örülök, hogy látlak! - válaszolt pironkodva Flóra.
A fiatalok jót beszélgettek, nevetgéltek, ezt Flóra anyja végig figyelte. 
Amikor már búcsúzkodtak, Balázs feltette a kérdést, amit már az elején 
meg akart kérdezni:
- Flóra..., hogy is mondjam..., lennél a kedvesem?
És hogy mi volt Flóra válasza, azt a következő hónapban tudjátok meg.
Rajz: Győri Jázmin

R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
A főszolgabíró lakása
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R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
A főszolgabíró lakása  N O V E M B E R

Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye
Utcakép: Boldog József
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N O V E M B E R

H É T F Ő K E D D S Z E R D A C S Ü T Ö R TÖ K P É N T E K S Z O M B A T V A S Á R N A P
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P R O G R A M O K  A D O N Y B A N

2 0 2 2.  n o v e m b e r  1 2.

Márton - napi újbor mustra 
Szervező: Duna-menti Szent Orbán Borrend

Helyszín: Művelődési ház

Libavacsora
Szervező: VSKE

Helyszín: Művelődési ház

2 0 2 2.  n o v e m b e r  2 7.

Mézes - nap
Szervező: Méhész - klub

Helyszín: Művelődési ház

2 0 2 2.  n o v e m b e r  2 7 - d e c e m b e r   2 4 - i g

Adventi ablakvadászat
Szervező: IFI Klub
Helyszín: Adony
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H É T M É R F Ö L D E S   F A K A N Á L -  N É M E T O R S Z Á G

A marharoládot Németországban általában nagyobb ünnepekre készítik 
el, és a téli időszak jellegzetes, kedvelt ételének számít. Ezt a receptet 
Dalma lányomtól vettem át, aki az anyósától, Sussane Taubertől tanulta. 
Először Szenteste készítettük el az ételt, ami nagyon finom és kiadós volt. 
A marharolád a család kedvencévé vált, amikor készítem, illetve feltálalom, 
akkor mindig az Oedelsheimben élő szeretteimre gondolok, akik nem mindig 
tudják a családi asztalt velünk együtt körbeülni.

Marharolád
Hozzávalók (6 roládhoz):
6 db marha hosszú felsál (vékonyra szeletelve, klopfolva)
só, bors
1-2 ek. mustár
12 szelet füstölt szalonna (zsírosabb fajta)
savanyú uborka
6 fej hagyma
olaj vagy zsír
3-4 répa
egy kisebb zeller
3 tk. paradicsompüré
1 tk. cukor
2 babérlevél
1 liter húsleves alap
2-3 ek. keményítő

Elkészítés:
A vékonyra szeletelt marha felsál darabokat jól megsózzuk, borsozzuk, 
majd 2-3 ek. mustárral megkenjük. A hús közepére egymás mellé két szelet 
szalonnát helyezünk. Ezt követően 2-3 szem vöröshagymát félkör szeletekre 
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vágunk, és a szalonnával fedett húst megszórjuk vele. A hússzelet aljára 
2 szelet (félbevágott) savanyú uborkát teszünk, és elkezdjük az uborkás 
végétől feltekerni, közben az oldalát is behajtogatjuk, hogy a töltelék ne 
essen ki. A roládokat húskötözővel, mint egy ajándékcsomagot, átkötjük.
Közben egy kisebb adag sertés zsírt vagy olajat felhevítünk egy serpenyőben, 
és elkezdjük kérgesíteni a húst magas hőfokon, hogy szép barna színt 
kapjon a húsunk, hiszen ez adja meg majd a barna mártás színét is.
A roládokat kivesszük a serpenyőből, és beletesszük a nagyobb kockákra 
vágott hagymát, répát és zellert. Ezeket is jól megpirítjuk, majd hozzáadjuk 
a 2-3 ek. paradicsompürét, a babérleveleket, és felengedjük a húslé 
alappal. A zöldségágyra visszahelyezzük a roládokat, és fedő alatt kb. két 
óra alatt készre puhítjuk/főzzük. Ezt követően a rolád levét leszűrjük, és 
keményítővel besűrítjük. Ízlés szerint még sózzuk és borsozzuk. Általában 
a roládból kifőtt fűszerek és a zöldségek megadják a mártás kellemes ízét.
Az ételhez nagyon jól illik köretként zsemlegombóc, sós vízben főtt krumpli 
és dinsztelt káposzta.

Pajerné Streer Katalin
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K Ö R N Y E Z E T I   É R T É K E I N K  -  V A D L E S E N  A D O N Y B A N

Aranysakál
Egy kevésbé ismert ragadozónk az aranysakál, mely sajnos az utóbbi tíz évben 
felszaporodott Adony környékén is. Avatatlan szem számára első ránézésre 
könnyen összetéveszthető a rókával. Első példányát Adonyban csapdával 
fogtuk a Cikolai-halastavak mellett.
Felismerési jegyei: háta szürkésfekete, testoldala, combja vörös. Hasa és 
torka szürkésfehér, farka színe a hátáéval megegyezik. Farka hossza (20-30 
cm), testéhez (80-100 cm) viszonyítva rövid, ez a rókától mindenképpen 
megkülönbözteti. Feje keskeny, orra hegyes, füle hosszú, szeme ferde vágású. 
Testtömege 12-16 kg.
Európában csak a Balkán-félszigeten közönséges, onnan nyugati, északi 
irányban terjeszkedő faj, újabban már Ausztriában is találkoznak példányaival. 
Már a múlt században kezdett elterjedni Magyarországon, elsősorban az Alföld 
nádas, mocsaras területein élt.
Minden bizonnyal, kedves Olvasóink, jól emlékeznek Arany János: Toldi című 
művére. Sokunktól az irodalmat tanító tanáraink megkövetelték, hogy tudjuk 
fejből elmondani az Ötödik éneket, melynek 3. versszaka imígyen hangzik:

„S amint visszafelé méne, mendegéle, 
Egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle:  

Réti farkas fészke volt épen alatta,  
Benne két kis kölyke rítt az isten-adta.  

Megsajnálta Miklós hogy reájok hágott,  
Símogatta a két árva kis jószágot,  

Mint a juhász-bojtár, amikor kapatja,  
A komondor kölyköt végig simogatja.”

Ezt követően jön aztán a küzdelem a réti farkassal, erre mindahányan jól 
emlékezünk, azt hiszem. Nos, ez a réti farkas (vagy ahogy mostanság hívják: 
nádi farkas) nem más, mint az aranysakál! Ez is azt bizonyítja, hogy Arany János 
„kortársaként” tisztelhetjük ezt a közepes testű ragadozót. Akkoriban – a XIX. 
században – teljesen mindennapos lehetett, hogy az ország egyes vidékein 
az aranysakál megélt. Most, hogy újra megjelent az ország egyes vidékein is 
– így közelünkben, első időszakban a Velencei-hegységben észlelték, aztán 
valószínűleg onnan terjedt tovább, így Adony erdős, bokros, nádasos vidékeire 
is kiterjesztette már vadász territóriumát – ez inkább a korábbi természeti 
állapot visszaállását jelzi, mintsem tájidegen populáció feltűnését. 
És bár ez a vadászközösség számára nem feltétlenül szimpatikus, de 
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mégis a fajok sokszínűségének reprodukálása szempontjából örömteli 
eseményként kell, hogy értékelje egy környezettudatos ember.
Elsősorban éjszaka aktív állat, a nap jelentős részét takarásban tölti. Ezt 
a takarást Adony környékén az erdős és nádas területrészek biztosítják 
számára. A halastavak környékén és a Perkáta közelében lévő Nyugati erdő 
nevű területrészünkön egész évben megtalálható.
Szaporodási időszaka február-márciusra esik, a kölykök április végén, 
május elején jönnek a világra, vemhességi ideje 50-53 nap. Általában 4-5 
kölyök születik. 
A nőstény kölykeit mintegy 2 hónapos korig szoptatja, csak ezt követően 
hagyják el a kotorékot. Az utódok nevelésében és etetésében mindkét szülő 
részt vesz. Féléves korukra a 
kölykök elérik a kifejlett kori 
testméretüket.  A szülőkből, 
kölykökből és ivaréretlen 
fiatal példányokból álló 
család falkát alkot. Ebből 
adódóan táplálékszerzési 
szokása is eltér a rókáétól. 
Az alacsonyabb rendű 
állatoktól az emlősökig (őz, 
nyúl, vadmalac) mindent 
zsákmányol. Ínséges időszakban a rókához hasonlóan dögöt is fogyaszt. 
Gyakran megfigyelhető társas vadászata is, addig űzik zsákmányukat, míg 
az el nem fárad, és lágy részeinél, elsősorban a belsőségek elfogyasztásával 
végeznek vele. Túlszaporodása esetén jelentős károkat okoz az 
őzállományban, tőlünk délebbre (Somogy megye egyes részein) teljesen 
kipusztítva azt. Vadászata óvatos, életmódja miatt nehézkes, viszont fontos 
az állomány-szabályozása minden lehetséges eszközzel (eredményesen 
csapdázható) őz és apróvad állományunk védelmének érdekében. 
Kép forrása: www.vadaszlap.hu

Szántó Zoltán
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K I S  T Ö R T É N E T E K  A D O N Y R Ó L

A Králl család története
A XX század elején Králl József családja tehetős családnak számított. A 
hentes dinasztia innen indul.

Az após Lengyeltótiban lakott, Németh Istvánnak hívták, és ő tanította ki a 
vejét a hentes szakmára.
13 Králl gyermek született és kilencet neveltek fel (az akkori időben 
nagy volt a gyermekhalandóság), nem is akárhogy. Nagyon jó partinak 
számítottak a Králl fiatalok.
Kellner Márton Egerben élt, és a Katolikus Egyháznál számtartóként 
dolgozott. Adonyi volt az első felesége, Králl Jozefa, aki az első gyermek 
szülésekor 26 évesen gyermekével együtt meghalt, így Kellner Márton 
megözvegyült. 
Králl József apósának azt mondta, az özvegy Márton, hogy olyan áldott 
jólelkű, szorgalmas nagyszerű teremtés volt a hitvese, hogy ragaszkodik 
ahhoz, hogy a második feleség is ebből a családból származzon. Králl 
Katica lett a második felesége, és Egerben élték le életüket. Kellner 
Márton a hosszú szolgálatáért a Bazilika kriptájában lelt végső nyughelyet 
feleségével együtt.
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20. század derekának viharai nem hagyták érintetlenül az Adonyban 
élő embereket sem. Magyarország belépése a II. világháborúba, a férfiak 
hadkötelezettsége, a frontszolgálat, a jelentős vérveszteségek és az 
otthon maradottak küzdelmes mindennapjai a mai ember számára 
elképzelhetetlen viszontagságokat hoztak.
Bár a gazdasági nehézségek meggyötörték a falu lakosságát, a háború 
véres valósága csak 1945 elején érte el Adonyt. A német csapatok január 
elsején egy utolsó, kétségbeesett kísérletet tettek a Vörös Hadsereg 
Magyarországról történő kiszorítására, illetve az orosz ostromgyűrű miatt 
a fővárosban rekedt német haderő kiszabadítására. Az összecsapás egyik 
fő hadszíntere Adony környéke lett, ahol - a mai 6-os út mellett – hatalmas 
páncéloscsata zajlott le az 5. SS páncélos hadosztály és a Vörös Hadsereg 
ellentámadásba lendülő csapatai között.
A vérengzés Adony lakosságát sem hagyta érintetlenül. Mindkét hadsereg 
végigpusztította a falut. A Králl családnak ehhez az időszakhoz több 
legendája is kötődik. A háború idején a család sokszor keresett a pincében 
menedéket, ahova egyszer egy bomba is becsapódott. Csak a szerencsének 
volt köszönhető, hogy nem robbant fel, így mindannyian túlélték az esetet. 
A bombázás nyomait a pince a mai napig viseli. Az oroszok a Rákóczi út 
1. sz. alatti kocsmaépületet is kiszemelték a katonák elszállásolására. A 
tisztek azonnal rekvirálni kezdtek: összegyűjtöttek minden élelmiszert, és 
az ott lakókra ráparancsoltak, hogy gondoskodjanak az ellátásukról. Nem 
volt apelláta! Hatalmas kondérban főtt az étel, a főzést Králl József felesége, 
Szeitl Etelka felügyelte. Azonban, ahogy szegény asszony megkavarta a 
levest, elakadt valamiben a fakanál. Majd’ rosszul lett félelmében, amikor 
rájött, hogy a nagy sietségben beleesett az ételbe a konyharuha. Etelka 
asszony tudta, hogy ha ez kiderül, ott helyben főbe lövik a ruszkik. Addig 
térült-fordult, míg jelezni tudta a többieknek, hogy baj van, el kell terelni 
a katonák figyelmét, amíg gyorsan kiveszi a konyharuhát az ételből. Majd 
kiugrott a szíve a helyéről, mire sikerült kihalászni a koszos rongyot az 
orosz tisztek vacsorájából. Kevésen múlt, de szerencsére sikerült. 
Persze a katonák nem elégedtek meg azzal, hogy jól laktak. Mindenki 
tudta, hogy a fiatal lányokat, asszonyokat el kell rejteni. Akiket nem tudtak 
biztonságos rejtekhelyre vinni, azokat öregasszonynak öltöztették, az 
arcukra korommal rajzoltak vastag ráncokat, fejüket fekete kendővel 
kötötték le, és rájuk parancsoltak, hogy görnyedten tartsák magukat, 
mintha vénséges banyák lennének. Volt, akinek kisgyereket adtak a kezébe, 
hogy ha jönnek a katonák, csipkedje meg a baba popsiját, hadd ordítson, 
ahogy a torkán kifér, hogy a ruszkik messzire elkerüljék.
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A háború sok halottat követelt. Szinte nem volt olyan család, aki ne siratta 
volna egy vagy több hozzátartozóját. 
A sebek még be sem hegedtek, amikor a Rákosi-rendszer nyomorította meg a 
Králl család életét. Az állandó padlássöprések, a kulák listázás, a folyamatos 
zaklatások, az erőszakos téeszesités sokakat reményvesztetté tett. Végig 
kellett nézni, ahogy nemcsak egy élet munkája, de a felmenők – nagyszülők, 
dédszülők, üknagyapák és nagyanyák – dolgos életének eredménye egyik 
napról a másikra vált semmivé. A kommunisták a Králl családtól is elvették 
a földjeiket, elvették az állatokat, elvették a hentesboltot, a kocsmát, és a 
közmegbecsülésnek örvendő családot kilakoltatták otthonából. Amellett, 
hogy a család földönfutóvá vált, és minden vagyonát elvesztette, különösen 
fájdalmas volt szembesülniük azzal, hogy Králl József tanítványa árulta el 
őket. A hentes-mészáros tanonc, aki tanulmányai befejeztével is élvezhette 
a család támogatását, csatlakozott a Kommunista Párthoz. Ismerve a 
család anyagi javait, jelentett, így személyes felelősévé vált támogatói 
elnincstelenedésének. Bár a veszteségek és az árulás nagyon megviselte 
a családot, mindezek ellenére Králl József gyermekei, Králl Mária és Král 
József - akinek felnőttkorában egy okmányán elírták a nevét-, nem álltak 
bosszút besúgójukon. Az államosítást követően az Adony központjában 
álló lakóházból és hetesüzletből pártiroda lett, az udvart, amelyen 
jégverem is állt, a TSZ sajátította ki. Kárpótlásul a testvérek egy-egy 2000 
négyzetméteres területet kaptak a kulcsi Radicsa-dűlőn.
Ezt követően a család Szeitl Etel testéréhez, Papushoz költözött a mai 
Rákóczi utca 1. szám alá. A kárpótlásért egészen a rendszerváltásig kellett 
várni. Ekkor Králl Mária és testvére Králl József visszaigényelhette a 
kommunisták által elvett földeket és ingatlanokat. A család régi otthona 
Dodó fiáé, Zoltáné lett, aki nagyapja és édesapja nyomdokaiba lépett. 4. 
hentes generáció ebben a családban. A földekből pedig Mária és férje, 
Rákász István, szép gazdaságot hozott létre. Ha a szülők, Králl József és 
Szeitl Etelka megélhette volna ezt, büszkék lettek volna gyerekeikre és 
családjaikra.
Král József, Dodó gyermekként sokszor hordta az ebédet a földekre a 
napszámosoknak. Később apja példáját követve hentes-mészárosnak 
tanult Székesfehérváron, ahol Józsa Pista volt a szakmai mestere. 
Tanulmányi eredményeiről mindig büszkén mesélt, hiszen a 3 éves 
iskolát 2,5 év alatt sikerült elvégeznie. A tetemes örökség elvesztése 
miatt életét a nulláról kellett kezdeni. Feleségével, Jókai Edittel és fiúkkal, 
Zoltánnal Dunaújvárosba költöztek, ahol a fehérvári vágóhíd dunaújvárosi 
mintaboltját vezette. Bár Dunaújvárosba költözött, Adonyhoz továbbra is 
kötődött. Az adonyi focicsapat szponzorra, valamint lelkes szurkolója és 
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az Adonyi Baráti Kör vezetőségi tagja volt. József hatalmas baráti körrel 
rendelkezett. Közismert volt jószívűségéről és önzetlenségéről, hiszen 
mindenkin ott segített, ahol tudott. Ismerősei és barátai a mai napig 
szívesen emlékeznek meg róla, ahogy mondják „Nagyon jó ember volt a 
Dodó.” 
Félretéve a tényeket, József unokájaként szeretnék személyesebb 
hangvételben is megemlékezni róla. Elképzelni sem tudom, mekkora 
fájdalom lehetett egy nap úgy ébredni, hogy minden elveszett. Látni, 
ahogy a szülők lassan feladják, és fiatal felnőttként egyedül maradni. A sok 
csalódás és fájdalom ellenére a Nagyapám felül tudott kerekedni ezeken. 
A legtisztább szívű ember volt, akit ismertem. Engedékeny nagypapa 
volt, aki mindenre csak legyintett. A legjobb példával járt előttünk. Sokat 
tanulhattunk tőle, és mindig büszkék leszünk rá.
Nagyon sok új információ birtokába jutottam a forrásanyagok gyűjtése 
kapcsán. Sok-sok történelmi adalékot kaptam az idősektől, nagyapa 
korosztályából és a rokonaitól.
Nagyon büszke vagyok a felmenőimre. jó érzés, hogy 100 éve is itt volt a 
hentesüzletünk, meg most is itt van. Áron testvérem a focit nagyon szereti, 
ő még tanuló, de bízok a hentesüzletet jövőjében.
Segítőim: Bán Judit, Dr. Csabay Lászlóné szül. Kremmer Erika, Kremmer 
Lajos, édesapám, Srick Irén, és nagymamám.
Korosztályomnak üzenem: bátran vállalkozzanak egy kis családi történelmi 
nyomozásra! Jó, és hasznos kaland!

Král Evelin
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H A  É N  L E N N É K  A  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  M I N I S Z T E R

Fenntartható életmód
A Zero Waste („Nulla Hulladék”) életmód manapság már egyre ismertebb 
fogalommá kezd válni. A hulladékmentességre törekvő életforma iránymutatást 
ad többek között az életünk minden területét átszövő eldobható tárgyak 
elhagyására, helyettesítésére. A műanyag zacskón keresztül, a borotván át, 
a dezodorig, ruházati cikkekig, mindent igyekeznek nem a hagyományos 
úton beszerezni, használni. Sok cég (fast fashion, élelmiszer, kozmetikum, 
háztartási cikk) gyárt kifejezetten fenntartható termékeket, viszont sokan 
csak PR fogásként használják a hangzatos kifejezéseket egy-egy kampányban. 
Miben lehetne ezt szabályozni? Szükséges-e ez egyáltalán? Maga a Zero Waste 
szemlélet egy trend, vagy valóban hasznos? A ruhaipar az egyik legjobban 
környezetszennyező iparág. Milyen szabályokkal lehetne csökkenteni a 
károkat, amiket okoz? Mi a helyzet a szépségiparral, kozmetikumokkal és az 
ökológiai lábnyomuk csökkentésével? Környezetvédelmi miniszterként mit 
tehetünk?
A közös gondolkodásban részt vettek: Mester Regina, Mester Fanni, Klein 
Franciska, Varga Bernát. A beszélgetést moderálta Alsóházi Réka.
Régen minden jobb volt! Szoktuk hallani nagyszüleinktől, szüleinktől. Minden 
generáció nosztalgiával és kicsit megszépítve tekint a régmúlt időkre. Sokszor 
túlzónak hatnak az idősebbek ilyesfajta megnyilvánulásai, és nem minden 
esetben állják meg a helyüket az idő által megszépített emlékek. Azonban a 
fenntarthatóság kérdésében egyöntetűen igazat adhatunk a kijelentésnek, 
hiszen amikor a tejesember üvegbe tárolt, friss, helyben termelt, tejét 
fogyasztották, vagy textil pelenkával rakták tisztába a gyermeket, olyan 
borotvát használtak, ami egy életen át kiszolgálta a tulajdonosát, akkor 
igazán a mai hulladékcsökkentésre törekedő trendek által hirdetett elvekkel 
találkozhatunk.
A ruhaipari termékekre is igaz ez a megállapítás. Sok példát hoztak a 
beszélgetésben résztvevők arra, hogy a szüleik mai napig viselnek olyan 
ruhákat, amiket 20-30 éve vásároltak. Manapság ezt a színvonalat nagyon 
kevés márka éri el, a legtöbb termék pár év aktív használat után tönkremegy. 
Erre jogszabályt olyan módon tudtak elképzelni a közös gondolkodásban 
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résztvevők, ami a ruhák minőségét javítaná. Törvénybe foglaltan köteleznék 
a gyártókat olyan termékek árusítására, amik nem silány minőségűek, 
hanem bizonyos meghatározott minőségű alapanyagból készülnek. 
Standard, egzakt tesztekkel mérni köteleznék az előállítókat a minőség 
ellenőrzésére. Erre azonban globális cselekvés, szabályozás kellene.
Ráadásul, a boltok állandóan változó kínálata folyamatosan vásárlásra 
készteti az embereket. A fast fashion üzletek (olyan butik, ami azért jött 
létre, hogy a nagy divatmárkák kollekcióit lemásolva, minél olcsóbban és 
gyorsabban eljuttassa a fogyasztóhoz) nagyon nagy mennyiségű ruhát 
állítanak elő, hiszen hetente akár több kollekcióval is előrukkolhatnak. A 
hatalmas legyártott mennyiségnek, természetesen, az a következménye, 
hogy ezzel fordítottan lesz arányos a kelmék minősége, és a fentebb 
említett problémák jelennek meg a gyárból frissen kifutott ruhákon is. 
Az olcsó előállításnak, mégha pénztárcánk nem is bánja, nagy ára van. A 
különböző anyagok előállítása súlyosan károsítja környezetünket, lég- 
és vízszennyezés, vízpazarlás, hulladéktermelés formájában. Ezeknek a 
rongáló behatásoknak belátható rövid távú és beláthatatlan hosszú távú 
következményei lesznek. A szállítás során keletkező zajszennyezés és 
gázkibocsátás szintén terhet ró a bolygónkra.
A leendő miniszterek egyetértettek abban, hogy ezen probléma 
orvoslásához nemzetközi szintű összefogás szükséges. Ha hazánkból 
kitiltanánk vagy szabályoznánk ezeknek az ruhaboltoknak a működését, 
az felháborodást keltene, de nem lenne valódi megoldás, hiszen az online 
vásárlás nyújtotta lehetőség ugyanúgy korlátlan lenne. Globálisan, akár 
az Európai Unió tagországainak együttműködése okozhatna változást, 
azonban mivel a legtöbb cég a fejlődő országokban székel, a jogszabályok 
ellenőrzése, betartatása igen körülményes és nehéz lenne.
Az online vásárlás megfékezésére már van uniós törekvés is, a nem 
Magyarországról érkező rendelések ugyanis megvámolásra kerülnek. 
A beszélgetésben résztvevők szerint ez egy hasznos szabályozás, ami 
eredményes lehet. Tovább is bővítették egyből, és a Magyarországon belüli 
online rendelések szállítási díját is megemelnék, hiszen a károsanyag 
kibocsátás kárt okoz, és fontos alapelv, hogy „fizessen a károkozó”. 
Természetesen, nem a csak online beszerezhető termékekre, hanem 
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az olyan márkák portékájára terjesztenék ki ezt a szankciót, amit az 
üzletekben is meg lehetne vásárolni, ezáltal legalább a szállításból adódó 
terheket csökkentve.
Az elhasznált, kilyukadt ruhák megjavítása már nem éri meg, egy varrónő 
ugyanis drágábban dolgozik, mintha megvennénk újonnan az – ugyanúgy 
silány minőségű – új ruhadarabot. Hazai hatáskörben a gyűjtőpontok 
létrehozása, népszerűsítése egy olyan megoldás lehet, ami miniszterként 
tenni tudunk a kidobásra ítélt ruhákért. Olyan könnyen elérhető üzletek, 
gyűjtőpontok léte körvonalazódott, amikbe gyorsan és egyszerűen 
leadhatják akár becserélésre vagy pénzért a használt ruhákat az emberek. 
Ezeken az átvevőhelyeken újra felhasználnák az akár már szakadt 
termékeket is más textíliák előállítására. Például két lyukas pólóból egy 
párnahuzatot varrnának vagy laptop táskát, csak a képzelet szabna ennek 
határt. A charity (jótékonysági) boltok forgalmának növelése is a miniszteri 
feladatkörökbe tartozna, népszerűsítéssel, kampányokkal csábítani az 
embereket a használt, de megunt tárgyaik elhelyezésére.
A ruhák és használati tárgyak megóvása és hosszú idejű használata az 
egyik fő elve a Zero Waste mozgalomnak. Olyan jó minőségű, tartós 
termékek vásárlására buzdít, amiket évekig, évtizedekig használhatunk. 
Egy nem eldobható borotva, amiben csak pengét kell cserélni, nagyapáink 
szekrényének elengedhetetlen kelléke volt, manapság viszont hetente új, 
eldobható verziót használnak a férfiak. A borotválkozási szokásokba bele 
tud szólni egy környezetvédelmi miniszter? Aligha. Azonban a gyártókat 
kötelezheti arra, hogy olyan műanyagból készüljenek az eszközök, 
amik újrahasznosítottak, szelektíven gyűjtöttek. Esetleg kötelezheti a 
drogériákat, hogy adjanak minél nagyobb teret a fenntartható termékeknek. 
Ehhez azonban egyedül Magyarország kevés hatalommal bír, szükséges a 
nemzetközi együttműködés.
Egyre nagyobb trenddé alakult a mozgalom. A beszélgetés összes résztvevője 
úgy gondolja, akkor is hasznos, ha valaki csak divatból követi. Viszont abban 
is egyetértettek, hogy az, hogy valaki a 2500 forintos, papírba csomagolt, 
kenhető dezodor helyett a 300 forintos alumínium flakonos, hajtógázas 
verziót választja, teljesen érthető. Egyből fel is vetődik a kérdés, hogyan 
lehetne ebbe a helyzetbe belenyúlni egy környezetvédelmi miniszter 
képzeletbeli kezével. Előírni, hogy csak papírba, kartonba vagy egyéb 
gyorsan lebomló, komposztálható csomagolásba kerülhetnek a drogériás 



373

termékek? Elsőre jó ötletnek tűnhet, de számos olyan higiéniai előírásnak 
kell megfelelnie ezeknek a termékeknek, illetve az állaguk is megváltozna 
egy nem légmentesen lezárt műanyag flakonban, ami miatt ez a jogszabály 
betarthatatlan lenne. Szűkítve viszont megvalósíthatónak tűnhet: aAz 
előbbi példánál maradva a dezodorra, samponra vagy fogkrémre. Ámde ez 
sem teljesen hazai hatáskör, a közösségen belüli termékek készítőinek nem 
írhat elő Magyarország egymaga jogszabályt (az áruk szabad áramlásának 
elve). Ismét a globális együttműködéshez tértünk tehát vissza.
Miniszterként a támogatási lehetőségekkel is tudunk számolni. Az olyan 
hazai manufaktúrák, ahol fenntartható életmóddal kapcsolatos termékeket 
árulnak, gyártanak, könnyen elérhető és átlátható támogatási rendszer 
pályázataiból válogathatnának, ha a beszélgetés résztvevői kezében lenne a 
döntés joga. Anyagi, tárgyi juttatásokkal segítenék az olcsóbb előállítást, így 
csökkentve a termékek árát, megőrizve a minőséget. Hiszen, ha olcsóbban 
tudnak vásárolni az emberek, reményeink szerint többen választanák a 
fenntartható termékeket.

Alsóházi Réka
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A Z  É N  I D É Z E T E M - E L R E J T V E   A  R E J T V É N Y B E N 

November

Jézust követni akarja egy ember, amit Ő szívesen is fogad. Viszont az ifjú 
el akar menni, hogy eltemesse szerettét. Jézus erre a rejtvényben szereplő 
választ adja neki. Hogy miért?
A halál kényszere és gyásza gyakran kötözi meg az ember lelkét és értelmét. 
Gyakran nem tudunk továbblépni szerettünk elvesztésén, úgy érezzük, 
hogy nincs tovább, elveszett. Jézus válasza itt gyógyír az ember számára, ha 
megnézzük, hogy miért jött is Ő el közénk, az emberek közé. Azért, hogy az 
ember tekintetét visszafordítsa az Isten felé, és így üdvösséget, örök életet 
adjon az embernek. 
Így átfordítva Jézus válaszát: Nem retteghetek a haláltól. Nem merenghetek 
állandóan elhunyt szeretteimen, bármennyire is álltak közel hozzám. Rajtuk 
az imádságaimon kívül már nem tudok segíteni. Forduljak az élők felé, akiket 
még az Isten felé, és az igaz szeretet felé tudok terelni magammal együtt. 
Mert a halállal még nem ér véget semmi. Hisz mindannyian feltámadunk. 
Viszont fontosak az életben szeretetből elkövetett cselekedeteink. Hisz 
minél többet teszünk, annál valószínűbb, hogy az Istennel és szeretteimmel 
együtt a Mennyországban örömben és boldogságban élhetek örökké. Addig 
viszont van még mit tennem…

Az idézet megtalálható: Máté evangéliuma 8, 22.
Győri Balázs atya
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E L I N D U L T A M  S Z É P  H A Z Á M B Ó L

Nevem Tóth István
Születtem Budapesten, 1938-ban…

Apám, Tóth István, a Tóth-tanyán élt 
szeretetben, békében feleségével és három 
gyermekével. Anyám, Völgyesi Ilona 
budapesti származású, a Földhivatalnál 
dolgozott mielőtt férjhez ment. Adonyi 
lakosként gyorsan beszokott a vidéki 
élet szépségeibe, nehézségeibe. A tanyán 
egy kisebb létszámú sertéshizlaldát 
alakított ki apám a háború után. A család 
kuláklistára került. Mondanom sem kell, 
hogy mi történt, felszámolták a hizlaldát, 
földet. A megélhetést valahogy biztosítani 
kellett a családfenntartónak. Sikerült a 

mentősöknél, Sztálinvárosban elhelyezkednie.
Én Adonyban jártam iskolába 6-14 éves koromig. Az 1952. évben gépipari 
technikumba indultam Székesfehérvárra. A sztálinvárosi Vasműn belül a 
tűzálló anyag gyárban dolgoztam. Az 1956-os forradalom alatt behívtak 
katonának. De ezt megelőzően a gyárban lévő vörös csillagot lebontottam, 
amit lefilmeztek. Gondoltam, ha vége lesz, akkor börtön vár rám. Tehát 
elhatároztam, hogy kimegyek egy nyugati országba. Első próbálkozásom 
alkalmával hárman indultunk el mentőautóval szerencsét próbálni. Ez 
a kísérlet sikertelenül végződött. Nem adtam fel.  November közepén a 
fehérvári vasútállomásról indult a vonat, mely 80 kilométert tett meg 
nyugat felé. Leszállítottak mindenkit. Leszállás után még volt 20 kilométer 
a határig, félve, de sikerült átmenni Ausztria felé. Engem a határ másik 
oldalán az utolsó városba, Mordlucomba vittek. Szerencsém volt, hogy 
keresztapám külföldön élt, Franciaországban. Ő aztán kezességet vállalt 
értem. Telefonáltak, hogy mehetek hozzá. Befogadott és másnap feltettek 
a vonatra, mentem Franciaországba. Az ünnepek után a keresztapám elvitt 
egy gyárba, ahol fényképezőgépeket készítettek. 1957. január 7-től kezdtem 
dolgozni, mint szerszámkészítő. 5 évig gépkezelőként foglalkoztattak. 
Húsz évig az egész ország területén többféle szakmában dolgoztam, de a 
technikusi végzettségemnek megfelelően. Az Adonyban maradt családom 
nagyon aggódott értem. Félelemben éltek sokáig, mert a rendőrök sokat 
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voltak a szüleimnél, faggatták őket, és kérdezték, hova ment a fiúk. 
Természetesen, senki nem mondott semmit. A Szabad Európa Rádiót 
hallgatták éjjelente a szüleim, és onnan értesültek, hogy szerencsésen 
megérkeztem. Nagyon nagy szerepe volt a Szabad Európa Rádiónak a 
remény életben tartásában: sok család így értesült az 56-ban kivándorló 
családtagjuk sorsáról. A SZER 1950-ben kezdte el a magyar adás sugárzását. 
Beceneveket használtak üzenetképpen, családnevek nem hangoztak el. 
Keresztapám szárnyai alatt voltam eleinte, de beleszerettem Claudine-ba, 
feleségül vettem. 4 gyermekünk született, és boldog házasságban élek még 
a mai napig is. Egy gyermekem hivatásos katona, idegenlégiós. Jelenleg a 
Csendes-óceáni Tahitiben szolgál, ott él családjával, de nemsokára lejár a 
4 év szolgálat, és jönnek haza Franciaországba. Egyelőre hozzánk, amíg 
nem vásárolnak egy házat. Egy leányom pedagógus, és Skóciában él a 
férjével. Két fiam is itt él a közelemben a családjával. Én a hetvenes évektől 
mertem csak hazalátogatni, addig nagyon féltem, nehogy történjen valami 
velem vagy a családdal. Egyik évben mi mentünk haza, és minden második 
évben a testvéreim jöttek hozzám látogatóba. Ez már jó időszak volt, 
szabadon mozoghattunk, és személyesen találkozhattunk szeretteinkkel, a 
gyermekeim is nagyon élvezték az adonyi környezetet és a népes családot.
2021-et írunk.  Nagyon mélyen beivódtak agyamba a régi, adonyi, 
gyermekkori emlékek. Reggel felkelek, reggelit készítek, és olyan, mintha 
otthon lennék Adonyban, és a testvéremmel együtt készítenénk reggelit, és 
közösen serénykednénk a konyhában. Jó lenne még találkozni az otthoni 
családdal!

Tóth István
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Ú J J Á   É P Í T E T T E M!!

A környezet
Az utcai bejáró kiszélesítése után burkolt járda és zöldfelület kialakításra 
törekszünk. A járda felbontásakor, mint a településen sok helyen, itt is 
megtaláltuk az eredeti, élre állított tégla járdát. Itt lemérhető, hogy azóta 
mennyit töltődött az utca szintje is. Ezt a felületet a mostani szinteknek 
megfelelően, hagyományos módon szeretnénk kialakítani szintén 
téglaburkolattal.
A kocsibejáróban csak a két keréknyomban szeretnénk burkolatot, a 
kerítés és veranda mellett pedig virágsort. Itt megmaradnak a szőlőtőkék, 

melyek tömött fürtű, hamvas otellót 
teremnek. Nagyon sajnáltuk volna 
kivágni őket, ha már eddig vigyáztunk 
rájuk.
Az épület mögött hagyományos 
módon egy pince található, mely 
sajnos elég romos, de gondoskodunk 
róla, hogy új fényben a helyén 
megmaradhasson. 
A hamvas otelló mindig terem, még ha most az 
udvar romokba hever, akkor is.

E fölé egy filagóriát képzeltünk el, 
mely alá az egyre hosszabb és melegebb nyári nap elől bújhatunk majd el.
Tovább haladva hátrafelé, egy kerítéssel elválasztva, konyhakert és további 
szőlőlugasok lesznek telepítve, melyben örömünket lelhetjük, ha a végére 
érünk a felújításoknak. Bár azt mondják, egy házfelújítást soha nem lehet 
befejezni, csak abbahagyni. 
Az eddigiekben is, az udvar kialakításánál törekedtünk arra, hogy a 
csapadékvíz a földfelszín alatt elvezetésre kerüljön, a kerti öntözés 
megoldott legyen, és hogy a villany mindenhová elérjen, ahová kell, akár a 
későbbiekben is. Sajnos, előre nem lehet mindenre gondolni, de igyekszünk 
a letisztultságot követni. 

ifj. Neichl Mihály
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A Z  A D O N Y I  V A S Ú T  T Ö R T É N E T E

Ferenc története – Mi lesz a mozdonyvezető fiából?
Azt, hogy milyen iskolába ment a gyerek, a családi tradíciók akkoriban 
nagyon meghatározták. Fel nem vetődött, hogy én mi akarok lenni, ha 
nagy leszek, ez egy eleve elrendelés volt, hogy én MÁV iskolába megyek. 
Ez nem csak az én esetemben, hanem az összes MÁV-nál dolgozó szülő 
gyermekei esetében jellemző volt. Két középiskola volt akkoriban, az 
egyik Budapesten, a másik Szegeden. Jó tanuló voltam, ezért mehettem 
középiskolába. A pestire esett a választás. A gimnáziumot apám nem 
támogatta, mert szakma kell. Megjegyzem később ő is megcsinálta a gépész 
szakközépiskolát.
A nekem választott vasútgépész szakközépiskola előtt orvosi vizsgálaton 
estünk át, ez is már egy rangot adott az iskolának, hiszen minél nehezebben 
lehet valahová bejutni, annál nagyobb dicsőség. Fiú osztály voltunk. Kettő 
osztály az évfolyamon. Volt egy városi, (pesti) és volt egy vidéki,(a miénk) 
kollégista osztály. A kollégium a belvárosban, a József körúton volt, az iskola 
pedig a Hősök terére néző Damjanich utcában. Mi a 4-es, 6-os villamossal 
és a 75-ös trolival jártunk suliba.
Működött egy kis kollégium is, ahová rendszeresen jártunk, mert a 
városi gyerekek mindig megtámadták. Vasútgépész, vasútforgalmi, 
biztosítóberendezés, és pályafenntartó sulik kollégiuma volt a miénk. 
4 éves, ennek megfelelően technikumként indult, de valamilyen okból 
kifolyólag mi nem kaptunk szakmunkás bizonyítványt, csak sima érettségit.
Szerteágazó ismereteket szereztünk. Egy sima gépész nem biztos, 
hogy olyan alaposan tanul elektronikát, a robbanómotor szerkezetét, 
munkadiagrammjait, mint mi tanultunk. Volt egy hajógépész osztály is, 
mi igazából velük voltunk leginkább egy síkon. Nagy hangsúlyt fektettek a 
mechanika, a matematika, a műszaki alap tudományok oktatására. Speciális 
tantárgyakat igazából nem tanítottak. Például a vasútnak az egyéb területét 
abszolút nem érintettük.
A honvédség nagy toborzó volt, ahová kellettek az egyenruhát viselő 
vagy legalább ismerő emberek. Sokan lettek katonatisztek, diplomaták 
közülünk.
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Kép: Csoknyai György fűtő, Id,Horváth Ferenc 
mozdonyvezető

Jártuk a vasútnak a javító bázisait. 
A nyári szünet úgy telt, hogy egy 
hónap termelési gyakorlatot kellett 
letöltenünk. Dunakeszi járműjavító, 
Északi Járműjavító gyárakba lettünk 
beosztva, majd a művezető elosztott 
minket szakemberekhez, ahol volt, hogy 
villanymotorokat mikáztunk, vagy a 
fékpróbáknál dolgoztunk, vagy a kárpitos 
műhelyben javítottunk személygépkocsi 
üléseket, vagy a festőműhelyben 
gletteltünk egy hétig. Nagyon szerettük. 
Nem voltunk teljesen leterhelve, volt, 
hogy mondta a szakember, hogy merre 
lehet nézelődni picit, mert ott jó dolgokat 
látni. Akkor oda elmentünk. A háromszor 
egy hónap alatt megtapasztaltuk a gyári 
hangulatot. A kollégiumban szerveztek építőtáborokat, például az M7-es 
építésénél is voltunk egy éven.
Elvégeztem ezt az iskolát, aztán a vasútnál dolgoztam, technikus 
gyakornokként. Utána visszamentem az iskolába, ott igazoltam, 
hogy dolgoztam egy évet, másfelet, aztán kellett tanfolyamokra járni 
Kelenföldre már a technikusminősítőért. Dunaújvárosban dolgoztam, 
kocsivizsgálóként. Azért voltam felelős, hogy az összeállított vonatoknál 
ne legyen baleset. Fékpróbát csináltunk az összeállított vonatoknál. A 
kocsivizsgálónak van egy hosszú nyelű kalapácsa, és úgy nézi meg, hogy 
fékez-e a vagon, vagy sem, hogy a féktuskó ráfeszül-e a kerékre vagy sem. 
Odacsapsz neki tulajdonképpen. A kommunikáció kézjelzésekkel történik. 
Féket old fel-kitárt kar, féket húzd meg-két karod hordóban, minden 
rendben-jobb kezét felemeli. Egységes jelek, amiket mindenki ért. Volt 
olyan, hogy megrántották fölöttem a vonatot, mert időnként volt olyan 
feladat is, hogy ha nem működik a fék, akkor alá kell menni és meg kell 
oldani a műszaki problémát. A Vasműben is dolgoztam kocsivizsgálóként, 
az már összetettebb volt, ott már rakományt is ellenőrizni kellett. 
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A szakmában 7 évet dolgoztam, 1976-1983 között. Ekkorra a vasutasok 
presztízse romlott. Ekkoriban nős voltam, építkeztem. A szüleim 
megvásárolták a szolgálati lakást, majd a nagyanyám házába mentek lakni. 
Adonyban rengeteg olyan tömegáru volt, például a sóder és a faanyag, amely 
a vasútállomáson nagy forgalmat generált. Ma ez már nincs így. Jelenleg 
a személyszállítás bizonyos területen nagyon jól működik. Felújítják a 
vasútállomásokat, csak sajnos jegykiadó, váró nélkül. Elveszíti a kapcsolatot 
az utassal. Felüljárók, aluljárók, ez ma a vasút a nagyvárosokban. Vidéken 
pedig sajnos messze van a településektől. De biztonságos parkolókkal, mint 
például Iváncsán, megoldható lenne a fellendülés véleményem szerint.
És hogy van-e jövője a MÁV-nak? A vasútnak biztosan van jövője itthon is, 
külföldön is.

Horváth Ferenc
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A   T E M P L O M K E R T B E N   H A J T O T T

Krizantém
A krizantém az ősz virága. A messzi Indiából hódította meg a világot. A 
japán császári címerbe is belekerült. 
Már nemcsak a holtak virága, az élőké is. A virágkötők koszorúkon 
kívül menyasszonyi csokrokat is készítenek belőle, a nemesítésnek 
köszönhetően se szeri se száma fajtáinak, amelyek küllemben, színben, 
formában, méretben egészen különbözőek lehetnek. A krizantémot a sok 
szirom teszi varázslatossá.
Az őshonos virág gyógyhatását a mai tudomány is igazolta. Egykor még 
bort is készítettek belőle, amit kellemetlen íze miatt csak a nagyon 
elkötelezettek ihatták, a többiek megmaradtak a jól bevált szőlőbornál. A 
dísznövényként tartott krizantém emberi fogyasztásra nem alkalmas.
A vörös krizantém a szeretet, a fehér az igazság, sárga a viszonzatlan 
szerelem szimbóluma. Virágnyelv szerinti üzenete: csodálatos barát vagy. 
Az adonyi kertekben mindenhol megtalálható volt régen is ugyanúgy, mint 
manapság. Gondoskodtak az asszonyok arról, hogy mindig legyen friss 
virág, amit ki tudtak vinni a temetőbe. A krizantémot takarással védték a 
fagyhatás ellen, hogy halottak napján saját virággal díszíthessék szeretteik 
sírját.

Boldog Istvánné
Fotó: Boldog József
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A D O N Y I   S Z E R V E Z E T E K

Az adonyi Legeltetési Társulat 11. rész

Az 1936-os év első közgyűlésén nád ügyben kellett döntenie a Társulat 
választmányának. Az elmúlt tél nagyon gyenge volt, ezért nem került sor a 
nádvágásra, és a nádtermést így nem tudták értékesíteni. 
Az Államerdészeti Hivatal által felajánlott facsemeték még olyan kicsik 
voltak, hogy nem tudták kiültetni a kijelölt helyekre. Ezért a békási borjú 
istálló mögé 1-1 méter sortávolságban, 50-50 cm fatávolságban ültették 
el, mint olvasható: iskolaszerűen. Viszont Szlávik Lajos 150 darab szofóra 
facsemetét adományozott a társulatnak, amelyet a békási istállótól kezdve 
a Perkátai út mentén a Szilfa-csapásig ültették el. 
A gyenge tél miatt ismét fontos feladat volt a legelők védelme a kártékony 
állatoktól. Egy elpusztított ürgéért 8 fillért, hörcsögért 10 fillért, vakondért 
16 fillért fizetett a választmány.
A békási istállóknál lakó borjús azzal a kéréssel fordult a választmányhoz, 
hogy számára egy egészségesebb lakást építtessenek. Ezt a kérést pénzügyi 
nehézségek miatt elutasították. 
1936. március 1-én megtartott közgyűlésen új társulati vezetőség 
megválasztására került sor. Simon Ferenc rövid beszédben megköszönte 
a közönség eddigi bizalmát, de nem vállalta az újabb jelöltséget. Az 
öttagú bizottság által összeállított névsorból közfelkiáltással (újra ezzel a 
megoldással) megválasztották az új vezetőséget.
Elnöknek: Pikola Jánost
Alelnöknek: H. Schmidt Józsefet
Jegyzőnek: K. Schmidt Jánost
Pénztárnoknak: Tokaj Józsefet
Mezőgazdának: D. Pletser Józsefet
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1936. május 2-án este 10 órakor villámcsapás által kigyulladt a békási 
istálló teteje, az istálló leégett. Sajnos az istálló alacsony értékre volt 
biztosítva, a biztosítási összeg 1.800 pengőt tett ki. A tetőzetben 100%-os 
volt a kár. Mivel nád nem volt kapható (amúgy is drágább lett volna, mint a 
cserép), ezért a cserépfedés mellett döntött a választmány. Ha cserépfedés 
készül, akkor a biztosítási díj is olcsóbb, mint a nádtetőknél.
Az istálló felépítésére három vállalkozó jelentkezett, a következő 
árajánlatokkal:
Czikora József építész: 2.943 pengő 60 fillér 
Ruska József v. ácsmester: 2.153 pengő 50 fillér
Baranyai János ács: 1.949 pengő 20 fillér
A választmány Czikora István költségvetését magasnak találta. Baranyai 
Jánosét kellő rajzok hiányában utasította el. Végül Ruska József ácsmester 
költségvetését fogadták el, és kérték meg a felépítésre. 
Ebben az évben is sokat foglalkoztak a feltört legelők ügyével: „…az első 10 
kat. holdat kiadjuk felébül zab csalamádé alá és ezzel egy idővel a fűmagot is 
elvetjük. A második 10 holdat pedig szintén kiadjuk búzavetés alá.” 
Ebben az évben hosszú idejű bérbeadások történtek: 1936. október 1-től 
egészen 1942 év szeptemberének 30. napjáig. Egyik földterület a kiskúti-
völgyi dűlőben levő 2.128 négyszögölt tett ki. Ezt Majer József vette bérbe, 
mint legtöbbet ígérő, évi 320 mázsa búzáért. A másik földterületet Gévai 
Ferenc vette bérbe a páskomi dűlőben, 400 kg. búzáért évente. 
A választmány megszavazta, hogy a hátralékban levő gazdák jószágát a 
pásztorok verjék ki a falkából. Ugyanis az alapszabály szerint, aki fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, az a legelőből kizárható. 
„Ezek után aki hátralékban van és mégis kihajtja jószágát, a pásztor a 
falkából kiveri és a határban valami kárt csinál, azon jószág tulajdonosát 
a csősz jelenti, a vezetőség pedig a közigazgatási bíróságnak adja át azért, 
hogy eljárást indítson a kár megtérítésére.”
Foglakoztak a kihajtott tehenekkel is: „A közlegelőre kijáró marhák közül, 
amely tehén vad, vagy állandóan verekszik, azon állat tulajdonosa a pásztor 
utasítására tehene szarva hegyét vágja le, vagy vas anyacsavarral tompítsa. 
Nehogy a jámborabb vagy nálánál gyengébb tehenekben vagy üszőkben 
anyagi kárt okozzon. A közgyűlés ezen indítványt helyesnek találta és 
egyhangúlag elfogadta.”
1936-ban a legelőkre kijárt: 261 tehén, 112 borjú és 634 sertés. 

Rózsafi János



387

K I S  K I N C S E S

Mersics-Morva Dóra: A könnye aranyat ér 3.
Flórában még a levegő is bennakadt, szemei tágra nyíltak, hiszen ezt a 
kérdést várta napok óta. Hogyne lett volna szívesen Balázs kedvese, hiszen 
szívvel, lélekkel szerette a fiút:
- Igen! Igen! - tört ki belőle szinte kiáltva a szó, és ezzel együtt a könnyek 
is. A könnyek, amik a földre érve arannyá változtak, gyönyörű, csillogó-
csilingelő arannyá!
Balázs megdörzsölte a szemét, azt hitte álmodik. De Flóra sem igen hitte, 
amit lát. Nem gondolta, hogy valóban ilyen varázsereje van. Ugyan apja 
elmondta neki, de ahogy mondtam, még sosem sírt örömében, így nem 
lehetett benne biztos, hogy valóban így van-e. Gyorsan elmagyarázta 
Balázsnak, hogy mi is történik. Megbeszélték, hogy erről nem szólnak 
senkinek. A fiúnak ez nem is számított, így is, úgy is szerette a leányt. 
Megölelték és megcsókolták egymást. 
Azonban másvalaki is figyelte, leste őket: Flóra anyja végignézte az egészet, 
látta, hogy sír a leány, s arany lesz belőle. Természetesen, ő is akart a 
kincsből.
Onnantól kezdve sokkal rosszabbul bánt 
Flórával, kihasználta, minden munkát vele 
végeztetett, bántotta, csúnyán beszélt vele, 
hogy sírjon, s hulljon csak az arany. Sírt is 
szegény lány eleget, hogyne sírt volna, de 
bizony nem lett a sírásából semmi arany. 
Az asszony nem értette, hogy most ugyan 
miért nem könnyezik aranyat a lánya. A 
gonosz nőszemély nem is sejtette, hogy csak 
azok a könnyek lesznek arannyá, amiket 
Flóra örömében ejt, amikor boldog. De 
ha tudta volna se tudott volna kicsikarni 
Flórából örömkönnyet, mivel nem szerette, 
s semmi szépet nem tudott neki mondani 
soha. De Flóra is rájött, mit akar kicsikarni 
tőle az anyja, sejtette, hogy tud az aranyos 
könnyekről. Gondolta, hogy biztos követte, 
mikor Balázshoz ment.
Flóra mindennap sírva ment a Balázshoz, s elpanaszolta, hogyan bánnak 
vele otthon. Egy nap Balázs is elment Flórával. Odaálltak az asszony elé:
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- Tudja, anyám, tisztában vagyok vele, hogy maga nem szeret engem, nem 
is tudom, lakozik-e egyáltalán a szívében szeretet és jóság. Azt is tudom, 
hogy azért bánt ennyit, hogy sírjak, s a könny arannyá váljék. Csak azt nem 
tudja anyám, hogy nem minden könnyem arany. Csak a boldogság könnyei 
válnak arannyá.
Az asszony meglepetésében szóhoz sem jutott, hirtelen mindent megértett. 
Kihasználva az alkalmat, Balázs folytatta:
- Én viszont nagyon szeretem Flórát, és feleségül fogom venni, ha áldását 
adja, ha nem! Sőt, most azonnal elviszem ebből a házból, ahol csak szenved!
A két fiatal egymásra nézett, és Flóra könnyei kicsordultak, ezúttal ismét 
a boldogságtól. A könnyek 
csillogó arannyá változtak úgy, 
mint korábban. Az asszony 
elkerekedett szemmel, a 
csillogó aranytól mámorosan 
nézte, hogy ott, szeme láttára 
gyűlnek a padlón kis kupacba 
az örömkönny aranyak.
- Anyám, ezeket itt hagyom 
magának, nyugodtan szedje 
össze őket, ha ez teszi boldoggá. 
Nekünk lesz otthon bőven 
ezután, ebben biztos vagyok 
– nézett nagy szeretettel 
mátkájára.
Azzal a két fiatal sarkon fordult 
és elment, hogy még hátra sem 
néztek. Az asszony pedig még 
mindig dermedve és szóhoz sem 
jutva nézett utánuk. Most végre 
megértette, hogy egész életében 
rosszul élt, borzalmasan bánt az 
emberekkel, főként a lányaival. 
Rádöbbent, hogy az életben a legfontosabb a szeretet, a kedvesség és a 
jóság. Ha e három dolog a birtokodban van, akkor sokkal szebb az élet!
Rajz: Győri Jázmin

R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Főszolgabírói hivatal
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R É G E N  L Á T T U K  Í G Y 
Főszolgabírói hivatal D E C E M B E R

Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye
Utcakép: Boldog József
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H É T F Ő K E D D S Z E R D A C S Ü T Ö R TÖ K P É N T E K S Z O M B A T V A S Á R N A P

D E C E M B E R

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
Advent 2.

Árpád
Advent 3.

Auguszta
Advent 4,

Eugénia
Karácsony

István
Karácsony

Viola
Violetta

Teofil

János Kamilla
Apor

Tamás
Tamara

Dávid
Zorád

Szilveszer
Darinka
Melánia

Tamás Zénó
Tifani

Advent 4,

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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P R O G R A M O K  A D O N Y B A N

2 0 2 2. d e c e m b e r  3.

Sváb adventi délután
Szervező: Német Önkormányzat

Helyszín: Művelődési ház

2 0 2 2. d e c e m b e r  1 2.

Luca  búza kézműves foglalkozás
Szervező: VSKE

Helyszín: Művelődési ház

2 0 2 2. d e c e m b e r  1 8.

Mesél az erdő - Gyöngyvirágtól lombhullásik  - Alvó erdő  
Szervező: VSKE

Városi Karácsony
Szervező: BAMHK

Helyszín: Művelődési ház

2 0 2 2. d e c e m b e r  2 6.

János - napi boráldás
Szervező: Duna- menti Szent Orbán Borrend

Helyszín: Templomban

2 0 2 2. d e c e m b e r  3 0.

Bandy Band koncertje
Szervező: Bandy Band

Helyszín: Művelődési ház
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H É T M É R F Ö L D E S   F A K A N Á L - S V É D O R S Z Á G

Külföldi kolléganőim körében úgy tapasztaltam, hogy karácsonyvárás az 
északi népeknél még a mienknél is erősebb. Nagy hagyományai vannak, 
amelyekhez a mai időkig erősen ragaszkodnak. Szent Luca vértanút 
fényhozóként tisztelték középkortól, mivel neve a lux (fény) szóból ered. A 
sötét tél idején, amikor hónapokig nem látni a napot, sokat jelent a fény 
az északi embereknek. December 13-án Szent Lucia gyertyakoszorúval a 
fején a fényt, a hit világosságát és a nap visszatérésének ígéretét hozza el. 
Tiszteletére készül az advent kezdetét is jelző Luca macskája (Lussekatter). 
Szeretném Önökkel megosztani svéd kolléganőm, Sonja receptjét.

Luca macskája (adventi kelt tészta)
Hozzávalók:
1 kg liszt
5 dkg élesztő
5 dl tej
10 dkg cukor
10 dkg vaj
25 dkg mascarpone v. túró
csipet só
sáfrány
mazsola
tojás a lekenéshez
Elkészítése:
Az élesztőt a meleg cukros tejben felfuttatjuk. Hozzákeverjük a cukrot, 
olvasztott vajat, sót, sáfrányt.
A lisztet a mascarponéval (túróval) összemorzsoljuk, és hozzáadagoljuk a 
cukros, vajas tejet.
Kelt tésztát dagasztunk. Kb. ¾ óráig meleg helyen kelesztjük. A tésztát 
átgyúrjuk, és ujjnyi vastag, 15-20 cm-es nudlikat sodrunk belőle, amiket 
8-as alakká formázunk. A 8-as „lyukaiba” 1-1 szem mazsolát vagy aszalt 
gyümölcsöt nyomunk, majd megkenjük a tetejüket tojással.
Míg a sütő melegszik, letakarva pihentetjük. Közepes lángon kb. fél óráig 
sütjük.
Jó étvágyat! Smaklig måltid!

Takács Béláné
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K Ö R N Y E Z E T I   É R T É K E I N K  -  V A D L E S E N  A D O N Y B A  N

Erdei, mezei totó
Korábbiakban – 11 hónapon keresztül – Adony vadgazdálkodásának értékeit 
mutattuk be szakértők segítségével. Külön köszönet érte Marczinka Tamásnak 
és Szántó Zoltánnak. Többször nekünk, akik olvastuk, fejtörést okoztak a 
szakkifejezések, de minden bizonnyal Önöknek, kedves Olvasó, kapásból 
jönnek a „megfejtések”. Nos, lássuk csak! A következő 13+1 kérdésre a válasz 
valamelyik cikkünkben fellelhető. Sikerül a telitalálat?
1. Mi a rudli?
a) Tésztából, főtt burgonyából és tojásból készül köret, vadpörköltek gyakori 
kísérője.
b) Vadállatok együttese, csordája, állománya.
c) Nyárs, melyen parázs felett egyben sütik az őzet, szarvast, egyéb vadat.

2. Mi a húzás?
a) A madarak (pl. szalonka, vadkacsa, vadliba) vonulás közbeni repülése.
b) A vadászatot megelőző aktus, mely során a vadászhoz kisorsolásra kerül a 
hajtója.
c) Hangutánzás, mely a szalonka kakas hangját imitálja, és ezzel a vadász elé 
lehet csalni a tojókat.

3. Mi a teríték?
a) Kendő, mellyel leterítik a legnagyobb zsákmánynak bizonyuló vadat a 
vadászat után végtisztességből.
b) A vadászat utáni vacsorakor az evőeszközök asztalról történő leszedése.
c) A vadászat után a lőtt vadak egymás melletti  lerakása.

4. Mi a cserkelés vagy cserkészés?
a) Apró lesek sorozata. A vadászat azon módja, amikor a vadász a nagyvad 
vadászata során óvatosan követi és megközelíti a prédaállatot.
b) A sikeres vadászatot követő hálaima katolikus metodika szerint.
c) A vadászok azon tevékenysége, mely során a trófeákat egymás között 
kicserélik.
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5. Mi a koslatás?
a) A vadjuhok hímjeinek, a kosoknak a küzdelme a párzásra kész 
nőstényekért.
b) A hím állat azon tevékenysége, amikor a párzásra kész nőstény után jár.
c) A muflon kosok húsából készült vadpörkölt.

6. Mi a barkázás?
a) A vadászatot megelőző egyházi szertartás, mely során a résztvevők 
barkaágat szentelnek fel a szerencsés és eredményes vadászat érdekében. 
Eredete a XIX. századig nyúlik vissza.
b) Az őzbakok agancsán fejlődő vérerekkel átszőtt háncs ledörgölése az 
agancs növekedésének végén, amikor ez a hártya elhal. Ezt általában fák 
törzsén, ágain teszik meg, jelentős kártételt okozva a növendék fákban.
c) A feng shui szellemében végzett lágy csontkovácsolás a lőfegyver 
okozta váll- sérülések kezelésére.

7. Mi a kotorék?
a) A vadászat során elveszett ebek megkeresése, ebből származik a fellelt, 
„kikotort” ebek elnevezése is: kotorék eb.
b) A vadászfegyver csövéből a tisztítás során kiszedett korom, 
lőpormaradék halom.
c) A borz és a róka rendszerint maga ásta földalatti járatrendszere, 
otthona.

8. Mi a barcogás?
a) A dám bika gurgulázó torokhangja, mellyel hívja párzásra a tehenet.
b) A sertés koca ivarzásának tünetei, így jelzi a kan felé, hogy kész a 
párosodásra.
c) Két vagy több vadász örömittas koccintása a sikeres vadászat után.
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9. Mi a hullaték?
a) A baglyok által visszaöklendezett szőr és csont csomagocska.
b) A vad ürüléke.
c) A vadászok által a terepen hagyott szemét.

10. Mi a vehem?
a) A frissen lőtt vad mája, szíve és egyéb belső mirigye, melyet hagymán 
pirítanak meg. Ez az első étel a vadászat után.
b) A nőstény állatok párzása során tapasztalt heves reakció.
c) Állatoknál a megtermékenyítést követően kialakult magzat elnevezése.

11. Mi a cökotófia?
a) Az az időszak, amikor gím bikák egyedül élnek, távol a csapattól, távol a 
tehenektől.
b) A mezei nyúl azon étkezési szokása, mely során a táplálék egy részét 
lágy bélsár formájában üríti ki, és újra elfogyasztja.
c) Gluténérzékenység, mely betegség esetén a vad nem ehet 
gabonamagvakat.

12. Mi a kotlás?
a) A vaddisznó koca dagonyázó helyén az orrával végzett túró 
mozdulatok.
b) Sült bordaszelet, sertés, marha, borjú bordán, karajon levő húsból 
készült étel készítése.
c) A madaraknál általában azon hang, melyet a tojó akkor hallat, azaz 
azon ösztönszerű állapot és időtartam, mikor tojásain ülve, azokból teste 
melege által költi ki a csibéket.

13. Mi az ecsettoll?
a) Olyan ecset, mellyel a vadászképeket festik.
b) Az erdei szalonka szárnya hajlatában található trófeának számító toll.
c)A vaddisznó sörtéből készült ecset fejének pótlására szolgáló fejrész.
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+1 Ki nem írt cikket a vadászatról a 2022-es Salináriumunkba?
a) Marczinka Tamás
b) Szécsényi Zsigmond
c) Szántó Zoltán

Hetyei Gábor, Szántó Zoltán
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K I S  T Ö R T É N E T E K  A D O N Y R Ó L

Benke Pali bácsi adonyi története
Benke Pali bácsi 1903-ban született Csurgón, édesapja az I. világháborúban 
valószínű elesett. A család Budapestre költözött a jobb munkalehetőség 
reményében. 1935-ben a Rókus kápolnában házasságot kötött 
édesanyámmal, Majer Katalinnal, aki cselédlány volt egy gazdag családnál 
Budapesten.
Házasságkötésük után rövidesen Adonyba költöztek a Magyar utcai házba. 
Édesapám szobafestő-és mázoló mesterként kezdte meg munkáját, az 
adonyiak nagy megelégedésére. Nem ennek a munkának a  kapcsán lett 
közkedvelt Pali bácsi, hanem a focicsapat újjászervezése és irányítása, és 
egyre jobb eredmények elérése miatt. (Korábban Budapesten, a KAC-ban 
focizott, és jól rúgta a labdát, talán még értett is „valamit” a focihoz.) A 
járási bajnokságban évről évre jobb eredményekkel büszkélkedhettek. A 
tehetősebb családok közül egyre többen támogatták a csapatot.
A pálya karbantartásában, felszerelések, labdák vásárlásában segédkeztek 
anyagilag. A vidéki meccsekre Králl nagyvendéglős teherautóval szállította 
a csapatot. Az egyesület játékosai nagy népszerűségnek örvendtek.
Farkas Berci bácsi – jóhírű kereskedő és patinás bolt tulajdonosa – fia, 
Farkas Jenő 1943-ban az 1941-es focicsapatról készített karikatúrát. (211.
oldal.) Ezen Pálfai Misi bácsi, Wolf Misi bácsi, Köci, az apukám a fiúknak 
mutatja, mit kell csinálni. A Farkas családdal édesapám még akkor is 
tartotta a kapcsolatot, mikor ők már Izraelbe költöztek.
Édesapám a tehetősebb, és az egyszerű iparos-, és parasztemberek között 
is népszerű volt.
Több családdal összejártunk, ugyanis édesapám nagyon szenvedélyes 
sakkozó is volt. Csak néhányukat említem: Tischner Tibi bácsi, Bálint 
Levente bácsi, Kiós Tóni bácsi.
A napi munka és a foci mellett más közösségi munkát is végzett. Gyanítom, 
hogy édesanyám hatására - aki Budapesten mélységesen vallásos 
családnál szolgált - az adonyi egyházközség munkájába is szorgalmasan 
bekapcsolódott. 
Hamarosan beválasztották az egyházközség képviselőitestületébe. 
Többször a feltámadási körmeneten a feltámadt Krisztus szobrát vitte.
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Ezt a szép, békés életet: farsangolások, majálisok, szüreti- és Katalin bálok 
örömteli vigasságait beárnyékolta a közelgő világháború szele.
Két ifjúsági focicsapatot is szervezett, a Levente mozgalomban a fiatalok 
oktatását vállalva tanította őket lövészetre és harcászati ismeretekre 
stb. Valószínű, hogy a fiatalok irányítása és népszerűsége mentette meg 
a katonai behívótól. A háború közeledtével egyre több katonai behívó 
érkezett, egyre több család maradt életerős férfi nélkül.
Valamikor fiatal korában megtanulta a disznóvágás csínját-bínját, és lassan 
már nemcsak otthon, hanem egyre több helyen vágott, dolgozott fel disznót. 
Pali bátyámmal hajnalok hajnalán mi is mentünk segíteni. Holtfáradtan 
értünk mindig haza.
A háború alatt sok minden történt, amit itt leírni lehetetlen. Csak egy 
mozzanat: az orosz katonák az asszonyokat rendszeresen vitték a Zichy-
kastélyba krumplit pucolni. Az asszonyok, hogy ne legyenek kívánatosak, 
mindenfélével (például korommal) összekenték az arcukat, hogy a katonák 
zaklatását elkerüljék.
Még egy kicsi történet: Adonyból és a környék falvaiból összeszedték a 
férfiakat „málénkij robotra”. Édesapám két barátjával, egy hét után egyik 
éjjel megszökött, és sikeresen hazaértek. Nagy volt otthon az öröm! A 
fiatalabb korosztály el sem tudja képzelni ezt a sok elképesztő történést.
A frontvonal mozgása Adonynál: a német csapatok a Szabolcsi úton 
vonultak a Virág malom előtt Pusztaszabolcs felé. Ekkorra az orosz 

katonák a Magyar utcában jártak már. A mi 
borospincénkben a front átvonulása alatt 
több család kapott menedéket. Egészen jól 
berendezkedtünk, több ágyat, szalmazsákot 
– ma ezt matracnak hívják – vittünk le, hogy 
minél többen elférjenek. Egyik este nagy 
sikongatás volt, aztán minden elcsendesedett. 
Már csak azt láttam, hogy egy orosz katona 
gránátot akar bedobni a pincébe, de megjelent 
egy tiszt, és lelőtte. Később tudtam meg, hogy 
a lányokat megerőszakolták.
1950. május 1. Fölpakoltunk a biciklire 
mindent, ami egy nagy festési munkához kell: 
vödör, festék létra. Ünnepnap lévén a Mathisz 
Jenő pékség sem dolgozott. 
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Egy nap alatt kellett elvégezni a munkát, hiszen másnap már a falu népe jött 
a friss péksüteményért. A községháza előtt már többen futottak utánunk.
 - Pali bácsi!!! Ma nem szabad dolgozni! Ma a munka ünnepe van!
 - Én a munka ünnepét munkával ünneplem! – válaszolta édesapám.
A kegyetlenül nehéz évek után egy nagy fordulat következett! 1956 
októberében a forradalomra és szabadságharcra sokan sokféleképpen 
emlékeznek. Amikor október 26-án Esztergomból hazatértem – ott voltam 
a Ferences Gimnáziumban – a következő kép fogadott: a nemzetőrség 
szervezése befejeződött, édesapámat választották meg parancsnoknak. 
Szervezésben volt az éjszakai biztonsági járőrszolgálat. Megbízható hazafias 
érzelmű emberek vállalták. Ebbe kapcsolódtam be én is, és nemzeti színű 
karszalagot viseltünk. November 4-én este egyre erősödött a dübörgés, 
aztán lánctalpas tankok jelentek meg tompított fénnyel egymás után a 6-os 
úton. Mentek Pest felé. Mi engedélyt kértünk, hogy a benzines palackokat 
előkészítsük a tankok ellen. Ekkor édesapám üvöltve kiabálta:
 - Aki ilyet mer tenni, azt nagyon megpofozom. Ha egy tank megsérül, 
Adonyban kő kövön nem marad! 
Így aztán a töltés oldalából könnyes szemmel figyeltük a tankok vonulását.
Ezután jött az általunk jólismert Kádári időszak. Hruscsov Magyarországra 
érkezett, és meglátogatta a „Sztálinvárosi Vasművet”. Adonyban is megállt 
néhány percre. Hogy ezt a látogatást ne zavarja meg senki, a nemzetőrség 
aktív tagjait összegyűjtötték, és néhány napra elvitték „pihenni”. Ezek 
között volt az édesapám is. Fogalmunk sem volt, hogy hol vannak.
Később több alkalommal is megkérték, hogy legyen a KTSZ elnöke, de ezt 
visszautasította, és hogy ne zaklassák, elment Pusztaszabolcsra a vasútra 
dolgozni, és onnan ment nyugdíjba.
Az ötvenéves házassági évfordulójukat, az aranylakodalmat a Rókus 
kápolnában tartották, ahol eredetileg is esküdtek. Példaértékűen, szépen, 
egységben, szeretetben éltek, és tartották össze a családot.

Benke Imre
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H A  É N  L E N N É K  A  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  M I N I S Z T E R

Környezetbarát építészet
Minden épület, építmény tájsebet ejt, terheli a környezetét. A megépítéssel, 
az alapanyagok előállításával, az előállítás során keletkező hulladékokkal. 
Milyen irányt szabnál az épületek kivitelezésében, hogy egyrészt az építés 
minél kevésbé terhelje a környezetet, és a napi épülethasználat se okozzon 
terhelést? Kő? Beton? Fa? Vagy más? De mi? Vályog, biológiailag lebomló 
falazat? Vagy árnyékolástechnika? Szigetelés? Megújuló energiafelhasználás 
előírása? A lakás termeljen energiát? Legalább annyit, amennyit elhasznál? 
Kötelező karbon semleges lakásprojekteké a jövő? Ehhez milyen miniszteri 
rendeletet alkotnál?
A mai meeting részvevői, a leendő miniszterként közösen együtt gondolkodó 
csapat tagjai: Klein Franciska, Varga Bernát, Mester Fanni, Mester Regina. 
Moderátor: Alsóházi Réka.
A környezetbarát építészet kapcsán az első és egyik legfontosabb téma, hogy 
milyen alapanyagból építhetnénk úgy házat, hogy az ne ártson a környezetnek. 
A régi idők vályogházai biológiailag lebomló, illetve a természetben 
megtalálható alapanyagokból, agyagból, nádból, fából készültek, így egy 
bontás során nem szennyezték a környezetet. Ennek ellenére az építőipar 
fejlődésével ezeket az anyagokat lecserélték, hogy a házak időtállóbbá 
válljanak. A régi, nádtetős házak alapanyaga ugyan kevésbé szennyezte a 
környezetet, de sokkal veszélyesebbek voltak, hiszen a száraz nádtetőnek 
elég volt akár egy szikra. Vajon a mai világban járható út lenne újra visszatérni 
ezekhez az alapokhoz? Talán valamiféle biztosítási kedvezménnyel újra teret 
nyerhetnének ezek a régebben használt alapanyagok, melyek sokkal kevésbé 
voltak károsak a környezetre.
Egy másik alternatíva a környezetbarát alapanyagra a fa, hiszen az utóbbi 
időben egyre inkább kezdenek teret hódítani a rönkházak. Ugyan az 
alapanyag nem olcsó, de aránylag gyorsan fel lehet építeni egy ilyen épületet, 
ami előnyként írható fel. Viszont annak ellenére, hogy az alapanyag nem 
környezetszennyező, egy rönkház rendszeres karbantartást igényel, ami 
ily módon nem gyakorol kedvező hatást a környezetre. Gondoljunk csak a 
vegyszerezésre, a szállításra. 
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Emellett az egyik legfontosabb szempont az, hogy a mai világban probléma, 
hogy egyre nagyobb teher (és költség) az erdőink újratelepítése. Ez nem 
tűnik járható útnak, bármennyire is környezetbarát építőanyag lenne a fa.
Az építőanyagok kapcsán talán az egyik legnagyobb probléma, hogy 
az építkezéshez megvett alapanyagok körülbelül 10%-a nem kerül 
felhasználásra. Ha ebbe logikusan belegondolunk, akkor elmondhatjuk, 
hogy 10 házanként annyi alapanyag marad meg, hogy építhetnénk egy 11. 
házat. Fontos lenne minimalizálni az anyagveszteséget, és minél többet 
újrahasznosítani. Erre miniszterként lehetne szabályokat alkotni, azonban 
nehezen ellenőrizhető lenne, úgyhogy továbbra is az emberek józan 
belátására támaszkodnak, bíznak a beszélgetés résztvevői.
Nem csak egy új építésű ház esetében kellene gondoskodni arról, 
hogy a megmaradt alapanyag ne kerüljön kidobásra vagy az építkezés 
helyszínén örökre ledepózásra, hanem egy épület bontásánál is fontos 
lenne arra figyelni, hogy minél több alapanyag kerüljön újrahasznosításra, 
s így csökkentsük a hulladék mennyiségét. Erre talán megoldás lehetne, 
hogy a használt, de még megfelelő vagy az építkezés során megmaradt 
alapanyagokat központi szervezésben összegyűjtsék, és esetlegesen 
olcsóbban értékesítsék. Ha ez megtörténne, ezekkel az alapanyagokkal 
akár olyan embereken is lehetne segíteni, akik nagyobb szegénységben, 
rossz körülmények között élnek, és bizonyos javítási munkákat a házban 
nem engedhetnek meg maguknak, hiszen az építőipari termékek nem 
nevezhetőek különösebben olcsónak. 
A bontási munkálatok során a hulladék minimalizálására megoldás 
lehetne, hogy ha az adott illető úgy dönt, hogy minél több mindent 
megpróbál újrahasznosítani, akkor állami támogatásban részesülne, 
például a konténerbérlésen keresztül. Később pedig ezt a szétválogatott 
hulladékot újrahasznosítanák, például a használt beton visszagyúrva még 
felhasználható ház alapba vagy útépítésnél.
A környezetbarát építészet témakörébe tartozik még, hogy az építkezések 
során rengeteg fa kerül kivágásra, és ezt a problémát is fontosnak tartjuk. 
Erre megoldást jelenthetne egy olyan rendszer, amiben megszabnánk, 
hogy megadott négyzetméterenként az új tulajdonos köteles adott számú 
fát ültetni a telkére. A tulajdonos döntheti el, hogy milyen fát ültet és hova, 
de meg lenne szabva, hogy egy akkora telekre, amit megvásárolt, mennyi 
fát köteles ültetni. 
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A ház belső hőmérsékletének szabályozása is könnyebb lenne, hiszen 
nyáron nincsen jobb légkondi egy árnyékos fánál, ami a házat védi. Tovább 
gondolva ezt a rendeletet, akár még egy központi támogatás is létrejöhetne, 
ami azt jelentené, hogy ha a tulajdonos a tervrajzzal bemegy egy kertészetbe, 
és igazolja, hogy például 5 fát köteles ültetni a telkére, akkor bizonyos fákat 
ingyen kapna, viszont ha valamilyen más fát szeretne, akkor azért felárat 
kellene fizetnie. Ugyanígy fontos lenne ezt a rendelkezést kiterjeszteni az 
autópályák környékére is.
Az utolsó szempontunk a környezetbarát építkezés témakörében, hogy a 
környezetbarát ház milyen energiával működjön? Mindenképpen megújuló 
energiaforrásokról kell itt beszélnünk, hiszen ebben az esetben élne 
úgy a ház, hogy nem okoz kárt a környezetnek. Fontos lenne megszabni, 
hogy az új építésű házak esetében megadott százalékban megújuló 
energiaforrásokat használjanak. A kötelező százalékon túl, fontos lenne 
ezeknek a kialakítására támogatást nyújtani, és nemcsak az építkezésnél, 
hanem a későbbiekben ezen rendszerek fejlesztésénél is. Így, ha nem is 
egyből, de hosszú távon lehetséges lenne egy 100%-ban önfenntartó házat 
építeni. 
Jó alternatíva lehet ebben az esetben akár a napelem, hiszen ha 
akkumulátoros a napelem, akkor tárolni is tudja az energiát. Fontos 
azt is megjegyezni, hogy a mai akkumulátorok, már nem olyan 
környezetszennyezők, valamint ha nem napelem házról beszélünk, ott 
is szükség van bizonyos felújításokra, karbantartásra, és ez is legalább 
annyi szemetet termel. Egy másik lehetőség a hőszivattyú, ami a föld belső 
hőjéből táplálja a kazánt.
Ezek az alternatív erőforrásokat használó házak talán úgy jöhetnének 
létre a jövőben a legkönnyebben, hogyha az emberek támogatásban 
részesülnének. Ezek a támogatások akkor lehetnének a leghatásosabbak, 
hogyha könnyen elérhetőek lennének, nem lennének túlbonyolítva, és 
megfelelő módon informálva lennének róla az emberek. Valamint még egy 
nagyon fontos szempont, hogy még a legkisebb családoknak is megérje az, 
hogy alternatív erőforrásokat használnak, és ne a szolgáltató nyerje rajta a 
legnagyobbat.

Klein Franciska
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December

Ezt az idézetet kimondottan karácsonyra választottam. Sok-sok elcsépelt 
mondattal, sekélyes gondolattal találkozhatunk a Rómaiakhoz írt levél 
részletének szinonimájaként, de mégis fontos és örök érvényű az a hit és 
bizonyosság, mely a jó mindenhatóságát hirdeti a rossz felett. Mert mi is 
adhatna életünknek reményt, ha nem az, hogy a gonosz, a bántás, a bűn, a 
rosszindulat igenis legyőzhető, és nem gonoszsággal, bántással, vétkezéssel 
és rossz szándékkal, hanem a jóval. Legalább ilyenkor higgyünk ebben 
karácsony közeledtével.

Az idézet megtalálható: Rómaiakhoz írt levél 12,21.

Hetyei Gábor
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E L I N D U L T A M  S Z É P  H A Z Á M B Ó L

A Kremmer-család „belga” ága

Bátyám keresztanyja Dr. Berzsenyi Gyuláné, született Kremmer Ágnes 
1955-ben Adonyba tartotta keresztvíz alá ifj. Ignácz Jánost. Ezután másfél 
évig volt még itthon Magyarországon. A hetvenes évek közepén és a 
nyolcvanas évek elején találkoztunk vele mindössze kétszer.
Az ő története is a mi településünkről indul. A gyerekkori emlékek talán a 
legmaradandóbbak. A dunai fürdőzések, a téli korcsolyázások, a csónakázás 
jó szórakozást nyújtottak fiatalnak, idősnek egyaránt. Ági néni testvérével, 

unokatestvéreivel sok időt töltött együtt. 
A II. világháborúban a Duna felett 
mentek az amerikai repülőgépek, mikor 
az üzemanyagtartály kifogyott a gépből, 
leengedték, és az a Dunába esett. Ez a 
tartály nagyon jó szolgálatokat tett, mert 
félbevágták, és egy kis javítással, remek 
csónakot varázsoltak belőle a szülők. A 
Kremmer gyerekek sokszor csónakáztak 
benne. Akadt olyan család, aki itatónak, 
vályúnak vagy jászolnak használta.
Július közepétől augusztus végéig 
a barackosban volt a család apraja 
nagyja. 10-15 mázsa barackot szedett 
a szüretelő csapat. Este 9-kor elindult 
a gumirádlis kocsi a finom portékával 

a nagybani piacra, hajnalra odaértek, és adták tovább a kereskedőknek a 
barackot. A lovakat Szántó Pista bácsi hajtotta, az idősebb Kremmer László 
ment a kocsival, reggel az ifjabb, 15 éves Kremmer László motorbiciklivel 
ment utána Budapestre. Ott helyet cseréltek, és az apuka jött haza a 
motorbiciklivel, az ifjú Laci meg hazaért délután 4-re a kocsissal és a pénzzel. 
A gumirádlis kocsi egyébként olyan stráfkocsi volt, amihez egy kilőtt német 
tigris tankról szerelték le a gumit, és a stráfkocsi kerekére rászerelték. Ez 
sokkal kényelmesebbé vált így, nem rázott minden gödörnél, huppanónál. 
Aztán jött a nagy politikai fordulat. Kitelepítendők listájára került a család, 
és villámgyorsan Budapestre költöztek, az Andrássy útra Kremmer László 
és Kremmer József a családjával. Ági néni a CHINOIN gyárban dolgozott 
laboránsként. A vőlegénye orvostanhallgató volt. Az 1956-os forradalom 
alatt a Péterfi Sándor utcai kórházban dolgozott a barátja édesapja mellett, 
aki egyébként plasztikai sebész volt. 
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A forradalom ideje alatt megsérült embereket látták el. Az események 
lezajlása után az orvost kihallgatták, és jegyzőkönyvet vettek fel, kikkel 
dolgozott ebben az időben. Közölték vele, hogy az országot nem hagyhatja 
el. Ez időben sokakat vádoltak meg, marasztaltak el koholt vádak alapján. 
Embereket börtönbe zártak, hazug, kitalált dolgok miatt. Az orvos mégis 
elhagyta Magyarországot, a mellette lévő medikusok úgy döntöttek, hogy 
ők sem maradnak, mert veszélybe kerülhetnek. 1956. december elején 
kimentek Ausztriába.
Bécsben házasodott össze Ági néni és Gyula bácsi, aki örmény 
származásúnak tartotta magát. Ők Európában akartak maradni, és aránylag 
gyorsan eljutottak Belgiumba. Gyula bácsi 6 évet tanult még az orvosin, a 
meglévő 3 évet nem számították be teljesen. Gyermek tüdőgyógyász lett. 
Menekült ellátásban részesültek. Szeretetszolgálaton keresztül nagyon 
sok mindent kaptak. 1958-ban megszületett első gyermekük, Zsolt, aztán 
két húga jött világra: Kati és Szilvia. A nagyszülők Magyarországon éltek 
akkoriban. Ebben az időben nem látogathattak külföldre a magyarok, mivel 
ez akkoriban rettentően bürokratikus feladatnak tűnt, és sem kecsegtetett 
mindig a kívánt eredménnyel. A kapcsolatot az óhazával a levél jelentette 
csupán. Gyerekkori személyes emlékeimben maradandót jelentettek az 
Amerikából és Belgiumból érkező csomagok. Így jutottunk a LEGO-hoz is, 
amit még sehol nem lehetett venni Magyarországon, mikor mi itthon azzal 
játszottunk a testvéremmel és a barátokkal. A lendkerekes repülőgép és 
autó nagyon nagy szám volt! A szomszéd fiúk is sokat játszottak ezekkel a 
dolgokkal. Ági néni megkérdezte a méretünket, és farmer nadrágot hozott 
nekünk. Itthon csodaszámba ment a francia parfüm, melyet ajándékozott 
a nőknek. Micsoda nyugati cuccok! Ámultunk, bámultunk, a farmerban 
meg hasítottunk. Ági néni 50 éves korában halt meg rákban. Nemsokára, 
rá talán egy éven belül, Gyula bácsi is meghalt autóbalesetben. Hirtelen 
lefékezett egy teherautó, és alácsúszott a kocsija, menthetetlen volt. Katika 
ekkor már férjhez ment. A másik két testvér még otthon élt. A Berzsenyi 
nagymama innen, Budapestről ment ki hozzájuk több alkalommal. Ági 
néném Belgiumban, a testvére, Bózsi Amerikában, és a szülők 1965-ben 
szintén Amerikában kötöttek ki. Külhonban tértek nyugovóra mindnyájan.
A belga unokatestvéreink felkutatása most van folyamatban. Reméljük 
sikeres lesz. Megköszönöm segítőimnek: Dr Csabay Lászlónénak, idősebb 
Kremmer Lászlónak és János testvéremnek a forrásanyagot, amihez 
elbeszélésük alapján jutottam.

Ignácz Ildikó 
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A D O N Y I  E M B E R E K  A D O N Y I  É R T É K E K -                                          
É R D E K E S  E M B E R E K  K Ö Z Ö T T Ü N K

„Jelenleg főtörzsőrmester vagyok”
Vancsura Szilvia. 1988 januárjában született 
Székesfehérváron. Zichyújfalun nőtt fel. 
Az általános iskola is e kis faluhoz köti. 
Középiskola Székesfehérváron, majd ezt 
követően jött a Rendőrtiszti Főiskola (akkor 
még így hívták). Aztán merész fordulattal 
megjelölte még a felvételin a Keszthelyi 
Agrártudományi Egyetemet. A tisztire nem 
vették fel, így maradt az agráregyetem. Ha már 
felvették, akkor már el is végezte. A decemberi 
államvizsga után, a következő év januárjában 
már ment is felvételizni az Adyligeti Rendészeti 
Szakközépiskolába. Tehát nem tágított attól, 
hogy rendőr legyen. Innen indult ez a rendőri 
pályafutás.

2017-ben férjhez ment, kislányuk már elmúlt 2,5 éves. Ő most már bölcsődés. 
2019 év végén tért vissza a munkába. Akkor Martonvásárra került, és 2021 
februárjától került át Adonyba, mint körzeti megbízott.
Hobbija az olvasás, bár a kislánya mellett egyre kevesebb ideje marad. 
Hobbijában sem tagadja meg hivatását: Lőrincz L. László krimik sorakoznak 
a polc „már elolvastam” oldalán. Aztán más szerzők bűnügyi történetei. 
Mostanában a bűn pszichológiája élvez prioritást – jelezve a jövő irányát talán 
a személyét illetően: riportok a bűncselekmények elkövetőivel, hogy hogyan 
jutott el addig, hogy egy ilyen tettet véghezvigyen, például. Na meg a sport, 
nem versenyszinten, de mindig is sportolt: atlétika – futás volt valamikor, 
mostanában inkább konditermi kardió edzés. Azért ebben a hivatásban nem 
árt az állóképesség…
„Mi a rendfokozata?” – kérdezem, „Jelenleg főtörzsőrmester vagyok.” Ahogy 
megismertem, e válaszból nem a „főtörzsőrmesteren” van a hangsúly, sokkal 
inkább a ”jelenlegen”! Elhivatottságban nincs hiány…
Hetyei Gábor (HG) jelentkezett Vancsura Szilviánál (VSZ) e riportra
HG: A helyi hierarchiát nem ismerem. Mint körzeti megbízott, Ön alá 
sorolódnak a fiúk?
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VSZ: Igazából itt Adonyban körzeti megbízotti csoport van. Minden 
településnek van egy körzeti megbízottja. Ha lennének járőrök, akkor, 
mondjuk, kimegyünk egy helyszínre, én lennék a járőrparancsok, mert 
nekem magasabb a beosztásom. A szolgálatparancsok a következő 
beosztás, ami ezután következik.
HG: Mikor telefonon beszéltünk, nem kerülte el a figyelmemet, hogy Szilviként 
mutatkozott be. Közvetlen, vagy ezt hozta a civil életből, hogy nem Szilviaként 
mutatkozott be, mint ahogy egy komoly vezető beosztáshoz illik.
VSZ: Inkább hoztam a civil életből. Anyukám, mikor kicsi voltam és rám 
szólt valamiért, mindig azt mondta, hogy Szilvia, és ez bennem maradt. A 
tudatalattimban is így reagálom le, hogy csak Szilvi vagyok. De aki ismeri a 
rendfokozatokat, úgy szokott megszólítani, hogy főtörzsőrmester asszony 
vagy kisasszony - nyilván a névből nem derül ki, hogy férjnél vagyok-e 
vagy sem. Nem elvárás, ha már megvan a tisztelet, hogy asszonyom, vagy 
elnézést rendőr hölgy, mert van, aki így szólít meg.
HG: Apropója a beszélgetésünknek, hogy egy kicsit körüljárjuk, milyen nőként 
rendőrnek lenni, illetve vezető beosztásúnak lenni. Ezért is feszegetem a 
megszólítását: ön szívesen veszi, ha figyelemmel vannak a nemére vagy éppen 
ellenkezőleg? Az inkább kellemes vagy kellemetlen, ha valaki a nőiességét is 
kiemeli egy-egy megszólításnál?
VSZ: Sokszor az intézkedések során fiatalabbnak gondolnak, mint amilyen 
valójában vagyok. Ilyenkor ki szoktam kérni magamnak. Például úgy jön oda, 
hogy „Ne te mondd már meg nekem!” Akkor azt ki szoktam kérni nyilván, 
hogyha már annak nem, hogy nő vagyok, de legalább az egyenruhának adja 
meg a tiszteletet. Szerintem ez elvárható. Ha úgy kezdem az intézkedést, 
hogy „Jó napot kívánok!”, akkor elvárom, hogy bár lehetek én 20 éves vagy 
30 éves is, ne tegezzen le. Meg kell lennie egy egyenrangúságnak. Én sem 
úgy megyek oda egy láthatóan fiatalabb emberhez, hogy „Szia!”, és akkor 
elkezdem az intézkedést. Elvárom, hogy oda-vissza meglegyen a tisztelet.
HG: Egy nagyon rossz sztereotípia, hogy sok ember úgy gondolja, hogy 
egy vezető beosztású egyenruhás, az csak férfi lehet. Mit tesz, hogy ezt a 
sztereotípiát lebontsa, egyáltalán tesz-e érte?
VSZ: Mindig azt vettem észre itt a rendőrség berkein belül, hogy azért 
nőként többet kell letenni az asztalra, jobban kell bizonyítani, hogy 
elismerést kapjunk. Mindig is próbáltam felvenni a versenyt a fiúkkal. Nem 
hagytam azt, hogy azt éreztessék velem, „Te nő vagy, te állj hátrébb!”. Ezért 
kellemes meglepetés volt, hogy ide kerültem. Jönnek hozzám a fiúk. Eddig 
én más feladatot láttam el. Szélesebb volt a látóköröm. 
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Jobban tudok ezért segíteni abban, hogy ők is felzárkózzanak. Most jönnek 
például ezek a PDA készülékek. Jó visszacsatolás ez nekem, hogy egy nő is 
tud segíteni. Kérik, hogy menjek, mutassam meg. De nehezebb nőként.
HG: A fiúkkal egyébként közvetlen viszonyban tud tegeződni, vagy inkább 
magázódó, távolságtartóbb a nexus?
VSZ: Nekem egy bátyám van, a szomszédomban két fiú unokatesóm lakott, 
ezért kiskorom óta inkább fiúkkal voltam körülvéve. Velük nőttem fel, és ez 
kihatott a későbbiekre is. Sokkal jobban kijöttem a fiú társasággal, mint a 
lányokkal. Most is így van, a közvetlen kollégáimmal is abszolút közvetlen 
viszonyban vagyok.
HG: Egész kiskorában eldöntötte, hogy ennek a hivatásnak él. Mi volt a cél, 
ami maga előtt lebegett, mikor eldöntötte, hogy rendőri hivatásra adja a 
fejét?
VSZ: Édesanyám mindig elmeséli ezt a történetet, de én is emlékszem rá. 
Akkoriban Garamvölgyi László rengeteget szerepelt a híradóban, mint 
szóvivő. Én pedig mindig mondtam az édesanyámnak, hogy mikor nagy 
leszek, és rendőr leszek, akkor leváltom a Garamvölgyit, mint szóvivő. 
Rengeteg szépkiejtési és versmondó versenyen indultam. Nem volt idegen, 
hogy szerepelni vagy beszélni kellett. Innen jött, hogy ha már rendőr, akkor 
esetleg egy szóvivő is lehetnék. Nem mentem el főiskolára, de ez egyébként 
még tetszene.
HG: Lehetne megyei, vagy akár országos kommunikációs vezető, sajtóiroda 
vezető is a jövőben. Ahhoz el kell végezni a megfelelő egyetemet, főiskolát. 
Ebbe belevágna, akár most is?
VSZ: Szerintem még simán meg tudnám csinálni. Azt mondják, hogy az 
ember minél idősebb és távolabb van az iskolától, annál nehezebben vág 
már bele az ilyenbe, de szerintem még teljesíthető lenne, igen.
HG: Ha egy fiatal férfi ülne itt velem szemben, akkor ez a kérdés fel sem 
merülne bennem: Hogyan egyeztethető össze a család, a hivatás és egy 
esetleges egyetem? Bölcsődében van a gyermek, a férje…
VSZ: Szintén rendőr egyébként. Szerencsére a férjem és az én 
munkahelyemen is tisztában vannak ezzel, és a parancsnokok próbálják 
ezt tolerálni, és úgy szervezni a dolgokat, hogy jó legyen mindenki számára, 
ha lehet. Másrészről a szüleim ott laknak Zichyújfaluban, segítséget tudnak 
nyújtani. Ha kell, elmennek a kisgyerekért, vagy addig ott van, amíg haza 
nem érünk. Így meg tudjuk oldani. Nyilván, ha ők nem lennének a közelben, 
akkor ez másképp lenne.
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HG: Hátrányt jelent bizonyos esetekben az, hogy nőként kell helytállni a 
munkában?
VSZ: Én úgy érzem, hogy abszolút egy szinten vagyok kezelve itt a többi 
férfi kollégával. Bár sokszor azt gondolják, hogy ha valaki kicsit csinosabb, 
közvetlenebb, az kitűnhet, de nekem az a tapasztalatom, hogy jobban meg 
kellett itt dolgozni a dolgokért. De úgy gondolom, hogy van előrehaladási 
lehetőségem. A korábbi szolgálati helyemen, Gárdonyban, a bűnügyi 
osztályvezető, most a közlekedés rendészeti osztályvezető, szintén hölgy. 
Vannak nőként is lehetőségek. De ehhez tanulnom is kell, nem elég az 
elhivatottság. Ugyan van egy civil diplomám, de simán jelentkeznék 
mostani ésszel is rendőrtisztire, levelező tagozatra. Biztos, végigcsinálnám.
HG: Mi hozza lázba? A bűnügyek vagy inkább a közlekedésbiztonság, esetleg 
az a jó, ha nyugalom van és dögunalom?
VSZ: Én jobban szeretem, ha zajlik az élet egy kicsit körülöttem, mert 
nyilván akkor gyorsabban is megy az idő. Nem tennék különbséget, mert 
ha közlekedési szabálysértést észlelünk, cselekedni kell, de hogyha érkezik 
bejelentés, bármilyen segítséget kell nyújtani, akkor ez is egy olyan dolog, 
ami miatt azt mondhatom, hogy szeretem, amit csinálok. Jó érzéssel tölt el, 
hogyha segíthetek valakin.
HG: A Police.hu-n gyakran beszámolnak arról, hogy a rendőrök itt-ott elütött 
sasmadarat mentenek, vagy éppen a gólyafióka kiesett a fészkéből és hogyan 
jutottak el a madármenhelyre. Mennyire tekinti rendőri feladatnak az ilyen 
jellegű munkákat? Vagy ez egy jó PR dolog csupán?
VSZ: Nem gondolnám, hogy a kollégák ezeket feltétlenül azért teszik, mert 
akkor írnak róla. Szerintem, aki itt van a rendőrségnél, az szívvel lélekkel 
csinálja, másképp nem is lehet. Ez nem egy munkahely, ez a hivatásunk. 
Ezek ösztönösen jönnek az emberből, hogy meglátom, megállok, segítek. 
Nekem is volt ilyen, nem is olyan régen, hogy mentem a 7-es főúton és az 
egyik vasúti gyalogátkelőnél feküdt egy férfi a földön. Az úttól jóval beljebb 
volt, teljesen véletlenül vettem észre. Ösztönösen jött, egyből telefonáltam 
a szolgálat parancsnoknak, visszafordultam, kiszálltam a kocsiból, 
odamentem, megnéztem él-e, megpróbáltam felkelteni, és kiderült, hogy 
hála Istennek, kicsit többet ivott a kelleténél és elbóbiskolt. Felállt és 
elsétált. De ezt nem tudhatjuk előre. Lehet egy rosszullét, cukorbetegség, 
bármi, és tényleg az élete múlt volna rajta. 
HG: Nekem is egyre jobban azt tűnt ki akár a katasztrófavédelem, akár a 
rendőrség tekintetében, hogy azok a nagyon szigorúan vett munkák, hogy 
nyomozunk, bírságolunk, ellenőrzünk, mellett sok olyan a 
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„Szolgálunk és védünk”-ből, a szolgálunk 
felé helyeződött át a hangsúly. Ez a 
vezetők tudatos változtatása, vagy 
ennyire empatikusak az ide szegődött 
emberek és bevett szokássá vált ez már?
VSZ: Szerintem is-is. Tényleg többségében 
szolgálunk és igen, van az a része a 
munkánknak, hogy bírságolás. Minden 
helyen van, amit meg kell tennünk, hogy 
megkapjuk a fizetésünket. Itt is van „nem 
szeretem része” a dolognak. Engem 
legalábbis nem tölt el örömmel, hogy 
kimegyek, és azt nézegetem, hogy ki 
nincsen bekötve az autóban, és lecsapok 
a törvény teljes szigorával. Nyilván 
ezt is meg kell csinálni. Megcsináljuk. 
Sokunkban inkább az munkál, hogy 
segítsen másokon. Ez egy jó érzés.
HG: Amikor idekerült Adonyba, akkor 

mire készítették fel? Mire számítson?
VSZ: Nekem ez nagyon idegen terület volt. Előtte inkább közterületi 
járőrfeladatokat láttam el. Itt felkészítettek, hogy inkább klasszikusabb 
körzeti megbízotti lesz a feladat. Például kapcsolattartás az önkormányzattal, 
lakossággal, iskolával. Ez már egy bensőségesebb kapcsolat, főleg egy ilyen 
kis városban. Nem is éreztem annyira idegennek ezt, fel voltam rá készülve. 
Nem ijedek meg, ha be kell, mondjuk, mennem az önkormányzathoz, vagy 
az iskola igazgatójához. Ez nem volt számomra visszatartó erő, hogy emiatt 
ne jöjjek ide.
HG: Túl közel vagyok Adonyhoz, hogy jól lássak. Adonyban mi az a problémás 
terület, amit úgy ítél meg, hogy arra például jobban oda kell figyelnie? Például 
közrend, ittas vezetés, vagyon elleni bűncselekmények vagy éppen a drog? Mi 
az a két-három olyan probléma, amire esetleg fel is hívták a figyelmét, vagy 
pedig a már eltöltött lassan egy hónap alatt tapasztalt és azt mondja, hogy 
erre nagyobb figyelmet kell fordítani?
VSZ: A kedves kollégám, Nagy Attila próbál bevezetni, hiszen ő régóta itt 
dolgozik ebben a közösségben. Ő sok jó tanácsot tud nekem adni. Mondta a 
szőlőhegyi részt, hogy arra érdemes figyelni, mert több drogültetvény volt, 
amit sikerült lefülelni. Vannak apróbb közlekedési szabálysértések, de egy 
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körzeti megbízottnak nyilván nem ez a célja, hogy én most idejöttem és 
most mindenkit egyből félre és bírság. Inkább szólunk egyszer-kétszer, és 
ha látjuk, hogy nem hatásos, akkor nyilván valamivel szankcionálni kell ezt a 
dolgot. De én úgy érzem, hogy Adony talán nem annyira „fertőzött”. Apróbb 
lopásokat hallottam, például falopás, de nagy volumenű bűncselekmények, 
hála Istennek, nem történtek.
HG: A jövő szempontjából mi az, amit Adonyban el szeretne érni? 
VSZ: Körzeti megbízottként fontos szempont, hogy az emberek bizalmát 
elnyerjem. Merjenek hozzám fordulni, vagy akár felhívni, hogy „Figyelj, 
Szilvi, ez történt, az történt”, legyen az bármekkora volumenű dolog. 
Nyilván nehéz felvennem a versenyt Attilával, a huszonévével, de azért 
megpróbálom legalábbis utolérni, hogy hozzám is forduljanak bizalommal 
az itteni emberek.
HG: Én megígérem, hogy fogom hívni. És így fogom hívni, hogy „Szilvi, van egy 
kis gondom.” Remélem, hogy minél kevesebbszer. Nagyon szépen köszönöm a 
beszélgetést.
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Ú J J Á   É P Í T E T T E M!!

El nem cserélném semmire
Amire már a legelején is utaltam, hogy sokan kételkedtek a felújítás 
kimenetelében, annak a belekerülési költségeiben. „Megéri egy ilyen korú 
és állapotú házat felújítani?” Azoknak, akik kételkednek, csak azt tudom 
mondani, hogy igen.
Igen, rengeteg energiaráfordítással, rengeteg kreativitással és megfelelő 
kompromisszum-készséggel. Megéri, már csak amiatt is, hogy amit 
az ember magának csinál, az olyan értékké válik, ami pénzben nem 
kifejezhető. Az, aki hajlandó és tud is úgy gondolkodni, hogy nem feltétlenül 
kell mindenhez generál kivitelező, annak megéri. Egy ház építésénél vagy 
felújításánál rengeteg olyan fázis van, amit baráti és családi összefogással 
is meg lehet valósítani. Persze a szakemberek tanácsát nemcsak betartani 
érdemes, de a fontosabb munkák elvégzését érdemes rájuk bízni. Nem 
is tehetnénk másképpen, hiszen akár felújításról, akár új ház építéséről 
beszélünk, bármihez fogunk, folyamatosan hatóságokba botlunk, akiket 
nem tudunk kikerülni. Ettől függetlenül, ha van lehetőség és egyáltalán 
kedv, akkor a baráti „bartel munka” sokszor jól működhet. Úgy gondolom, 
hogy ennek a fajta tevékenységnek a kikopása a mindennapokból egy 
természetes következmény. Nincs idő semmire, senki nem ér rá –látszólag! 
És a társadalom abba az irányba halad, hogy mindent akarunk és azonnal. 
Sajnos ez egy olyan rossz irány, ami megállíthatatlan, de a nagy rohanásban 
azért néha kicsit álljunk meg és gondolkodjunk el ezen. „Mindenképpen 
most kell, mindenképpen teljesen kész kell?”
Érdemes néha kicsit visszatekinteni, tanulni a múltból és levonni a 
következtetéseket. Nekünk ez a felújítás azért ennyire fontos, mert úgy 
érezzük, hogy egy olyan értéket őrzünk vele, ami mellett sokan elszaladnak, 
legyintenek egyet, és nem értékelnek eléggé. Véleményünk szerint, ha 
az értékek megőrzését, állagmegóvását és az új lehetőségek egyensúlyát 
megtalálnánk, akkor talán kevésbé kellene rohannunk, aminek sok pozitív 
eredménye lenne a társadalomra.
„A múlt tisztelete teszi lehetővé a fejlődést, és erősít meg bennünket a 
kultúránkban és hovatartozásunkban.”
Még közel sincs kész a házikónk, de már tisztán körvonalazódik bennünk, 
hogy jó lesz itt lakni.
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Most, 2021 júniusában így állunk…

Számunkra nemcsak az felbecsülhetetlen érzés, hogy belépve a melegről 
bent állandó 22 fokos hőmérséklet fogad minket, hanem az is: 
Tudjuk, ezt mi csináltuk. A ház minden egyes épülő négyzetcentiméteréről 
van élményünk, és az elszenvedett sérüléseket is begyógyítja a tény, hogy 
a miénk, magunknak alkottuk.

ifj. Neichl Mihály
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A Z  A D O N Y I  V A S Ú T  T Ö R T É N E T E

Lassan ideér a jövő is
A mindennapi életünk gyökeres változását éljük: a klímaváltozás hatása 
és várható további következményei arra sarkallják többek között a 
közlekedéssel foglalkozó ökológusokat és műszaki fejlesztőket, hogy 
minél gyorsabban lépjenek annak érdekében, hogy egyrészt keressenek 
működőképes és a tömegek helyváltoztatását is megfelelően kezelő 
megoldásokat, melyek kevésbé, vagy minimálisan járulnak hozzá 
az éghajlatváltozáshoz (ez az ökológusok feladata), illetve az elsők 
térnyerésével irányt adjanak műszakilag és gazdaságilag ennek a 
változásnak.
A bolygónk lakóinak döntő többsége naponta közlekedik: vannak, akik 
fenntartható módon (gyalogosan, kerékpárral), vannak, akik kevésbé 
szennyező módon a közösségi közlekedéssel, és mások járművei pedig 
igen sok káros kibocsátást produkálnak nap mint nap. 
De hát milyen irányok lehetnek a jövőben a tömegek közlekedése terén? 
Az egyik nagyon kézenfekvő válasz a napi közlekedésünk megoldására az 
úgynevezett „15 perces városok”. Ez azt jelenti, hogy a várostervezés, építés 
terén azt igyekeznek megvalósítani a várostervezők, hogy minden lakos 
15 percen belül gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel elérje 
az összes számára szükséges célpontot (munkahely, egészségügyi ellátás, 
oktatás, boltok, szolgáltató helyek, kulturális- és vendéglátóhelyek stb.). A 
helyi közösségi közlekedésben – legalábbis ebben a rendszerben – komoly 
szerep vár a kötöttpályás közlekedésre (villamos, metró). A kedvező 
kibocsátás és működtetési hatékonyság mellett szintén nagy előnye ezeknek 
a közlekedési eszközöknek, hogy könnyebben önvezetővé tehetők (lásd 
négyes metró). Ez a koncepció azonban Adonyt valószínűleg nem nagyon 
érinti a közeljövőben. A helyközi közlekedésnél azonban már érintettek 
vagyunk, sőt a jövő már működik is! Néhány éve Adony is bekapcsolódott 
az elővárosi vonalak rendszerébe. Ennek eredménye a hozzánk is járó szép, 
új szerelvények szuper szolgáltatásokkal, kényelemmel.
És hát merre tovább adonyi vasút? A 2021-es év egyik Adonyra is jelentős 
hatással bíró gazdasági eseménye volt az akkumulátor gyár építésének 
indulása és a térség kiemelt övezetté minősítése. Ennek az övezetnek a 
részese lett Adony is. A „pletykák szerint” ennek a fejlesztésnek komoly 
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befolyása lesz az adonyi vasútállomásra és vasútvonalra is. A tervek szerint 
várhatóan kibővül az adonyi vasútállomás új iparvágánnyal, mely Adonyt 
összeköti Iváncsával, majd az iparvágány mellett további fővonallal is 
bővül a hálózat, mely innen indulva Iváncsa – Komárom – Győr irányba 
egy gyorsvasutat is tartalmazó sínpár kerül lefektetésre. Ez a fővonal az 
ipari használat mellett – mely összekötné az iváncsai akkumulátor gyárat 
az itteni projektet építő cég másik gyárával, mely Komárom mellett van 
– alkalmas lesz személyszállításra is. Adonyra talán azért van szükség 
ebben a koncepcióban, hogy az itteni, a felújítás után kialakított rendező 
pályaudvar könnyű kapcsolatot jelent a Dunával, egyrészt a meglévő 
iparvágány segítéségével (Adony vasútállomásról a 6-os úton most is 
keresztülfut ez a sínpár). Másrészt pedig a vasútállomást és a Duna-parton 
lévő magtárakat összekötendő, Adonyt délről elkerülő közút megépítésével 
komplexszé válhat a gyár alapanyaggal való ellátásának biztosítása vízi 
úton, közúton és vasúton. (Nem mellesleg ez az elkerülő, ha az M6-oshoz 
is kap egy leágazást, akkor az M6-oson érkező teherautóknak nem kell 
városunkon keresztül menniük ahhoz, hogy elérjék az adonyi kikötőt, 
kompot vagy a magtárakat.) A távolsági közlekedésben jelenleg a repülő 
jelenti a döntő megoldást: de a repülés felel a világ összes szén-dioxid-
kibocsátás 6%-áért! És ez brutális nagyságú ahhoz képest, hogy mégiscsak 
nem tömegszállításról és ember-milliárdok közlekedéséről gondoskodik. 
Ennek részbeni kiváltására készült el – orosz kezdeményezésre - a London 
– Tokió szuper expressz vonal koncepciója. Ezt a 13.500 kilométer hosszú 
vonalat egyes résztvevő országok annyira komolyan veszik (például Kína), 
hogy már határátkelője, városokat összekötő részvonalai is működnek! 
Ha ez így halad, akkor az utasok hamarosan vonattal is eljuthatnak majd 
Londonból Tokióba. Ez a vonal a transzszibériai vonat részeként fog 
működni. A projekt magában foglalná egy 28 mérföldes híd megépítését is, 
amely lehetővé tenné a vonatok átjutását a Keleti-tengerre. A tárgyalások 
már megkezdődtek, talán valamelyik mérnöki irodában már a kiviteli 
tervek is készülnek hozzá!!! És a sustorgó hírek azt rebesgetik, hogy arra 
is van komoly esély, hogy az Oroszország felől érkező transszibériai vonal 
Magyarországon keresztül halad át, és akkor koncepcionálisan van esély 
arra, hogy az Adony – Iváncsa – Komárom – Győr építendő gyorsvasút-
vonal része lesz ennek a kontinenseket átszelő járatnak. Azt azért nem 
hiszem, hogy Adonyban lenne ennek a szuper expressznek megállója… 

Hetyei Gábor
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A   T E M P L O M K E R T B E N   H A J T O T T

Magyal

Magyal, vagy Krisztus tövis. A Biblia szerint, mikor Jézust keresztre 
feszítették, szúrós levelű ágakból font koszorúval megkoronázták.

Az első keresztények szemében a magyal vörös bogyói Jézus kiserkent 
vérét szimbolizálták a töviskoronán. A babona szerint karácsonytól 
gyertyaszentelőig van helye a lakásban. Szerencsét és áldást hoz a 
házra, távol tartja a bajt, betegséget. Varázslata megóv bennünket a téli 
hónapokban földünkön kószáló rossz szellemektől. Rémálmok ellen is 
védelmez. Városunkban csak elvétve található, inkább a kevésbé szúrós 
mahóniát ültetik, ami nagyon dekoratív a temetői csokrokban, koszorúkban.

Boldog Istvánné
Fotó: Boldog József
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A D O N Y I   S Z E R V E Z E T E K

Az adonyi Legeltetési Társulat 12. rész

Az elmúlt 11 hónapban az egykori adonyi Legeltetési Társulat gyűléseinek 
jegyzőkönyveit olvasgatva sok érdekes információt kaptunk. Láthattuk, 
hogy az egyéni állattartó gazdálkodás számára milyen fontos volt a 
közösségi összetartás. Minden évben találkoztunk a megfelelő apaállatok 
beszerzésének nehézségével. Fontos feladat volt a legelők karbantartása, 
a szúrós, tüskés gazok irtása, a gyep megújítása. A vezetőség nagyon 
odafigyelt, hogy amiből csak lehet, bevétele legyen: a levágott nádból, fák 
gallyainak eladásából, bérbe adott legelőkből. Sajnos minden évben nagy 
küzdelmet folytattak a legeltetési díj beszedésével elmaradt gazdákkal. 
Elérkeztünk a napló utolsó oldalaihoz, amelyeken az 1937-es év 
eseményeiről olvashatunk. Ismét felmerült egy bikának vásárlása, 
amelyhez kölcsönt kellett felvenni. A tehenesek is kéréssel fordultak a 
választmányhoz: „”Elnök még egy fontos kérdést tárgyal le a gazdákkal, 
amely a tehenesek kenyér kérdéséről szól. A tehenesek kenyeret kérnek 
vezetőségtől, mert nekik már nincs, és ha ezt a kérelmet elutasítják, tovább 
nem szolgálnak. A jelenlevő gazdák kérik a vezetőséget, hogy ezen kenyér 
kérdés úgy rendeztessék, hogy vegyen fel a vezetőség a takarékba kölcsönt 
és azon búzát és rozsot vásároljon részükre, amely összeget a pásztorok a 
szedés után befizetni tartoznak.” 
Márciusban tárgyalták a sertéspestis elleni oltás ügyét is, amelyet 
a vezetőség nagyon támogatott. Viszont: „..ezt a kérdést nem lehet a 
közgyűlésen keresztül vinni, mert nincs itt jelen minden sertés tartó gazda. 
Csak azzal a feltétellel lehetne, ha felsőbb hatóság ezt kötelezővé tenné, vagy 
legalább is erre a körletre rendeletet adna ki, hogy ezen gazdaságot nem 
érintő intézmény végre kötelezővé váljon.”
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Ezen a közgyűlésen indítványozta Simon Ferenc gazdatárs (előző elnök), 
hogy foglalkozni kell azzal is, hogy hol fektet a pásztor, hol pihen és kérődzik 
a gulya. Kérte a vezetőséget, hogy „…utasítsa a teheneseket a jó belátása 
szerinti terület megfektetéséről. Minden esetre a pásztor méltányos díjazása 
a legjobb segítő eszköz a fektéshez.” 
Ebben az évben is fásítani tervezték a legelőket, különösen az újonnan 
gyepesített területeket. Szofóra fákat ültettek ezeknek a legelőknek 
a szélére. Változatlanul nagy figyelmet fordítottak a legelők állapotát 
károsító állatok irtására. Újra előtérbe került a termények jég- és tűz elleni 
biztosítására. Ugyanis, ha szerencsétlenség történik, akkor nagy kár éri a 
Társulatot. 
Felmerült egy új kútnak ásatása a borjúlegelő közepére. Ez a borjúlegelő 
a zsilip, a Dunához vezető vasút és a kanális közötti terület volt. Ezzel 
a területtel volt egy kis gond is, mert még nem volt a közlegelőhöz 
telekkönyvezve. Az ügyet mielőbb rendezniük kellett (még a kútásás előtt). 
A békási istállónál a borjús lakása annyira öreg és rozoga volt, hogy 
összedőlt. Határozat született az új lakás megépítéséről, mégpedig téglából.
Az apaállatok takarmányozása is nagyon fontos volt, hogy megfelelő 
állapotban legyenek. Ezért úgy döntöttek, hogy az erre szánt pénzen nem 
szabad takarékoskodni, a megfelelő takarmányt minden esetben meg kell 
vásárolni. 
Mivel már előzőleg is javasolták, hogy ne közfelkiáltással történjenek a 
választások, ez újra felmerült és bekerült a jegyzőkönyvbe: „Elnök kéri 
a közgyűlést, hogy bízza meg a vezetőséget és választmányt a csősz és 
pásztor választás megejtésére, mert ezt nem találja helyesnek a szokásos 
közfelkiáltással. Így sok érdektelen választó és ordítozó, kinek semmi joga 
sincs, nem érvényesítheti a saját magára ráruházott választó jogát. A 
közgyűlés az elnök kérelmét helyesli és megadja a felhatalmazást a csősz és 
pásztorválasztásra, válasszon a vezetőség a saját jó belátása szerint.” 
Elérkezve a napló utolsó bejegyzéséhez, arról kapunk információt, hogy 
sikerült az új elnök megválasztása. 1937. április 10-én „…a választmány 
egyhangúlag H. Schmidt József alelnököt válassza meg elnöknek, ki először 
tiltakozik, később mégis beleegyez a választmány határozatába.”
Tíz évnek a legeltetési feladatait áttekintve lezáródik a napló, de minden 
abban rögzített mondat az egykori adonyi parasztgazdákra emlékeztet. A 
paraszti élet egyik fő feladatára, az állattartásra és felelősségére. 

Rózsafi János
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Horváth-Bártfai Anikó: Újévköszöntő kópémódra

Szilveszter és újesztendő,
Mi fán terem, s a teendő?

Értem már a napokat,
ismerem az évszakokat,

de a hónapok,
ugyan azok mire jók?
Édesanyám tanítgat,

Újévkor okítgat.
Mesél a hónapokról,

esztendő eleji kívánságokról.
Értem már, mi mire jó,

Íme, a kópés hónapsoroló:
Januárra havat kérek,

Rengeteg hóembert építek.
Februárban farsangolok,

Finom fánkért rimánkodok.
Márciusban tavaszt várok,

Gyakran gumicsizmát rántok,
Pocsolyákért siránkozok,
Esernyővel kalimpálok.
Áprilisban virágvárok,

S húsvéti tojásokat vadászok.
Májusban nagyon igyekszek,
Rajzolok, ígéreteket teszek,

Anyák napját alig várom,
A gyereknapot meg imádom.

Júniusban strandolhatnék,
Ha éppen nem óvodáznék.

Júliusban tombol a nyár,
Lángos, vattacukor, irány!

Augusztusban görögdinnye,
Guruljon mind rögtön ide.
Szeptemberre mit kívánok,

További vakációt várok.
Októberben pihennék,

Néha faleveleket kergetnék.
Novemberre nem tudom,
Ez nem az én hónapom.

Decemberben nem vitás,
Jöjjön a sok csokimikulás,

Ajándék a fa alatt,
Karácsonyi varázslat.



424
Rajz: Győri Jázmin
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Cím Oldal 
Hetyei Gábor, Takács Béláné: Beköszöntő 5 
Boldog József: A Piac térről a Bajcsy felé 7 
Naptár 8 
Eseménynaptár 9 
Pósch Nóri (Írország): Ír bárányragu 10 
Marczinka Tamás: Vadászat – Vadgazdálkodás 12 
Forgó Józsefné: A Duna! 14 
Alsóházi Réka, Hetyei Gábor.: Urbanizáció 17 
Győri Balázs atya: Gondolatok a januári keresztrejtvény megfejtéséhez 22 
Hetyei Gábor: Keresztrejtvény 23 
Ignácz Ildikó, Hetyei Gábor: Irány Elk River! 24 
Pletser Nándor: Tóth Zsuzsanna 26 
Neichl Mihály: Minden kezdet nehéz! 31 
Lauber István: Az adonyi vasút születése 33 
Kovács Amanda - Hetyei Gábor - Füsi Bor: Morzsi és a klímaváltozás I. 36 
Boldog Istvánné: Mirtuszlonc 38 
Rózsafi János: Az adonyi Legelő Társulat 1. rész 40 
Mersics-Morva Dóra: Az igazságos kút 42 
Boldog József: A Piac térről Dunaújváros felé 43 
Naptár 44 
Eseménynaptár 45 
Pósch Nóri (Írország): Vajaskenyér pudding 46 
Marczinka Tamás: A vaddisznó 48 
Forgó Józsefné: Történet a "bármiről" 53 
Alsóházi Réka, Hetyei Gábor.: Nagyvárosi tömegközlekedés jövője 55 
Győri Balázs atya: Gondolatok a februári keresztrejtvény megfejtéséhez 60 
Hetyei Gábor: Keresztrejtvény 61 
Ignácz Ildikó: Új életet alapítani Elk Riverben – a Rácz-család története 62 
Hetyei Gábor: Fazekas Miklós 66 
Schmidt Réka: Tervek, elképzelések, belevágjunk-e?  74 
Lauber István: Az adonyi HÉV megvalósulása 76 
Kovács Amanda - Hetyei Gábor - Füsi Bor: Morzsi és a klímaváltozás II. 78 
Boldog Istvánné: Hóvirág 80 
Rózsafi János: Az adonyi Legelő Társulat 2. rész 81 
Horváth-Bártfai Anikó: Szabad-e farsangot köszönteni? 84 
Boldog József: A régi posta a Petőfi utcában 85 
Naptár 86 
Eseménynaptár 87 
Kardos Györgyi (Svájc): Kísértetek és szarvacskák 88 
Marczinka Tamás: Az őz 90 
Szeitl István: A Szeitl kocsma Adonyban 95 
Alsóházi Réka, Hetyei Gábor.: A mezőgazdasági termelés jövője 96 

T  A R T A L O M J E G Y Z É K
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K Ö R N Y E Z E T I   É R T É K E I N K  -  V A D L E S E N  A D O N Y B A  N

Erdei, mezei totó megfejtések

1. b)

2. a)

3. c)

4. a)

5. b)

6. b)

7. c)

8. a)

9. b)

10. c)

11. b)

12. c)

13. b)

+1 b)
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M E G F E J T É S E K

1. hó      2. hó

3. hó      4. hó
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5. hó      6. hó

7. hó      8. hó
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9. hó      10. hó

11. hó      12. hó
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R É G E N   L Á T T U K A M I  Í G Y   -  
A M I  K I M A R A D T..

A Duna 
Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye

Utcakép: Boldog József
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A templom
Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye

Utcakép: Boldog József
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A nagyvendégló
Képeslap: Hetyei Gábor gyűjteménye

Utcakép: Boldog József



437

J E G Y Z E T



438

J E G Y Z E T



439

J E G Y Z E T



440

J E G Y Z E T



441

J E G Y Z E T



442

J E G Y Z E T



443

J E G Y Z E T


