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Bevezető

Kedves Olvasók!

Nagy örömmel fogadtuk a Kalendárium szellemi 
atyjától, Hetyei Gábortól a kezdeményezést, mely végül e 
könyvecskében nyerte el végső formáját.

A kalendárium műfaja, eredete a régmúltba vezethető 
vissza, és nagyjából az jellemzi, hogy különösebb műfaji 
megkötöttség nélkül merít az adott esztendő fontosabb 
történéseiből, eseményeiből. Ezt teheti általánosságban, 
egy egész országra vonatkoztatva, de teheti, és mostanság 

talán ez a jellemzőbb, egy adott településre vonatkoztatva. 

Nekünk, adonyiaknak, ilyenformán összegezni egy esztendőt, ez az első, de 
talán nem az utolsó alkalom. Talán lesz ennek folytatása, ami egyrészt az 
olvasók visszajelzésein, másrészt a kalendárium írásában, szerkesztésében 
részt vállalók eltökéltségén múlik. Reményeink szerint mindkét oldalon 
rendelkezésre áll majd a folytatásához szükséges biztatás.

Mint azt írtuk, a kalendárium nem tartalmaz műfaji megkötéseket, csupán 
egyetlen vezérelv mentén szerkesztődik. Ez a vezérelv pedig az, hogy 
adonyiaknak adonyiakról, adonyi történésekről szóljon a benne szereplő 
összes írás úgy, hogy közben tükrözze az év jelentősebb eseményeihez 
fűződő kapcsolatainkat, érzéseinket is. Ez igaz még egy ártatlan adonyi recept 
megjelenítése esetén is, hiszen az is jellemző, hogy például 2015-ben mely 
étkek leírását tartották az adonyiak fontosnak megmenteni az utókor számára.

Amikor megkaptam a felkérést e bevezető megírására, természetesen magam 
is végiggondoltam, hogy az önkormányzat számára mi az, ami kiemelésre 
érdemes. Mert sok dolgot tettünk, még több dolgot fogunk tenni, de ez itt nem 
egy leltár, és nem ilyesfajta összegzés kívánkozik ide.

Végül úgy találtam, hogy 2015-ben talán legfontosabb, legjelentősebb, a település 
életére legnagyobb mértékkel kiható munka az utcabizalmik megválasztásához, 
az utcafórumokhoz, majd ezzel párhuzamosan a településfejlesztési stratégia 
elkészíttetéséhez kapcsolódik. E két párhuzamos dolog pedig azért fontos, 
mert ez alapján összegződik és jelenik meg tételesen, hogy az új uniós pályázat 
időszaka alatt milyen és mekkora fába vágjuk a fejszénket. Az igaz, hogy ebből 
2015-ben még nem 



sokat láthatunk, de erősen bízunk abban, hogy néhány éven belül már az akkori 
kalendárium tényként sorolja a megvalósításokat. 

Köszönöm mindenkinek, aki e Kalendárium írásában, szerkesztésében 
közreműködött, és kívánom, hogy a település legifjabb lakójától a legidősebbig 
mindenki találja meg benne az őt érdeklő írást, az utókor pedig e könyvecskéből 
is hiteles képet kapjon arról, hogy valamikor, 2015-ben milyen volt az életünk, 
milyenek voltak a hétköznapjaink, és mi foglalkoztatott minket.

Tisztelettel: Ronyecz Péter polgármester
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Szerkesztői beköszöntő

Amikor 2015 júniusának egyik meleg napján összejöttünk, és elhatároztuk, hogy 
belevágunk a most kezedben tartott Kalendárium készítésébe, nem gondoltuk, 
hogy ilyen nagy fába vágjuk fejszénket. Először az volt az aggodalmunk tárgya, 
hogy mit is tegyünk bele. Aztán, ahogy gyűltek az anyagok, már válogatnunk 
kellett, hogy mi ne kerüljön bele.

Ami kezdetektől vezérelvünk volt, és igyekeztünk mindvégig munkánk során 
figyelembe venni, az a kalendárium jellegzetes „műfaja”. „A kalendárium egy, az 
év napjait, évfordulókat, ünnepeket, sok esetben olvasmányokat is tartalmazó 
évkönyv, melynek elsődleges feladata az idő múlásának jelzése volt.” – 
olvashatjuk a Wikipédiában. A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: ”Népies, 
régi szó. Olvasmányokat, időjóslást, álomfejtést tartalmazó képes naptár.”

Őszintén bevalljuk, hogy az álomfejtés kimaradt könyvünkből, de a többi 
kitételnek igyekeztünk megfelelni, sőt kis csapatunk ki is bővítette azt. 
Mindvégig szem előtt tartottuk, hogy akik megszólalnak benne, adonyiak 
legyenek, amiről írnak, az kapcsolódjon Adonyhoz. Színes, érdekes legyen, és 
hagyjunk nyomot a mai időkből az utókornak: tükrözze azt, hogy mit akarunk 
láttatni Adonyból most és 50 év múlva.

Úgy nevezzük, kincses kalendárium.

Kincses, mert a mi értékeinket tartjuk benne, nem rejtegetjük, hanem inkább 
szeretnénk megmutatni. Megmutatjuk az országos hírű, hozzánk tartozó 
tudósainkat, közéleti szereplőinket, természeti értékeinket, felelevenítjük 
jelenünket is meghatározó szokásainkat akár a gasztronómia, akár 
hagyományok terén, csiszolgatjuk azokat az apró gyöngyöket, melyeket 
környezetünkkel, egészségünkkel vagy éppen a kultúránkkal kapcsolatban 
leltünk.

A CALENDARIUM latin szó, eredeti jelentése: adósok könyve. Arra utal, 
hogy a római pénzügyi jog szerint a hónap első napján voltak esedékesek az 
adósságok és azok kamatainak törlesztése. Ehhez aztán könyvet vezettek, 
melybe valószínű egyéb információkat is bejegyeztek.

Biztosan nekünk is maradtak adósságaink. Reméljük, a következő évben, 2017. 
kalendáriumában ezek is törlesztésre kerülnek.



Most azonban kérjük, hogy fogadják szeretettel az első adonyi kincses 
kalendáriumot, aminek létrejöttében sokan működtek közre!

Sokat tettek jelen kiadvány létrejöttében, a szerzőink: 

Pap Éva, Ecsődi László, Ecsődiné Pletser Edit, Fónad József, Dr. Glashütter 
Csaba, Hetyei Csaba, Hetyeiné Ecsődi Katalin, Horváth Tibor, Kékesi István, 
Kerekes Fanni, Klein Franciska, Kovács Dániel, Kozmér Amanda, Morva Dóra, 
Morva Ildikó, Percsi Tibor, Szabó Ferencné, Virág Lilla és Virág Gréta

Segítőink voltak: Bálintné Sándor Andrea, Dombiné Szűcs Ágnes, Fazekas 
Ildikó, Karsainé Glavinasz Beáta, Kisémet Tímea, Klein Lajosné, Marczinka 
Lászlóné, Morva Ferencné, Nagy Győző, Rosenberg Róbert.

A Szent István Általános Iskola és AMI képzőművészeti tagozat növendékei:  
Antal Dávid Zsolt, Bartos Eszter, Berki Noémi, Bíró Dominik,  Kovács Kriszti, 
Müller Fanni, Németh Edina, Stancel Ágnes, Varga Kira, Virág Viktória, 
Zsigmond Ferenc.

És végül álljon itt egy felhívás: Kedves Olvasó! Minden bizonnyal sok hibát, 
hiányosságot észlel a leírtakban, mely részünkről nem volt szándékos, 
csupán az információ hiánya okozhatta. Tegyen róla, hogy jövőre ne legyen 
a kiadványunkban ilyen: keressen meg minket, és hozza el nekünk azokat az 
értékeket, emlékeket, melyekkel a jövő évi kalendáriumot színesebbé, jobbá és 
még inkább kincsessé tudjuk tenni!

Takács Béláné, Hetyei Gábor 

szerkesztők
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Január





MIT HOZ A JÖVŐ MIT HOZ A MÚLT?

Múltunk, történelmünk fontos része jelenünknek és gyakran erős hatással van a jövőnkre 
is. Adony történelme régmúltra nyúlik vissza és sok-sok irigylésre és megemlékezésre 
okot adó, könyvek lapjára kívánkozó eseményt ölel fel. De a történelem nem csak 
hős és vitézi múltunk lapjaiból áll, hanem a mindennapi történéseink mára leszűrődő 
emlékei is. Az emlékezet szürkül, a hagyományok feledésbe merülnek. Mentsük meg, 
ami még menthető. Hónapról hónapra közzéteszünk most a köztünk élő kollektív 
emlékezetből lejegyzett néhány múltbéli, rendszeresen visszatérő eseményt, melyek az 
adonyi hagyományok részesei. Emellett a hónaphoz kapcsolódó időjárási megfigyelést 
is felelevenítünk annak érdekében, hogy ezek a múltmorzsák itt maradjanak közöttünk. 
Nagy tisztelettel köszönjük az ehhez nyújtott segítséget Klein Lajosné Manyi néninek, 
Köller Ferencné Teri néninek, Morva Ferencné Ági néninek, Kozmér Amandának.

És most felszólítunk mindenkit, akinek emlékeiben élnek olyan hagyományok, 
melyek Adonyhoz köthetők, hogy jegyezze le és ossza meg velünk, hogy a következő 
kalendáriumban tovább tudjuk szőni az adonyi mindennapok eléggé lyukacsosan 
lebegő emlékhálóját. Morva Dóra, Hetyei Gábor

FOGVACOGTATÓ SZOKÁSOK

Újévköszöntő

Január első napján, általános vándorlás vette kezdetét a falun belül. Mindenki, aki 
tehette, ment újévet köszönteni másokhoz. Azonban köszönteni csak rokonokhoz 
volt szokás menni, a szomszédok, barátok ekkor kimaradtak a jókívánságok 
özönéből. Haj a régi szép idők, amikor még nem jelzett percenkét a telefon azzal, 
hogy önnek egy új üzenete érkezett!

Adonyi szokás volt, hogy rezesbandával köszöntötték az új esztendőt, de az 
iparosokhoz cigányzenészek jártak.

Vízkereszt
Szokás volt a szenteltvíz hazavitele e napon Adonyban, melynek gyógyító hatást 
tulajdonítottak. Otthon a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek 
betegek.



Kóstoló

A hagyományok legtöbbször nem jószolgálati cselekedeteken 
alapulnak, hanem nagyon racionális gyakorlatot ültetnek át szokássá. Ilyen 
praktikus szokás a kóstoló.

Az adonyi disznóvágás hagyományai elsősorban gasztronómiai emlékek, 
azonban a szokások egy nagyon jellegzetes és praktikus részét mutatjuk 
be: a kóstolót. Amikor még csaknem minden házban tartottak sertést, a házi 
disznóvágások komoly élelmezési jelentőséggel bírtak. A vágás sajátja volt, 
hogy a normál házi vágáskor csak a köröm és sörte nem került feldolgozásra. 
Azonban az 50-100 évvel ezelőtti tárolási lehetőségek egészen mások 
voltak, mint manapság: nem volt sem hűtőszekrény, sem fagyasztóláda, így a 
hústartósítás különböző módjait találták ki és alkalmazták (füstölés, sózás, 
zsírba lesütés stb.). De még ezek mellett is sok olyan húsféleség adódott, amely 
frissességében volt fogyasztható, azonban a levágott 2-2,5 mázsás sertésből a 
család igényeit messze meghaladó mennyiség állt rendelkezésre. Ezért alakult 
ki a kóstoló szokása, mely alapvetően nem ajándék volt és nem is kedvesség, 
hanem a rendelkezésre álló, egyébként romlandó élelmiszerek hatékony 
elosztásának módja. Mivel majd minden háznál vágtak disznót, ezért igyekeztek 
a környékben lakók úgy összehangolni, hogy egyik héten itt, a másik héten ott 
kerüljön állat a rémfára. 

Kóstolót kétszer is adtak egy vágásból: az elsőt akkor, amikor az abalé megfőtt, a 
pecsenye kisült (délidőben), és a közvetlen szomszédoknak, a böllér családjának 
jutott belőle egy-egy friss sült, máj, főtt hús.

A vágás után kóstolót a rokonok, a szomszédok kapták, a munkák befejezése 
után, mikor a zsír is kisült. Ekkor jutott a csomagba egy pár hurka, egy pár sütni 
való kolbász, néhány szelet friss hús, kövesztett szalonna, egy marék töpörtyű, 
és ha a disznósajt is elkészült, abból egy szelet. A rokonokon kívül a böllér is vitt 
magával egy adagot. Így mindig került friss hús az asztalra.

Aki adott kóstolót, az joggal várhatta el a következő héten disznót vágó rokontól 
a viszonzást. Aki pedig smucig volt, arra ráromlott a friss áru, és két hét múlva 
nem kapott másoktól sem viszonzásul.

A héttérben: Kádár Béla, Disznóvágás 1924 körül.



A kóstoló nem csak adonyi szokás, de jólesően olvastam O. Nagy Gábor: 
Szólások és közmondások című könyvében az alábbiakat: „Nem lakik 
Adonyban” vagy „Nem Adonyba való” illetve „Nem adonyi ember”. Ezeknek 
a szólásoknak a jelentése: „Nem szeret adni, adakozni.” Ez a szólás nagyon 
régi, de remélem nem idejétmúlt. Ugyanez a gondolat ihlette a következő 
szólást is: „Adonyi asszony, megcsalja az urát.”, azaz az Adonyból való, 
könnyen ad másnak. (Ez utóbbi a Magyar közmondások és közmondás 
szerű szólások gyűjteményében található.)

Boldogasszony havi időjárási megfigyelések

Január 6. Vízkereszt: Ha fénylik vízkereszt, a búza jól ereszt.
Január 17. Remete: Szent Antal. Ha esik, Szent Antal elviszi a 

szénát.
Január 18. Piroska: Ha Piroska napján fagy, negyven napig el 

nem hagy.
Január 22. Vince: Ha fénylik Vince, megtelik a pince. Ha 

csepeg, csurog, kevesebb lesz a borod.
Január 25. Pál: Ha fényes szent Pál, minden termés 

szépen áll. Ha Pál fordul köddel, jószág 
hullik döggel.

Vince borvédőszent, az ünnephez mulatság is kapcsolódott. Amit gazdák a 
“szőlő pálfordulásának” neveztek. Már hetekkel előtte megbeszélték, hogy 
kinek a pincéjében ülik meg ezt a mulatságot. Napi élelemnek szalonnát, 
hurkát, kolbászt, kenyeret csomagoltak maguknak és szánkón mentek a 
szőlőhegyre. Itt az egész napos evés-ivás közben szót kerítettek a múlt évi 
termés végeredményére és az új borok minőségének megvitatására. Evés 
után minden gazda pincéjébe ellátogatva, egy-egy tőkére felfújt gömböcöt 
akasztottak, hogy akkora szőlőszemek teremjenek, mint a gömböc maga. 
Ezt a szokást a jövő évi termést befolyásoló mágiaként alkalmazták. 
Amennyiben viszont e napon esett az eső, a gazdák nem ülték meg az 
ünnepet, mert úgy tartották, hogy a rossz idő rossz termést hoz.



SÜSSÜNK (FŐZZÜNK) VALAMIT, 
AZT IS MEGMONDOM, HOGY MIT!

Kedves Olvasó! Minden hónapnál megtalálhatod rovatunkat, melynek nem 
titkolt célja, hogy élesszük fel a régi, adonyi sütés-főzési hagyományokat, és ahol 
módunkban áll, illesszük bele mindennapi menünkbe. Csakis olyan recepteket 
válogattunk össze, amelyek ma is elkészíthetők és fogyaszthatók. Ajánljuk minden 
főzni szerető olvasónknak, hogy vágjon bele, készítse el ezeket az ételeket ezzel 
is tisztelegve a régi korok háziasszonyainak, és tovább őrizve azt a hagyományt, 
amelyet ők is elődeiktől vettek át.

Legyen minden Kedves Olvasónak annyi élvezete a sütésben, főzésben, mint 
amennyi nekem volt az éltelek elkészítésében, elfogyasztásában…

A recepteket lejegyezte, kimásolta, felírta, esetenként elkészítette és az ételekhez 
jó étvágyat kíván: Takács Béláné Marika.

JANUÁR- KOCSONYA HAVA
Kocsonya

Szilveszterkor elmaradhatatlan volt a kocsonya főzése, amihez az alapanyagot 
nem frissen vásárolták a hentesnél, hanem a decemberi disznóvágáskor 
lesózott, pácolt kocsonyahúst használták fel, amit előzőleg egy éjszakán át 
kiáztattak a sóból. Bátran készíthetjük friss húsból is, de az éjszakai áztatás 
akkor is szükségeltetik.
Hozzávalók:
•	 Sóban pácolt hús:
•	 1 db csülök
•	 1 db farok
•	 2 db köröm
•	 1 db orr
•	 2 db fül
•	 1 marék bőr
         Ha valaki szereti a füstöltet. 
•	 1 db füstölt csülök vagy tarja
•	 1 nagyobb fej vöröshagyma
•	 6-7 gerezd fokhagyma
•	 10 szem bors
•	 ½ babérlevél és só.



Elkészítés:
A húsokat előző este előkészítjük: a füstölt húst leforrázzuk, megtisztítjuk, a 
sós húsokat hideg vízben áztatjuk.

Az így elkészített kocsonyahúst 8-10 literes edénybe tesszük, felöntjük 
annyi hideg vízzel, hogy jól ellepje. Lassú tűzön főzzük. Amikor felforr a lé, 
leszedjük a habját, hozzáadjuk a hagymát, a fokhagymát, a borsot, esetleg 
cseresznyepaprikát. Sót csak a főzés vége felé adunk hozzá. Legalább 5 órán 
át főzzük.

Amikor a hús megpuhult, kiszedjük, a levét leszűrjük, majd kicsit állni hagyjuk. 
A csontról lefejtett húsokat tányérokba rakjuk, a léről leszedjük a zsiradékot, 
majd rámerjük a levet a húsokra. Kb. 3-4 óra múlva fogyasztható. Tetejére 
szórhatunk pirospaprikát.

Házi krémes, hájas pogácsa
Újévi édesség volt a házi krémes hajtogatott leveles tésztából. Krémje 
sok tojással, jó zsíros házi tejjel az igazi. A lapokat rendszerint előző nap 
megsütötték, mivel ebből a tésztából készült a hájas pogácsa is szilveszterre.

Liza néni szakácskönyve 1916-ból. Ki tud ma ilyen szépen írni?



EGÉSZSÉGÜNKRE!
„Akkor drága az egészség, amikor meglep a betegség” 

(Közmondás)
Ebben a rovatban havonta Dr. Glashütter Csaba háziorvos ad nekünk hasznos 
tanácsokat, hogy minél egészségesebbek maradjunk, és minél kevesebb 
alkalommal kelljen meglátogatni a rendelőjét (Rendelő). A hasznos tanácsokat 
kiegészítettük Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember teáinak ajánlásával. Gyuri 
bácsi egészségvédő naptárát használtuk fel, melyből megtudhatják, hogy az év 
során milyen teát kell inni ahhoz, hogy megőrizzék egészségüket. A tanácsok és a 
teák remélem, hozzájárulnak ahhoz, hogy kalendáriumunkat ne a betegágyban 
kelljen olvasni. Takács Béláné

 „Ezt a gyógynövény-használati rendszert húszvalahány éve használom 
eredményesen. Ennek köszönhetően 80 évesen is egészséges vagyok. Előfordul, 
hogy nem tudom meginni a soron következő teát, de ebből nem lesz semmi baj. 
Kérem, gondolják meg és használják. ÉRDEMES!!!” – üzeni nekünk Gyuri bácsi.

01.02.-01.14-ig – Immunerősítésre, nyugtatónak:
Háromnaponként egy csésze kakukkfű- vagy orbáncfű tea, esetleg 

váltogatva.

01.15. – Baktériumfertőzés megelőzésére:
Egy csésze valamilyen mentatea.

01.16.-01.30-ig – Női- és férfi ivarszervek erősítésére, hólyagerősítésre:
A nőknek 14 éves kor felett háromnaponként egy csésze cickafarkfű 
tea ez alatt az idő alatt egy ülőfürdőt is javasolok. Férfiaknál 50 
éves kor után háromnaponként reggel egy csésze kisvirágú füzike 
tea. 14 év felettiek is fogyaszthatják. A 2,5 dl vízhez csak egy csapott 
teáskanál női vagy férfifüvet tegyenek.

01.31. – Baktériumfertőzés megelőzésére:
Egy csésze fodor- vagy borsmenta tea.



Cickafark, ami Adonyban árokszélen, réten gyakori. Érdemes 
nyáron gyűjteni, majd teának szárítani.

Rendelő

Még mindig érdemes kérni az 
influenza elleni oltást, s mivel 
kevés a napsütéses órák száma, ne 
spóroljunk a lakásban a világítással 
és a meleggel, mert ezekkel 
eredményesen megelőzhető az ún. 
téli depresszió.

A pálinka finom is és melegít is, 
azonban csak kellően felöltözött 
állapotban fogyasszuk szabadtéren, 
mert elősegítheti a szervezet 
kihűlését.  Ittas embert télen soha 
ne hagyjunk a szabadban magára!

Járdáinkat tartsuk tisztán, ha kell, 
sózással, úgy vélem, ennyi só a környezetüknek nem lesz ártalmára. 

Használjuk ki a téli sportokat és a kevés természetes napsütést!  
C-vitamin-pótlás főként ételekkel (gyümölcsök, savanyú káposzta), 
a D vitamin pótlása mehet tovább tablettákkal.

Cickafark



VIRÁGGAL MONDOM EL

Morva Ildikót nem kell bemutatni az adonyiaknak. Ha betérünk a Rákóczi és a 
Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán található ízléses kis boltjába, sok gyönyörűség fogad 
bennünket: vágott és cserepes virágok, szárazvirág kompozíciók, és a falakon 
Ildikó képei. Előtte azonban még meg kell csodálnunk a kirakatot, ami mindig 
az aktuális időszak színeiben pompázik, és egy-két odaillő festménye is felhívja 
magára a figyelmet. Minden igényességről, visszafogottságról, harmóniáról 
árulkodik. Bátran ajánlom, hónapról hónapra kövessük tanácsait, hogy sok örömet 
leljünk otthonunkban, kertünkben, és adjanak számunkra igazi feltöltődést és 
kikapcsolódást az ott töltött órák az év minden szakában. Takács Béláné

Az orchidea virága
A természet téli álmát alussza, a kertben a növények hálásan fogadják a rájuk 
boruló hótakarót.

Egyetlen éjszaka alatt ez a fehér lepel gyönyörű formákká alakítja a 
növényeinket. Lebontjuk a karácsonyfát, hiányzik a csillogás, de hangulatos 
dekorációkkal visszahozhatjuk!

Míg nyáron a kertben sétálgatva 
rátalálunk egy-egy szép részletre, egy 
virágra, télen jól látható súlypontot 
alakítsunk ki a dekorációnak. Erre 
a legalkalmasabb hely a bejárati 
ajtó melletti rész, vagy a terasz egy 
a lakásból is jól látható pontja. Az 
üres balkonládákba, egy nagyobb, 
földdel töltött cserépbe, kosárba 
tegyünk a kertben, erdőben gyűjtött 
különleges alakú ágakat, nádat, 
fűféléket, vadrózsa termését, 
szárított narancs- és almakarikákat, 
fenyőágakat. A cserépben tartott 
téltűrő növényeinket is használhatjuk. 
Barátságosabbá tehetjük egy 
fényfüzérrel, színes szalaggal, 
mécses- tartóba vagy pohárba állított 
gyertyákkal. Varázslatos koszorúkat 

készíthetünk a megmaradt apróbb örökzöldekből, bogyókból, mohából.



A szobanövényeink eddig szépen fejlődő levelei sárgulni, hullani kezdhetnek, 
például a fikuszé. Ezt huzat, tápanyaghiány, sok víz okozhatja. Érdemes a 
növényt szokott helyénél világosabb helyre tenni és megmetszeni. A leveleket 
borító por akadályozza a fényfelvételt, zuhanyoztassuk le kézmeleg vízzel, vagy 
a nagy leveleket töröljük át nedves kendővel.

 A borongós, hideg napokat jobban viseljük, ha az otthonunk meghatározó 
pontjaira színes cserepes virágokat helyezünk. Száraz levegőjű szobában is jól 
boldogulnak az orchideák! A növényvilág legcsodálatosabb virágai, és még az 
ablakpárkányon is könnyen virágoztathatjuk őket! A formák és színek hatalmas 
választékának nehéz ellenállni, de legjobban a Phalaenopsis (lepkeorchidea) 
tartható a lakásban. Ma már a miniatűr fajtái is léteznek, melyek ugyanolyan 
gazdagon és szinte megállás nélkül virágoznak. Díszítsük az orchideákat 
színes kaspóval, szalaggal, szép formájú ágakkal vagy a karácsonyi dekoráció 
szerényebb darabjaival. Tegyünk a kaspó köré az asztalra borostyánleveleket, 
narancskarikát, fahéj rudakat. A nyílott virágú orchideának bátran 
változtathatjuk a helyét! 

Törekedjünk a lakás és a kerti dekorációk összhangjára! A jó ötletekkel díszített 
otthonunk kitűnően alkalmas a stresszes napjaink kiegyensúlyozására, feltölt 
pozitív energiákkal.

                                   
                              
                                  ILYEN A TÉLI SZIGET



A szobanövényeink eddig szépen fejlődő levelei sárgulni, hullani kezdhetnek, 
például a fikuszé. Ezt huzat, tápanyaghiány, sok víz okozhatja. Érdemes a 
növényt szokott helyénél világosabb helyre tenni és megmetszeni. A leveleket 
borító por akadályozza a fényfelvételt, zuhanyoztassuk le kézmeleg vízzel, vagy 
a nagy leveleket töröljük át nedves kendővel.

 A borongós, hideg napokat jobban viseljük, ha az otthonunk meghatározó 
pontjaira színes cserepes virágokat helyezünk. Száraz levegőjű szobában is jól 
boldogulnak az orchideák! A növényvilág legcsodálatosabb virágai, és még az 
ablakpárkányon is könnyen virágoztathatjuk őket! A formák és színek hatalmas 
választékának nehéz ellenállni, de legjobban a Phalaenopsis (lepkeorchidea) 
tartható a lakásban. Ma már a miniatűr fajtái is léteznek, melyek ugyanolyan 
gazdagon és szinte megállás nélkül virágoznak. Díszítsük az orchideákat 
színes kaspóval, szalaggal, szép formájú ágakkal vagy a karácsonyi dekoráció 
szerényebb darabjaival. Tegyünk a kaspó köré az asztalra borostyánleveleket, 
narancskarikát, fahéj rudakat. A nyílott virágú orchideának bátran 
változtathatjuk a helyét! 

Törekedjünk a lakás és a kerti dekorációk összhangjára! A jó ötletekkel díszített 
otthonunk kitűnően alkalmas a stresszes napjaink kiegyensúlyozására, feltölt 
pozitív energiákkal.

                                   
                              
                                  ILYEN A TÉLI SZIGETILYEN A TÉLI SZIGET



LOGIKAI FEJLÖVÉSEK

A logikai fejtörőink minden hónapban ismétlődnek, de – igen, jól sejtik – mindig 
mások és mások a kérdések és természetesen a válaszok is. Senkit ne csapjon be az 
adonyi környezet és adonyi történet: ezek vicces, vagy komoly, de mindenképpen 
gondolkodtató kérdések. A fejtörőkben szereplő gyerekek korára való utalás 
azt jelzi, hogy (pl. most a januári kérdésnél a hatodikosok rejtvénye) az adott 
osztályba, vagy óvodába járó gyerekeknek ildomos megfejteni a rejtélyt. Tisztelt 
fölnőtt társaim, számunkra nincs korlát: minden talányt ki kell tudnunk bogozni.

Még egy fontos megjegyzés: június jellemzően vidám hónap: no itt is 
megmutatkozik ez. Ennél az egy hónapnál nem biztos, hogy csak a kristálytiszta 
logika kell a kérdések megválaszolásához, itt kell egy kis csalafintaság is…

És aki végképp nem boldogul a megfejtéssel, tegyen úgy, mint Nagy Sándor. 
Telmisszosz királya, bizonyos Gordiasz szekerének a jármát a király fia (Midasz) 
somfaháncsból font csomóval illesztette a rúdhoz úgy, hogy a kötél végeit a 
csomó belsejébe rejtette. A legenda szerint, aki ki tudja bontani a csomót, az lesz 
Ázsia ura. Mikor a makedón Nagy Sándor i.e. 334-ben elfoglalta a királyi palotát, 
hosszú ideig nézegette a csomót, de mivel tanácstalan volt, végül szétvágta 
azt. Nagy Sándor végül az Indus és Óxosz folyókig meghódította Ázsiát, ezzel 
beteljesítve a jóslatot. A titkok, a rejtvények megoldása, ugyanis minden lapon 
ott szerepel QR kóddal, melyet okos telefonnal könnyen „ketté lehet vágni”. (És 
akkor joggal mondhatjuk: ha a telefonom okos, nekem nem kell annak lenni.) 

Jó szórakozást! Fejtörő tisztelettel: Hetyei Gábor

?
1. Vándorok az adonyi Békás csárdában – hatodikosok rejtvénye

Sok-sok évvel ezelőtt – régi térképek is igazolják – az adonyi szőlőhegy lábánál 
állt a Békás csárda, mikor még Adonyt Rác-Adonynak hívták. Hát most erről 
szól a rejtvényem…

3 vándor hideg téli estén késő éjjel a csárdához ért.

- Fogadós, van-e szobád? – kérdezték.

- Igen, van, 30 adonyi dukát az ára – mondta a fogadós.

A három vándor összedobja gyorsan a pénzt, mindegyik ad 10-10 dukátot, 
így összesen 30-at fizetnek. A szobába felmennek lepihenni. A fogadós percek 
múltán észbekap, 

- Hohóóó, hát becsaptam szegény vándorokat! – kiált fel nagy hirtelen.

A szobának ugyanis nem 30, hanem csak 25 dukát az ára. Szalajt iziben az 
inasért, és odaad neki 5 dukátot, hogy vigye fel a vándoroknak. Az inas a 
lépcsőn menet gondolkodik:

- A vándorok biztos adnak nekem 2 dukát borravalót örömükben és jó 
szolgálatomért - de biztosra akar menni, ezért a két dukátot gyorsan eltesz 
magának.

Felérve a szobába a három vándor mindegyike visszakap 
az inastól 1-1 dukátot. Na mármost, ezek szerint mindegyik 
vándor fizetett 9 dukátot, hisz a 10-ből mindegyik 
visszakapott 1-et, 1-et. 3x9=27. 2 dukát az inas zsebébe 
lapul. 27+2=29! De hova tűnt a harmincadik dukát? 
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JÁTSZANI IS ENGEDD...

Ez a fejezet hónapról-hónapra a korábbi időszakok 60-as, 70-es, 80-as évek 
játékait idézi, melyet itt Adonyban szívesen játszottunk, játszottak az itt élő 
gyerekek. Minden bizonnyal sokan lesznek olyanok, akik felhorkannak, hogy „Ez 
a játék nem is így van!”. Erre csak azt mondhatom, hogy de, de, így is van, meg 
ahogy a Kedves Olvasó emlékszik, úgy is van. Mert ezeket a játékokat sok esetben 
utcánként, városrészenként máshogy játszottuk. Még az is előfordult, hogy 
egy másik csapattal más játékszabályok voltak a mérvadóak. A legfontosabb 
azonban az, hogy a játékaink, miket oly sokszor élveztünk, izgultunk, izzadtunk 
fennmaradjanak. És aki jobb szabályokat ismer, kérem, ossza meg velünk, hogy a 
legközelebbi Kalendáriumba esetleg be tudjuk rakni az utókor okulása végett. A 
szabályok kollektív bölcsesség eredménye.

Sok-sok aranyköpés kering kézen-közön, melyet gyermekeink, mi, vagy szüleink 
mondtak: több helyen ezekből nyújtunk át csokrot, hogy pedagógusaink mellett 
mi, többiek is tudjunk egy jót röhögni, és ne a bizonyítványon kelljen kacagni!

Kéretik kipróbálni, ehhez jó szórakozást kíván: Hetyei Gábor

Golyózás – Játék 8-10 éveseknek

Milyen csuda jó dolog volt, amikor az adonyi trafikban néhány fillérért golyókat 
lehetett venni. Voltak köztük csontgolyók (hogy tényleg azok voltak-e, bánat 
sem tudja, de egy biztos, nagyon hatásos volt a törtfehér szín, némi kis repedés 
és a nem tökéletes gömbforma), voltak köztük üveggolyók (ezeket nem 
szerettük, mert törtek, tehát haszontalanok voltak), és voltak köztük műagyag 
golyók (melynek belsejében szivárványszínek ragyogtak). Ezek átmérője 1 cm 
körüli volt és alkalmanként 1-et, 1-et vehettünk csupán, de azt sem minden 
héten. Akinek már 10-15 golyója volt, annak aztán volt becsülete…

Aztán a golyókkal hosszú órákat el tudtunk játszani azokon a meleg nyári ebéd 
utáni időkben, amikor még nem voltunk annyian, hogy focizni tudtunk volna, 
vagy csak a meleg nem engedett fel a pályára minket. 



„Azt játszottuk, hogy mindenki gurít egy golyót, és akinek a golyója eltalál egy 
olyan golyót, ami már oda van gurítva, akkor azé az összes golyó. És sorba 
gurítottuk a golyókat, már volt a falnál vagy tizenöt golyó, és volt közte két üveg 
is.” (Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk) 

Szanyi Péter: Einstand c. szoborcsoportja

Általában hárman, négyen játszottunk - ennyien még kevesek voltunk a focihoz.

A golyózás játékszabálya nálunk rém egyszerű volt: felváltva gurítottunk, és 
akinek a falhoz közelebb volt a golyója, ő nyert. Persze, itt is voltak trükkök: 
a falról visszapattanó golyóval elütni a másik golyóját, vagy csak erőből 
rádobni. Ez utóbbi már sok fineszt igényelt. Aztán játszottuk úgy is, hogy a 
nyári porba lyukat fúrtunk – egy öklömnyit – és egymást váltva gurítottunk. 
A lyukon kívül rekedt golyók a pályán maradnak mindaddig, amíg valaki a 
lyukba nem talált. Ő aztán felszedte az addig játékba hozott összes golyót, ha 
ugyanabban a sorozatban már mindenki gurított. Az esetben, ha a sorozatban 
utána következők közül másvalaki is betalált, egyenlő arányban osztoztunk. 
Játszottuk ezt úgy is, hogy az elől álló saját golyót egy következő gurításnál, 
hozzákoccantással is lyukba lehetett juttatni.

Hogy mi milyen korszerűek voltunk! El kellett telnie jó 30 évnek, hogy szembe 
találkozzam a gyerekkori golyózás felnőtt és francia változatával a petanque-
gal. Nincs új a nap alatt…



 Iskolások mondták

Történelem órán 1.:
 Mikor II. Endre hazajött a háborúból, országát és 

feleségét fenekestül felfordítva találta.
Történelem órán 2.:
 Dugonics Titusz a hátsóját a falhoz támasztotta és 

azon felmászott. 
Történelem órán 3.:
 IV. Béla várromokat épített. 
Irodalom órán1.: 1848-ban megtartották a szabadságharcot és 

Petőfit a vállán vitték be a sajtóba. 
Történelem órán 4.:
 II. Rákóczi Ferenc Rodostóba ment nyugdíjba.
Történelem órán 5.:
 Őseink nem éltek haláluk napjáig, 

mert rendszerint előbb elestek a 
csatákban. 

Földrajz órán 1.:
 Az üstökös egy olyan csillag, melynek magja van és 

csóválja a farkát.
Irodalom órán 2.:
 Petőfi megható módon szerette 

édesanyját, ez kitűnik abból a 
verséből is, melyben azt írta: „Bár maradtam volna 
benne végig!”.

Biológia órán 1.:
 A macska igen szívós állat, mert ha agyonverik, még 

sokáig él, mielőtt megdögölne. 
Történelem órán 6.:
Tanár: Őseink a Vereckei hágón át jöttek be a Kárpát-

medencébe. Tud valaki mondani egy másik hágót?
Diák: Kárthágó…

Takács Béláné Marika gyűjtése



ADONYI EMBEREK- ADONYI ÉRTÉKEK: 

ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

A Képviselő Simon

Az idősebbek talán még emlékeznek erre a névre, és emberi tartást, tiszteletet 
sugárzó alakjára, akihez mindenki bizalommal fordulhatott, és tanácsot, jó 
szót, biztatást mindig kapott.

Simon Ferenc kisbirtokos 1893-ban született Adonyban. Hat elemi iskolát 
végzett, de egész életében autodidakta módon képezte magát.

A helyi tűzoltó zenekar trombitása, aki állítólag még a grófnő szívét is 
megdobogtatta.

A közügyek iránt mindig érdeklődést tanúsított. A I. világháború kitörésekor 
bevonult a budapesti volt 10. tüzérezredhez, s 1915 októberétől 1918 júliusáig 
az orosz, román, és olasz harctéren teljesített szolgálatot. A piavei offenzívánál 
hét helyen megsebesült. Mint tüzér szakaszvezető szerelt le. A kisezüst és 
bronz vitézségi éremmel, a sebesülési éremmel és a Károly csapatkereszttel 
tüntették ki. 

Leszerelése után a maga 8 holdján, és bérelt földeken gazdálkodott.

A Legeltetési Társulat elnöke, majd 1933-tól az Adony község 
képviselőtestületébe is beválasztották. Bekapcsolódott a Faluszövetség 
munkájába, és annak elnöke lett.

1937 májusában falunapot és állatkiállítást rendezett Adonyban, 1938-
ban a székesfehérvári téli gazdasági iskolával karöltve vándorgyűlést és téli 
gazdaakadémiát. Haladó szellemű gazdatársaival együtt Olvasókört szervezett, 
és oda vásárolták a falu egyik első rádióját. A Gazdakör egyik szervezője és 
alapítója. Tagja volt a vármegyei mezőgazdasági bizottságnak, és titkára a 
Zöldmező Szövetségnek.

1939-ben a Gróf Teleki Pál által alapított Magyar Élet Pártja színeiben indult 
az országgyűlési választásokon, és nagyarányú győzelmet aratott a Nyilas Párt 
indulójával szemben. 



Választókerületéhez tartozott Adony, Baracs, Dunapentele, Ercsi, Érd, Iváncsa, 
Kisapostag, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráckeresztúr, Százhalombatta.

Az Országgyűlés Gazdasági, valamint Számviteli Bizottságainak tagjaként 
legfőképp a mezőgazdaság fellendítéséért, a kisbirtokosok támogatásáért és a 
gazdaképzésért emelt szót.

1945 után államosították lakóházát, földjeit. Az új „uralkodó osztály”, a helyi 
hatalmasságok azonban nem merték kitenni házából, így a maga által épített 
Bocskai utcai házban lakott - bérlőként. Szőlő- és gyümölcstermesztéssel és 
eladással foglalkozott a megmaradt kápolna-sori szőlőben, ahonnan az árut kis 
fiákeren szállította haza a kuncsaftoknak, akik már várták a hamvas barackot, 
vagy az illatos csemegeszőlőt.

Mélyen vallásos katolikus volt, nagyon sokáig az Egyházközség elnöke olyan 
időkben, mikor emiatt állandó megfigyelés alatt állt.

Többször próbálták rábeszélni szép szóval, fenyegetéssel, hogy álljon a 
kommunisták közé, hiszen még ekkor is nagy tekintélynek örvendett, de ő 
mindig azzal válaszolt, Istent nem hagyja el.

Így aztán a régi rendnek „vörös” Simon volt, haladó nézetei miatt, az új rendnek 
meg vallásossága, erkölcsi értékrendje szúrt szemet.

A megpróbáltatások és megalázások közepette sem zúgolódott, szitkozódott 
soha. Mindig jókedvű, kiegyensúlyozott maradt, és igyekezett lépést tartani a 
világ dolgaival. Ahogy a kinyílt az első virág, kalapja mellől nem maradhatott el. 
Képes volt a lovas kocsiról leszállni egy árokparti szép virágért, munka közben 
megállt, hogy gyönyörködjön a madarak énekében.

77 éves korában, 1970-ben hunyt el Adonyban.

Nem lenne teljes ez a visszaemlékezés, ha nem említeném meg Simon Ferencné 
Olaj Erzsébet, Lizi néni alakját, aki jóban, rosszban hű társa volt, és a maga 
módján még akkor is segített másoknak, amikor a saját családjának is kevés 
jutott. Ha valaki kérni jött, soha nem ment el üres kézzel, ha bánattal jött, nem 
ment el vigasztalás, bátorítás nélkül, ha örömhírrel, annak ő talán még jobban 
örült, mint a hírhozó.



96-évesen ment el, és a család még ennyi év után is meglepődve talált névtelenül 
köszönetet mondó csokrokat a sírján….

  

DÍSZPOLGÁRAINK

1991. Szabó Lajos C.M

Szabó Lajost 1931-ben szentelték pappá, így 60 éves 
hálaadó gyémánt miséjét ez évben tartotta. Hatvan 
éves papi szolgálatából 40 évet Adonyban töltött, az 
adonyi polgárok teljes tiszteletétől és szeretetétől 
övezve. Rendje szétszóratása és politikai üldöztetése 
ellenére mindvégig rendíthetetlen hittel és szeretettel 
végezte az adonyiak lelki gondozását; volt az adonyiak 
„Lajos atyája”. Nemzetközileg ismert és elismert 
természetgyógyászként pedig évtizedekig adonyiak és 
nem adonyiak ezreinek adott hasznos életvezetési- és egészségügyi tanácsokat.



HELYBEN SZÜLETTEK
Tisztelt Olvasó! A „Helyben született” fejezet egyes hónapjaihoz olyan alkotásokat 
szerkesztettünk, melyeknél a közös rendező elv az volt, hogy Adonyban, adonyi 
emberek által készültek. Fontos szempont volt a válogatásnál a műfaji, tematikai 
és formai sokszínűség. Éppen ezért a jelen gyűjteményben vannak helyi nóták 
(melyek szerzőit lehet, hogy tudjuk, vagy csak tudni véljük, azonban az is 
lehet, hogy nem is annyira adonyi, csak áthallásokkal „adonyiasodással” vált 
helyivé), adonyiak által írt versek, novellák, mesék, mondák, régmúltról ránk 
hagyományozott gyermekversek. „Vive la différence”, éljenek a különbségek, lesz, 
kinek ez, lesz, kinek az fog tetszeni, itt a lehetőség, tessék választani… 
Jó szórakozást! Hetyei Gábor

ADONYI NÓTÁK

Pliti Kata



Ez az, amire mindenki emlékszik (legalábbis 60 felett), és nagyon sokan 
máshogy és másra. Úgy tűnik, hogy ennek az adonyi nótának van adonyi 
története…

Nem is olyan rég – a hetvenes évekig – a Kis utca és a Rákóczi utca 
kereszteződésében lévő épület hosszú, az utcafronton egybeépített, polgári 
stílusú ház volt, egészen a mai „Duna vendéglőig”. Az első és a harmadik 
ház ma is megvan, ha nem is régi állapotában (húsbolt, illetve kocsma), a 
másodikat már lebontották (ott épült a Szűcs család háza). A lebontott ház 
nagy fa kapuját kitárva, a kapualjban árult édességet Pliti Kata az arra járók 
számára. Nem üzlet volt, nem cukrászda, csupán egy asztal, meg egy szék, 
ahova kitelepült. Leggyakrabban a moziba menő közönség számára kínálta 
portékáját: dunakavicsot, égetett cukorból készült nyalókát, a matyó cukorkát 
(karamellával bevont mazsolát), savanyú cukorkát, csoki szeleteket. A cukorkát 
lehetett szemenként, de akinek kicsit jobban ment, zacskóban is venni. Ha hideg 
volt, vagy rossz idő, és a vevők nem kívánkoztak a kapu alatt ácsorogni, nem a 
vevő ment a bolthoz, hanem a bolt ment a vevőhöz. Ilyenkor a cukorkaáruda 
bőröndbe költözött, és ment a mozi előterébe, ahol aztán a film kezdetéig a 
gyakran 150-180 fős (!) nézősereg, miután kivárta a sorát a mozijegyért, beállt 
a cukorkáért is a sorba… 

Nem volt konkurencia nélkül, mert a vasárnapi miséről jövet a mai Rákóczi 
út és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésében lévő, a Farkasék által vezetett 
trafikban (most ennek a helyén van az útirány előjelző tábla), vagy hét közben 
a mostani okmány iroda helyén lévő Tischner-féle boltban is lehetett édességet 
vásárolni.

A sokféle emlék sokban különbözik a Pliti Kata cukrászdájával kapcsolatban, 
azonban egyben mind egyezik, hogy krémest nem árult: úgy tűnik, a nóta kicsit 
másként őrzi az édes emlékeket… De lássuk akkor a nótát:



És még két adonyi(-nak vélt) dal, melyet minden mulatságon énekelték 
a kedves mulatozók:

(És itt következzen a Misák felsorolása és a refrén:)

Ejj-hajj Csicsa Misa, Nádi Misa, Ördög Misa, Gyatya Misa, Kremmer Misa, 
Blaskó Misa Köller Misa, Payer Misa, Trautmann Misa, Csimpász Misa, 
Töke Misa, Müller Misa, Krausz Misa.
Hogyha mégis megtaláljuk nálad a rizsát,
Rögtön felakasztjuk a Misát.
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CIVL SZERVEZETEK
A helyi társadalom belső erejének, kohéziójának és együttműködési képességének, 
végső soron fejlettségének kétségkívül fontos minősítő eleme a jelenlévő civil 
szervezetek  száma és sokszínűsége; a közösség szervezettsége.

Közös jellemzője a civil szervezeteknek, hogy nem kormányzati (NGO) szervezetek, 
önszerveződések, önszabályozók, önkéntesek, öntevékenyek, közhasznúak. Ezek 
a szervezetek alapvetően a civil társaságok, az egyesületek és az alapítványok. 

A közvetlenül vagy közvetve a közjót szolgáló, a sajátos társadalmi érdek-
és érdeklődés, értékválasztás alapján létrejövő szerveződéseknek komoly 
hagyománya van Adonyban. Az 1869- 1946. közötti időszakban 27 vallási- 
kulturális- szociális-, és gazdasági jellegű egyesületről van tudomásunk. Jelenleg 
hasonló számú társaság- egyesület- alapítvány működik településünkön; 
melyeket a kalendárium szerkesztése kapcsán megkerestünk, hogy adjanak hírt 
magukról; s akik megtették, őket mutatjuk be…

ADONYIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET
2457 Adony, Hunyadi u. 15.

Elnök: Percsi Tibor
Az egyesületet 1995. október 3-ai határozatában 1. 147 sorszám alatt jegyezte 
be a Fejér Megyei Bíróság.
Az egyesületnek alakuláskor 110 adonyi, illetve Adonyból elszármazott tagja 
volt, mely az óta 128 főre módosult.
Az egyesület tevékenységi körét alapszabályában az alábbiakban rögzítette.
Az egyesület célja:

- szülőfalunk sorsával, múltjával, jelenével és jövőjével való foglalkozás 
és törődés, ezért tenni  kész - lakóhelyétől függetlenül – a világon bárhol 
élő adonyiak összefogása

- Az Adonyból elszármazottak, illetve a szülőfölddel kapcsolatot 
tartó gyerekeik felkutatása, velük való kapcsolattartás, községünk 
sorsáról, terveiről való tájékoztatás, illetve az Ő Adonnyal kapcsolatos 
problémáinak megoldásában történő segítség.



- Községünk múltjának, nemes hagyományainak felkutatása, 
megismertetése és továbbadása.

- Közreműködés községünk távlati és fejlesztési terveinek kialakításában.
- A kulturális és néphagyományok ápolása, az adonyi kulturális- és 

sportegyesületek, csoportok munkájának népszerűsítése, segítése.
- Megvalósítható ötletekkel, javaslatokkal vagy – kinek-kinek társadalmi, 

munkahelyi lehetőségeiből adódóan segíteni szülőfalunk, községünk 
gazdasági, kulturális, stb. továbbfejlesztését, új vállalkozások 
kialakítását, bővítését, községünk közterületi (középületek, utak, 
parkok, temetők, táj- és természetvédelmi részek) szebbé tételét.

- Községünk ünnepeinek közös ünneplése. Szeretteink emlékének, ránk 
bízott hagyományainak ápolása, s mindezekkel mind az Adonyban élők, 
mind a távol élők szülőfalu, szülőföld és hazaszeretetének erősítése.

A fenti céloktól az egyesület az évek során nem tért el, ennek szellemében 
tevékenykedik.
Évi rendszeres két ülésén, a tavaszi és az őszi ülésen áttekinti a tagság – 
meghívott községi vezetők beszámolója alapján – Adony aktuális problémáit, 
tervezett fejlesztéseit, illetve az adonyi civil szerveződések tevékenységét. Ez 
alapján dönt, mely kezdeményezést támogat akár szellemi, akár konkrét anyagi 
forrásokkal is. Az elmúlt időszakban így járult hozzá a faluköszöntő táblák 
készítéséhez, kihelyezéséhez. Önállóan készíttetett két márványtáblát, melyek 
egyikén az eddigi Adonyban szolgálatot teljesítő lelkipásztorok, a másikon az 
eddigi iskolaigazgatók nevét örökítette meg.
Ugyancsak márványtáblával állított emléket az egykori Cikola területén. 
Anyagilag is hozzájárult az egyesület a temetői kápolna, valamint a kastélykapu 
helyreállításához. Elsősorban szellemi támogatással (tervezéssel) segítette 
a mobil szabadtéri színpad elkészítését, a volt bölcsőde Idősek otthonává 
történő átépítése során a szükséges statikai tervek, illetve az önkormányzat 
épületének bővítését előkészítő statikai tervek elkészítését.
Az egyesület éves tagdíja mellett sikeresen pályázott az elmúlt években a 
községi önkormányzat civil pályázatain, egyéb pályázatokon, mely összegek az 
éves tagdíjjal kiegészülve mára nagyobb szabású tervekhez is alapot adhatnak. 
Más vonatkozású, de nem jelentéktelen támogatás az, amikor a baráti kör 
távolban élő adonyi tagjai az éves adó 1%-ának felajánlásával az „Adonyért” 
Alapítvány községszépítő munkáját támogatják.



Az egyesület vidéki tagjai rendszeresen kézhez kapják a Duna-Adony újság 
számait, így gyakorlatilag „napra készek” a község történéseiben.
Az elmúlt években még a következő feladatokat hajtottuk végre:
A Kastélyparkban található volt grófi szökőkút felújítása, működőképessé 
tétele.
A városközpontban felállítottunk egy világító, zenélő köztéri órát.
Hozzájárultunk anyagilag a polgármesteri hivatal aulájában egy márványtábla 
elkészítéséhez, felszereléséhez, melyen a díszpolgárok nevét rögzítettük.
Elkészítettük a Koller-téri emlékművek díszkivilágítását. 
Végezetül szervezéssel, vendéglátással hozzájárultunk a Szentmihály pusztai, 
valamint a Sánc pusztai emlékkövek avatásához.
Összeállította: Percsi Tibor elnök
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MIT HOZ A JÖVŐ MIT HOZ A MÚLT?

Tollfosztás
Ha 80-100 évet visszamegyünk az időben, sokkal gyakoribbak voltak azok 
a közösségi tevékenységek, melyek a téli délutánokat kitöltötték. Ezek 
leggyakrabban akkor is munkával teltek, mint általában a falusiak mindennapjai, 
azonban ennek a közösségben végzett tevékenységek haszna nemcsak a 
munka terméke, hanem a szórakozás is volt. Egyik ilyen közös munka volt a 
tollfosztás. Az őszre felnevelt és levágott libák, kacsák tollát a gazdaasszonyok 
összegyűjtötték, a szárnyvégeit eltették tollseprőnek. A tollseprőt fahamuban 
megfürdették, hogy fertőtlenítse, és a molyt belőle távol tartsa. Takarításkor, 
porsepréskor ezeket használták.
Mivel az őszi időben ilyen munkára nem volt idő, a toll feldolgozása februárra 
maradt: ekkor már elmúltak az ünnepek, megvolt a disznóvágás, még a kertben, 
szőlőben nem volt munka. 
A tollfosztás azt a takarékos vidéki szemléletet is reprezentálja, hogy a felnevelt 
állatokból semmi sem mehet veszendőbe. Célja: a toll száráról a pelyhek 
letépése (fosztása), hogy azt párnába, dunnába fel tudják használni.
A tollfosztás igazából még előző évben kezdődött. A szülők és idősebb 
lánytestvérek a szárnyasok tollát megtépték, külön gyűjtve a pehelyt és a tollat. 
A libákat koruk szerint évente többször is megtépték. Ez a munka szakértelmet 
és gyakorlatot kívánt, hogy meg ne sértsék a liba bőrét.
A csapat ebéd után kezdett gyülekezni az asszonyok, lányok, kendővel bekötött 
fejjel. A tollfosztás nagy fizikai megterhelést nem okozott. Ennek ellenére olyan 
jellegű munka volt, ahol a résztvevőnek izegni-mozogni nem nagyon szabadott, 
mert a toll minden egyes mozdulatra elkezd szállni. Egy meggondolatlan 
tüsszentés esetén a helyiség legtávolabbi sarkába is kerülhetett tollpehely. 
A monotonnak tűnő munkát, hogy el ne álmosodjanak, meséléssel, 
anekdotázásokkal törték meg. Gyerekek a tollfosztásra nem mehettek be, 
hisz „fészkalódásukkal” nagy felfordulást okozhattak volna. A háziasszony 
közben mindenki elé egy-egy halmott tett, ami aztán az idő múlásával egyre 
kisebb lett, ahogy a szorgos kezek tépkedték a tollat és a pelyhet a szárról. Az 
asztal mellett kitüntetett helyet kaptak az ügyes kezű mesélők. Ahogy gyűlt a 
pehely az asztalon, úgy időnként a gazdasszony elrakta egy párnahuzatba. Így 
folytatódott a fosztás addig, amíg a toll el nem fogyott, vagy az idő későre nem 
járt. 
Az érkezőket az utolsó napon a háziasszony teával, melegborral, apró 
süteménnyel fogadta. Adonyban szokás volt, hogy ilyenkor pogácsát 
sütöttek, melybe tollat tűztek bele. Akinek sütés közben a pogácsáján a toll 



megperzselődött, arra a jóslás szerint sok betegség várt az évben.
De miért is volt szükség minden évben a tollfosztásra? Az eladó lányok, ahogy 
férjhez mentek, édesanyjuktól hozományba megkapták a két ágyra való 
dunyhát, párnákat, melyek dagadtra voltak tömve liba-, kacsatollal. A stafírung 
többi részei voltak a takarók, lepedők, törölközők és minden egyéb, amelyre 
az új családnak szüksége lehetett. Régi szokás szerint a kelengye minimum két 
dunnából és négy vánkosból állt. A hagyomány szerint a férjhez menő lányok 
dunnáját és párnáját közösen tömik meg az asszonyok: a lányos család női 
tagjai, a rokonok és szomszédok. Gyakran azért kellett több éven keresztül 
tépni, fosztani a tollat, hogy mire a lányt megkérik, kész legyen a hozomány. 
Felmenőink egyszerűen, szerényen éltek, de ilyen alkalmi összejöveteleken is 
vidámak, jókedvűek tudtak lenni.

Ha már február, akkor farsang
Természetesen nem mehetünk el februárban a farsang mellett: ugyan vallási 
ünnep, azonban hagyomány is egyben. A hagyomány szerint Adonyban a „báli 
szezon” a farsang utolsó hétvégéjén, szombaton kezdődött, de volt bál vasárnap 
is, hétfőn is, sőt kedden is. Egyre kellett vigyázni: a keddi bál éjfélkor be kellett, 
hogy fejeződjön, hiszen a hamvazó szerda már a böjt első napja. A húshagyó 
keddi bál, batyus bál volt.
A farsang időszakában rendezték Adonyban az Ember- bált is, ide csak házasok 
jöhettek és ezen mindig a rezesbanda zenélt. A bálok mindig máshol voltak, 
jellemzően kocsmákban rendezték őket, és mindig mások és mások voltak a 
rendezői (ma ezt úgy mondanánk, civil szervezetek: iparos egyesület, tűzoltó 
egyesület, színjátszó kör), azonban a társaság magja többnyire ugyanaz volt. 
Le a kalappal azok előtt, akik 4 napon keresztül bírták a megpróbáltatásokat.
A szőlőhegyi ünnepek sorába is bekerült ez a mulatság azzal az érdekességgel, 
hogy húshagyó kedden, úgynevezett asszonyfarsangokat tartottak. Ez azt 
jelentette, hogy az egész éves férfiuralom után, az asszonyoké lett a szőlőhegy 
egy nap erejéig, ahol finom ételekkel, felügyelet nélküli borkóstolással és 
nótázással jutalmazták magukat.

Böjti szelek fújnak

A böjt hamvazószerdával kezdődött és húsvétig tartott. Ez idő alatt nem volt 
zenés mulatság falunkban. A péntekeket mindig tartották, de többen a szerdát 
is. Esküvő is csak akkor tartatott ez idő alatt, ha nagyon muszáj volt. Ha volt is 
lakodalom, az sem nagy, csak vacsora, mulatság nem nagyon.



Böjtelő hava megfigyelések

Február 2. Karolina Gyertyaszentelő Boldogasszony
  Gyertyaszentelő melege, 
  Sok hó és jég előjele. 
  Gyertyaszentelő hidege, 
  Kora tavasznak hírnöke.
Február 6. Dorottya Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.
Február 14. Bálint  Ha házasodnak a verebek Bálintkor,
  Készülődhetsz a tavaszra bármikor.
Február 16. Julianna Ha Juliska fésülködik,
  A tavasz már közeledik.
Február 19. Zsuzsanna Zsuzsanna, megszólal a pacsirta.
Február 24. Mátyás, szűre ujjából ereszti ki a tavaszt.
  Mátyás ront, ha talál (jeget), Ha nem talál, csinál.

Zsuzsanna napján ha megszólal a pacsirta, közeledik a tavasz. 
A néphagyomány szerint ez a nap elviszi a havat. 



SÜSSÜNK (FŐZZÜNK) VALAMIT, 
AZT IS MEGMONDOM, HOGY MIT!

A farsangi fánk helyett kitolófánk

A BBC Good Food című gasztronómiai világmagazinját tanulmányozva 
megláttam a Churrost, mint jellegzetes spanyol édességet, és én meglepődve 
fedeztem fel benne nagymamám kitolófánkját, amit minden „farsang utóján”, 
vagy másképpen farsang farkán megsütött. Sokadszorra állapítottam meg, 
hogy a jó konyha nem ismer határokat. Most már az enyém a hurkatöltőhöz 
hasonlítható kinyomó, és nem mulasztom el, ha nem is pontosan farsang 
keddjén, de valamikor a farsangi időszakban elkészíteni a családnak ezt a 
finomságot.

Ugyanis farsang utolsó keddjén az adonyi házaknál gulyásleves és kitolófánk 
volt az ebéd.

(De miért is a kedd, és hogyan kapcsolódik ez a farsanghoz? A húshagyó kedd 
farsang utolsó napja. Neve szerint ezen a napon esznek utoljára húst a nagyböjt 
kezdete előtt, mely Jézus 40 napos sivatagi böjtjének emléke tanítói szolgálata 
előtt. Időpontja a húsvét napjától függ (a naptári napok számát tekintve a 
húsvétvasárnap előtti 47. nap, ugyanis a böjti időszakba a vasárnap nem 
tartozik bele és hát húsvétig még éppen 6 vasárnap van hátra, plusz a húshagyó 
kedd plusz a 40 böjti nap. Hát így jön ki a 47 napos böjti időszak. És ha már itt 
tartunk: a húsvét pedig a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő 
vasárnap.)

Hamvazó szerda (más néven ötvenedvasárnap utáni szerda), közvetlenül a 
farsang utáni nagyböjt első napja. A mai szokás szerint a hamut a hívő homlokára 
rajzolja a pap, vagy a fejére szórja, emlékeztetve, hogy porból vagyunk és porrá 
leszünk újra.  Ezen  a napon szigorú böjt van. Bár háromszor lehet étkezni,  csak 
egyszer lehet jóllakni, a hús pedig 14 éves kortól nem fogyasztható.

Két torkos csütörtök van. Az első a farsangi időszak utolsó csütörtöke, amikor 
még a nagyböjt kezdete előtti héten a farsangi jólétet nagy mulatozással 
búcsúztatják (kövérhétnek is nevezik – nem véletlenül) A második torkos 
csütörtök a hamvazószerda utáni csütörtöki nap, amikor a böjtöt egy napra 
felfüggesztik, hogy a húshagyó keddről megmaradt ételek ne vesszenek kárba, 
és a hamvazószerda szigorú böjtje után elfogyaszthassák.)



Kitolófánk
Hozzávalók (4 személyre):
•	 6 dl tej,
•	 6 dl liszt,
•	 1 kávéskanál szódabikarbóna,
•	 1 evőkanál cukor,
•	 5 tojás,
•	 1 evőkanál kakaó és 10 dkg porcukor,
•	 parányi só, zsír vagy olaj a kisütéshez

Elkészítés: A tejet főni tesszük egy csipetnyi sóval, majd beletesszük az 1 
evőkanál cukrot, a szódabikarbónát, és folytonos keverés mellett elkeverjük 
benne a lisztet. A tűzről levesszük, és ha langyosra hűlt, hozzáadjuk a tojások 
sárgáját amit jól kikeverünk. A tojások felvert habját ezután keverjük hozzá 
óvatosan. A tésztát a kinyomóból vagy egy nagyobb nyílású habzsákból 
vastag csillagcsővel a közepesen forró zsírba (vagy olajba) nyomjuk. A kívánt 
hosszúságnál mindig elvágjuk, és pirosra sütjük. Kakaós cukorba forgatjuk, és 
forrón tálaljuk.

Savanyú tojás volt az ebéd

Paulusz Józsefné született Paulusz Mária szerint így készítjük! Evőkanálnyi 
zsírban hagymát dinsztelünk üvegesre, beleteszünk evőkanálnyi lisztet, és 
sárgára pirítjuk. Kevés cukorral és ecettel tovább pirítjuk, majd 2 dl vízzel 
fölengedjük, egy-két babérlevelet, egy-két szegfűborsot, sót teszünk bele. 
Személyenként 1-2 tojást csúsztatunk a híg rántásba. Akkor kész, ha a tojás 
megkeményedett. Óvatosan kell keverni, hogy ne törjenek össze a tojások. 
Tejföllel gazdagíthatjuk. Pirított zsemlekockás gombóccal, nokedlivel is finom.



EGÉSZSÉGÜNKRE!
„Jobb a bajt megelőzni, mint orvosolni.”

 (Közmondás)

02.01.-02.14-ig – Immunerősítésre, nyugtatásra, vértisztításra: 
Minden negyedik nap egy csésze kakukkfű- vagy orbáncfű tea, esetleg 

válogatva. A közbeeső napokon négynaponként egy csésze pásztortáska.

02.15. – Baktériumfertőzés megelőzésére: 
Egy csésze valamelyik mentateából.

02.16.-02.28-ig – Máj- és epetisztításra:
Háromnaponként egy csésze gyermekláncfűlevél- vagy gyökérből készült tea. 

A gyökérteát 2-3 percig főzni kell.

Pásztortáska

A keresztesvirágúak (Cruciferae) 
családjába tartozik. Mindenfelé (utak, 
rétek, töltések mentén) tömegesen 
előforduló egy- vagy kétéves növény. 
Egész nyáron virágzik, de legnagyobb 
tömegben április-májusban.

Hogyan gyűjtsük? A növény virágos, 
leveles szárának felső részét gyűjtsük a 
nyári hónapokban. – Írja a Gyógynövény 
Lexikon

Rendelő

Erre a hónapra is érvényes mindaz, ami a januári tanácsok között szerepel, 
ajánlott lehet egy kis szolárium, esetleg meleg vizes fürdőbe elmenni. Továbbra 
is több fény, zenehallgatás, és vitaminok pótlása.  Napi fél óra séta még rossz 
időben is javítja a kondíciót és a hangulatot. 



VIRÁGGAL MONDOM EL

A tavasz hírnöke

A természet pihen, csend és nyugalom uralkodik rajta. A kertben vagy az erdőben 
sétálgatva szedhetünk a barkafáról ágakat, tegyük vázába, víz nélkül. Húsvétig 
eltarthatjuk, és tojásfának kiválóan alkalmas! Vágjunk vesszőket az aranyeső 
bokorról, vízbe téve kinyitja szép sárga virágait. Ízelítőt kapunk a közelgő 
tavaszból! Napsütéses időben dézsás növényeinket öntözzük gyakrabban, 
mint januárban. Ha ősszel gyökereztettünk muskátlit, most nagyobb cserépbe 
tehetjük át. Az elvirágzott cserepes virágainkat pl. rózsa, azálea, mikulásvirág, 
még ne tegyük ki a szabadba akkor sem, ha van közöttük téltűrő. A benti 
és kinti hőmérséklet közötti túl nagy különbség végzetes lehet számukra. 
Ehelyett tegyük őket 10 fok körüli világos helye. Ha tollas kicsi vendégeinket 
a tél folyamán etettük, most sem feledkezhetünk meg róluk. Hálásak lesznek a 
nyáron érte!

Otthonunk dekorálására használjuk a tavaszi cserepeseket! A jácint, az apró 
virágú nárcisz, primula, tulipán jókedvre hangol bennünket finom illatával és 
vidám színeivel. Egy szép fonott kosárba vagy alacsony falu kerámia edénybe 
állítsunk több cseréppel belőlük. A földjüket takarjuk el mohával vagy szizál 
szállal, kicsi masnikkal, apróbb betűzőkkel díszíthetjük a kompozíciót. Jól 
tudjuk használni a nyírfa hosszú, vékony ágait. Tekerjünk belőle karikákat, 
tegyük a cserepesek vagy a vázánk köré.

A hóvirág már kidugta kis fejét, szépen díszlik az erdők alján. Egy kellemes séta 
alkalmával élvezhetjük illatát. Védett növény, leszedni nem szabad!



1.EBBEN AZ UTCÁBAN LAKOTT BUKSI, CICAMICA, MORZSA.



LOGIKAI FEJLÖVÉSEK 

Laci és a tégla- ötödikesek talánya

Eljött a tavasz, a nagy felújítások, építések, szépítések ideje. A Polgármesteri 
Hivatal is egy új, kacsalábon forgó palota építésébe kezdett. Megrendelte a TÜZÉP-
en a szükséges téglamennyiséget. A tüzépes bácsi szól Lacinak, hogy szállítsa 
ki a megrendelt árut. Laci azonban kíváncsi arra, milyen súlyú 1 tégla, hogy ki 
tudja számolni, a teherautója elbírja-e a megrendelt építőanyagot. Megkérdezi a 
tüzépes bácsitól, hogy mekkora 1 tégla súlya, mire ő így felelt:

„Ha egy tégla egy kiló és egy fél tégla, két tégla hány kiló?”

Segíts Lacinak kiszámolni, hogy hány kiló két tégla?



JÁTSZANI IS ENGEDD...

Méta – játék 12 évestől felfelé

A méta játék régi, új játék. Valamikor rég rendszeresen játszották, azonban 
mostanság újra divatba kezd jönni a nyári táborok ideje alatt. Számomra 
– ötvenes évei elején járónak – sosem játszott játék, azonban édesanyám és 
lányom is játszotta. A mi korosztályunk kimaradt e játék élvezetéből. Álljon 
hát itt a szabály számunkra okulásként, gyermekeink számára pontosításként, 
szüleink számára emlékidézőként – némi irodalommal megtűzdelve.

„Hallottatok-e róla, hogy mi az a laufméta, vagy magyarosabban longaméta? 
A játszók két csoportra oszlottak. Mindegyik pártnak volt egy kapitánya,…ők 
válogatják maguk köré a jó játékosokat. Sok minden kellett ahhoz, hogy valaki 
jó játékos legyen. Futni kellett tudni, jó ütőnek kellett lenni, jó dobónak és jó 
stukkolónak. A levatta kerekre hengerelt, a fogójánál karcsúbb, az ütőjénél kissé 
hasasabb, vagy hatvan-nyolcvan centiméter hosszú volt.” 

(Pásztor Árpád: A Muzi)

Hosszúméta 

Kellékei: rongylabda vagy szőrrel töltött stukklabda, levatta (50-60 cm hosszú 
bot, egyik vége laposabb és szélesebb).
Játéktér: Kb. 20x60 méteres terület. Belső méta kijelölése – egymástól 20 
méterre leszúrnak két botot, közé vonalat húznak. Külső méta – a húzott 
vonallal párhuzamosan, 60-80 méterre meghúzzák a külső vonalat.
Játékosok: 2 csapatot alakítanak, a métavonalak között helyezkednek el. Az 
egyik belül játszik, a másik kívül - ez a mezőnycsapat. Választanak egy adogatót 
és három kutyát.
Főszabály: az ütő a játékos leeresztett kezéből nem érhet a földre. 
Játék menete: az adogató feldobja a labdát, míg a bent lévők egyike megpróbálja 
visszaütni. Ha nem sikerül, a belső métavonal szélére áll, s várja a következő 
bent lévő játékostársának az ütését. Ha sikerül – jogot nyer a futásra, vele 
együtt futhatnak a sikertelenül ütő, métavonalon várakozó társai. Keresztül kell 
futniuk a pályán, a külső métavonalig és vissza, közben vigyázni, hogy a külsősök 
kutyái el ne találják őket a labdával. A mezőnyjátékosok közben felszedik az 
elütött labdákat, odaadják a kutyáknak, akik igyekeznek „megstukkolni” vagyis 
elütni a futókat. Ha a bent lévők megúszták stukk nélkül – pontot kapnak és 



a csapatok helyet cserélnek.Pontot csak a bent lévők szerezhetnek. 10 pontig 
játsszák.

Körméta 

15-20 m átmérőjű körben játsszák. A kör kerületén 
az adogatók métabotok mellett állnak, el nem 
mozdulhatnak. A főméta, a legügyesebb játékos 
irányít. Belül a bújók állnak, ők ide-oda mozoghatnak. 
Az egyik adogató dobja a másiknak a labdát, aki aztán 
igyekszik eltalálni a belsőket. Ha sikerült, az eltalált 
játékos kiáll. Ha nem, és a bújók megszerzik a labdát, 
ők dobhatnak. Ha a körön kívülre kerül a labda – 
gyertyát gyújtanak, vagyis feldobják a labdát, s aki 

megfogja, az folytatja a játékot. Ha csak egy adogató marad, ő is elmozdulhat a 
helyéről. Az a csapat győz, amelyik előbb lefogyasztja a másikat. 

Labdakészítés

„A harisnyát kiteregette, közepére tette a követ és az egészet gömbbé gyömöszölte, 
és ügyesen összefércelte a harisnyagömböt, hogy a csücske ne álljon el és hogy 
amikor a labdát fonják, szép gömbölyű maradjon. Aztán következett a labdafonás. 
Előbb a bordázatot kötötték rá. Olyan lett a labda, mint a földgömb, összes 
délköreivel. Amikor ez megvolt, fent az Északi-sarkon kezdődött meg a munka. 
Sűrűn körbemenni a spárgával, az egyik délkörön felül áthúzni, a másikon alul, 
a spárga szorosan egymáshoz simult, úgyhogy a harisnyából egy szemernyi sem 
látszott ki, közben arra kellett ügyelni, hogy jó keményre is kell húzni, nehogy 
játék közben meglazuljon. Mert a stukkhoz és a laufmétához kemény, tömött 
labda kellett. A vörös-fehér bőrcsíkokból összevarrt labda rögtön szétszakadt 
és lószőrbele kifordult. Az igazi labda az otthon fonott volt. A kő azért kellett a 
labdába, hogy lendületet, helyes irányt, vagy ahogy a Muziban mondták, svungot 
adjon neki…egyszer még ugrott is a labda…Csodájára jöttek annak még a Petőfi 
téri gyerekek is. Piki persze nem árulta el, hogy apró, tömött gumilabdát font a 
közepibe.” (Pásztor Árpád: A Muzi)

Sokszor csak úgy eltöprengek lehet, hogy minden nemzetközi játéknak van 
régi magyar megfelelője? Most úgy tűnik, a baseball nem egyéb, mint a méta 
recycling, felújított, nézőbarát verziója. De hogy kozmikussá és időtlenné is 
tegyük a métát: a kviddics szabályai is erősen erre a játékra hajaznak…



ADONYI EMBEREK- ADONYI ÉRTÉKEK: 

ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Nógrádi Katalin, a festmester

Név: Nógrádi Katalin. Születési év: 1952. 
Adony. Végzettsége: női szabó, ruhaipari 
technikus. Képzettsége, hivatása, 
elhivatottsága, élete: festészet. Tájképfestő, 
grafikus. Miután elköltöztek családjával 
Nyugat-Németországban saját elképzelése 
szerint alakíthatta az életét és a művészi 
tevékenységét. A landshuti művészkör tagjai 
között Hugo Hőgnertől tanulta a festészetet, 
művészetet. Később professzor Hilbich, a 
Müncheni Művészeti Akadémia Festészeti 
Szakának vezetője volt a tanára. Közben az 
összes földrészt bejárta és gyűjtötte az 
anyagot a munkáihoz. 2006-ban 

visszaköltöztek Adonyba, s újult erővel művészi ambícióinak él azóta is. 
Szakköröket vezet. Tagja a Székesfehérvár-ért Művészkörnek, a nemzetközi 
Batsányi-Cserhát Művészkörnek és a Mohácsi Regős Ferenc Asztaltársaságnak.

2009-ben a Batsányi-Cserhát Művészkör nemzetközi pályázatán a rangos ART-
díjjal tüntettek ki. 2010 tavaszán Budapesten egy versenykiállításon a közönség 
aranydíját kapta. 2010 novemberében “ARANYDIPLOMÁ”-val ismerték el festői 
tehetségét. 2011-ben újból a közönség aranydíjasa és Platina-díjjal tűntették 
ki. 2006 óta 19 kiállításon jelentek meg művei.

Ecsődi László (EL) kérdéseire Nógrádi Katalin (NK) válaszol:

EL:Hogy lesz valakiből festőművész?
NK:Azt gondolom, hogy aki a génekkel megkapta ezt a tehetséget,lehetőséget, 
az már gyermekkorában kiderül. Legalábbis, aki hasonló területen mozog, 
mindenki azt mondja, hogy már gyermekkorában elkezdett festeni. Nekem már 
ipari tanuló koromban önálló kiállításom volt. Természetesen, ehhez fűződött a 
legnagyobb álmom, vágyam, hogy a festészet terén tudjak az életben boldogulni, 
ami sajnos nem egészen úgy sikerült, mert családi okok miatt nem tudtam 
megkezdeni tanulmányaimat - azon a helyen, ahová nagy örömmel nyugtáztam, 



hogy felvettek - a herendi kézi festő iskolában. Egyszerű család gyermekeként 
az volt szüleimnek a lényeg, hogy minél előbb, minél praktikusabb szakmában 
helyezkedjek el. Így lettem varrónő.Miután férjhez mentem, végeztem el a 
ruhaipari technikumot, hogy magasabb végezettségem legyen, de mindvégig 
követte életemet a festészet. A technikum elvégzése után, egész fiatalon 22 
évesen, 1975-ben költöztünk családommal Németországba és úgy gondoltam, 
hogy eddig más irányította és kormányozta az életemet, most nekem kell a 
kezembe venni az életem irányítását. Nagyon nehéz volt, egy pici lánnyal – 
akkor volt 2 éves – és egy utazótáskával úgy, hogy nem beszéltük a nyelvet és 
senki nem várt, de nekivágtunk ennek a nagy útnak. Évek teltek el úgy, hogy 
nem éreztünk biztos talajt a lábunk alatt. De tettük ezt azért, hogy meg tudjuk 
valósítani a családdal együtt a céljainkat és megőrizhessük függetlenségünket. 
Amikor stabilabbá vált a helyzet akkor kezdtem a festészettel komolyabban 
foglalkozni. 
EL:Nem lehet, hogy ha sikerült volna Herendre menni, akkor 
beskatulyázódtál volna egy ipari festészetbe és nem lett volna meg ez a 
szabadságod?
NK:Igen, azt mondja, az ember, hogy a szerencsétlenségben is van szerencse, 
és biztos vagyok benne, hogy az életem akkor egészen másképp alakul. Lehet, 
hogy a házastársi kapcsolat is egészen másképpen alakult volna. Ki lesz a 
párom, hogyan támogat, mert akkor ugye nem maradok itt Adonyban. És lehet, 
hogy elvágta volna azt az utat, amit életemben bejártam.
EL:Miért tájképfestő lettél?
NK: Imádom, szeretem a természetet, ebben a faluban születtem, egész 
életemben a Dunához, a vízhez, az erdőhöz, a mezőhöz kötődött minden. 
Gyermekkoromban sokat voltunk a szabadban és már akkor nyitott szemmel 
jártam. Csodáltam a színeket, a formákat, a lehetőségeket, hogy ezt egy sík 
papíron 2 dimenzióban, 3 dimenzióban rá lehet vinni. Ennek a varázsa ragadott 
meg. Hogyha valaki úgy vissza tudja adni a vásznon azt a tájat, hogy valóban ott 
érezze magát a néző, akkor azt hiszem, hogy az jól sikerült.
EL:Bob-ross technikával festesz. Mit jelent ez?
NK:Ezzel a technikával Németországban ismerkedtem meg, és akkor 
ez nekem nagyon új volt. Fiatal is voltam, és az addigi munkáim egész 
másképpen készültek: apró lombokat részletesen, kicsi ecsettel, aprólékosan, 
hosszadalmasan festettünk. Mikor megismerkedtem ezzel a technikával, 
egészen elvarázsolt. 5 cm-es ecsettel, gyorsan lehet a festéket felvinni a 
vászonra, és egy két vékonyabb ecsettel le tudja olyan szépen finomítani a 
vonalakat, hogy azt gondolná az embert, hogy hónapos munka van benne, és 



valójában pillanatok alatt kész. 

EL:A tavalyi (2014-es) évben ennek a technikának a világelsője lettél. 
Hogy volt ez?

NK: Nagy örömömre elértem azt a pontot, amire azt gondolom, minden festő 
vágyik, hogy megismerjék, és a festészetben, vagy annak egyik ágában, ez esetben 
a tájképfestésben elérjen olyat, amit nem mindenki tud. Sok versenyen vettem 
részt, sok közönségdíjat hoztam el Budapesten, és különböző díjakat, de ami 
aztán igazán meglepett, hogy egy világszerte kiírt pályázaton, ahol a Föld minden 
részéről voltak pályázók, közel nyolcszázan, a legelső díjat tudtam elhozni. Ez 
hatalmas boldogság.

EL:Gratulálok ehhez a sikerhez! A képeiden látszik, hogy sokfelé jártál a 
világban. A képeken megjelenő hegyek, tengerek nem csak magyarországi, 
illetve németországi területek.
NK:Abban a szerencsében volt részem, hogy olyan helyzetbe kerültem, illetve 
dolgoztuk fel magunkat, ami annak köszönhető, hogy nyugaton éltünk, és meg 
tudtuk teremteni azt a hátteret, hogy beutazhattuk a földet, nincs olyan földrész, 
amit 2-szer 3-szor be nem jártunk volna. Az én festői szemem teljesen másképpen 
tárolja az agyamban ezeket a dolgokat. Bármi újdonságot látok, nyilván olyan 
szemmel vizsgálom, hogy vásznon ez hogyan mutatna. Olyan képtár van a 
fejemben, hogyha 200 éves leszek, akkor se fogyok ki a témából, annyira sokat 
kellene még megfesteni.

EL:Abban a szerencsében részesültél, hogy két országban is gyakorolhattad 
a hobbydat, a pályádat, a festészetet. Hol, milyen festőnek lenni, vagy 
ugyanolyan?
NK: Amikor már Németországban éltünk, a tanuló évek után tudatosan festettem. 
31 évet éltünk ott és ebből a 31 évből 28 évet voltam a kis városunk, Landfurt 
művészkörének a tagja. Érdekes dolog volt ez. Két híres festő élt a városban, 
akiknek végül is az invitálására kerültem a csoportba. Elmentem hozzájuk 
mások tanácsára, hogy kérjem ki a véleményüket, hogy mit szólnak, hogy 
magántanulóként vegyek órát. Nem sokáig tartott, pár óra után mondták, hogy 
nem tudnak engem tovább fejleszteni, javasolják a művészkörbe való belépést, 
ami így is történt. Ennek a tagságnak volt egy kicsi szájíze. Én akkor 26-27 éves 
voltam, és odajön a meglett híres, idős festők közé egy külföldi, fiatal, szőke, 
kékszemű valaki, akinek a közös kiállításukon az összes képét megveszik és csak 
az én képeimet vették meg. És ez egy kicsi irigységet szült a tagságon belül. Ezt 
követően már csak egyéni kiállításokkal foglalkoztam. 



Nem volt arra szükség, hogy azt érezzem, hogy fertőzöm a levegőjüket, de nagyon 
örültem, mert országos, sőt európai szinten úgy elismertek, hogy akár melyik  
nagyvárosban volt kiállításom, mindig hatalmas siker volt.

EL:És Magyarországon?
NK: 2006-ban költöztünk vissza, és nem volt semmi terv, hogy én itt mit fogok 
művelni képzőművészeti úton, ugyanis pihenni költöztünk vissza. Nem voltak 
megfogalmazott elvárások magammal szemben. Most lesz idő arra, hogy teljesen 
nyugodtan, szakmai stressz nélkül élhetek ennek a fantasztikus varázsnak, a 
festészetnek. Véletlenül sodródtam bele az első kiállításom után, mondja úgy 
durván, hogy megtámadtak, hogy volt korábban szakkör és miért nem lehetne? 
Csináljam. Mondtam, hogy azért így nem ugrunk neki, csinálunk egy egyhetes 
kurzust és meglátjuk, hogy milyen lesz a visszajelzés. 2011-ben megvolt a 
kurzus, intenzív festettünk hétfőtől péntekig folyamatosan, és olyan visszhangja 
volt, hogy hadd mondjam úgy, majdnem kényszerítettek, hogy fessünk. Ez volt 
júliusban, és szeptemberben annyi jelentkező volt, hogy két csoportot kellett 
indítani. Ennek már 4 éve és nagyon jól működik. Már 4 településen szervezzük 
a szakköröket és végezzük a munkát összesen 5 csoportban. A szomszédos 
településeken: Pusztaszabolcson, Kulcson, Rácalmáson, és Adonyban 2 csoport, 
közel 70 embert tanítok festeni. 

EL: Ennek külön örülök, mert ez régi vágyam volt, hogy Adonyban vagy más 
vidéki településeken is legyen lehetőség a továbbképzésre azok számára 
akik hobbyból festeni akarnak, és ez most megvalósult. Ezen kívül Te tagja 
vagy a Cserhát művészkörnek is. 
NK: Igen, ez egyike a legjelentősebb művészkörnek itt Magyarországon. Tavaly óta 
már a zsűri bizottságnak az elnöke vagyok. Ez annyit jelent, hogy ha a művészek 
az alkotásaikat zsűriztetni hozzák, akkor a minimum 3 tagú bizottság értékeli azt. 
Én addig-addig tornásztam magam, hogy ennek a bizottságnak vagyok az elnöke, 
nagy örömmel teszem. És szintén nagy örömmel nyugtázom azt, hogy egyre több 
tanítványom lesz tag ebben a művészkörben, nyilván a jobbak, egyre többen 
pályáznak. Évente egyszer kerül kiírásra pályázat a Cserhát Művészkör részéről 
és bizony nagyon szép díjakat nyernek a tanítványaim. És nemcsak a díjak a 
lényegesek, hanem az is nagy örömmel tölt el, hogy addig tudtam fejleszteni őket, 
hogy zsűrizett képpel tudnak hazatérni. 

EL:Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok!





HELYBEN SZÜLETTEK
A Leányhalála
(helyi monda)

Pósh Mária a tükör előtt állt. Dúdolászva igazgatta ruháját. Igazán boldog volt, 
hiszen apukájával éppen a vásárba készültek. Mária még nem említette szüle-
inek, de nagyon vágyott egy új gyöngysorra. Ezért is készülődött izgalommal a 
pusztaszabolcsi vásárra.
- Marikám! Gyere, mert mindjárt indulunk! – nyitott be Mari szobájába az 
édesapja.
- Rendben! Máris jövök.
Mária kisietett a szobájából. Nyomott egy puszit anyja arcára és megígérte, 
hogy hoz neki valami szépet. Felhúzta a cipőjét. Az ajtóban elköszönt édesany-
jától, majd kilépett az utcára. Apja már a szekéren várta. Felsegítette lányát, 
majd elindultak Adonyból. A lovaskocsin beszélgettek.

- Édesapám! Úgy szeretnék egy gyöngysort! – kezdte Marika.
- Hát, majd válassz egyet! Biztosan lesznek szebbnél szebbek. Amelyik meg-
tetszik, a tiéd.
- Valóban? – Mária arca felragyogott. 
- Igen, kislányom. 
Mari átölelte apját és folytatta:
- Apukám, nézz fel az égre! Mintha kezdene beborulni!
- Nem lesz itt eső! – legyintett az apja - De nézd, már itt is vagyunk Szabolcs 
határában.

És tényleg, pár perc múlva már a vásárban voltak. Pósch úr elindult az áru-
sok között a szerszámok felé és érdeklődve figyelte a jobbnál jobb portékákat. 
Mari a másik irányba, az ékszerek és a csecsebecsék felé igyekezett. Belevetet-
te magát a hatalmas kínálatba. Minden árus ékszereit végignézte. Sajnos apjá-
nak igaza lett: szebbnél szebbek voltak. Mária nem bírt dönteni. Ám egyszer 
csak megpillantott egy gyönyörű nyakláncot. Abban a pillanatban felcsillant a 
szeme! Életében nem látott még ilyen szép ékszert. Szólt az eladónak, hogy te-
gye neki félre, azzal elszaladt. Odafutott apjához. 

- Apám, Apukám! Csodálatos nyakéket láttam! Gyere, kérlek! Te is meg fogsz 
döbbenni! – majd meg sem várta apja válaszát, megfogta őt, és odarángatta a 
bódéhoz. Az eladónő felismerte, és már szedte is elő a láncot. 
- Tessék, kedveském! – szólt a lányhoz – Nagyon jó választás!
- Nem értek annyira az ékszerekhez, de ez szerintem is nagyon elragadó da-



rab – nevetett Pósch úr, majd odaadta a pénzt. Az eladónő kedvesen átnyújtot-
ta a kért portékát. Mária egyből felpróbálta.
- Nagyon szép vagy benne! – nézett rá apja elbűvölve. 
- Köszönöm. Még anyának is szeretnék venni valamit. 
- Menj csak! Nekem is még be kell szereznem néhány fontos dolgot– majd 
megint szétváltak. 

Mari nem szerette volna nyugtalanítani apját, de a borús felhők egyre jobban 
ellepték az eget. Nem akart törődni a felhőkkel, hiszen apja szerint úgyis el fog-
nak menni, de azért egy kicsit rossz érzése volt. Tovább sétált. Alig tett pár lé-
pést, igaza lett. Eleredt az eső. Apja már sietett felé. Mari gyorsan felkapta az 
első karkötőt, amit meglátott, sietve kifizették apjával, majd fel is ültek a sze-
kérre. Igyekeztek hazafelé. Az útviszonyok nem voltak a legjobbak. Eléggé csú-
szós volt a sártól az út, és ezt még a sok emelkedő is nehezítette. Pár perc után 
már dörgött, villámlott. Mari félt és remegett. Apja próbálta nyugtatni:

- Ne félj! Már nincs messze az otthonunk! 
Majd hirtelen mellettük csapott be a villám. A lovak fékeztek, majd idegesen 
fújtattak. 
- Apa! Mi lesz velünk? –kérdezte sírva és jajveszékelve Mária.
A lovak vágtába kezdtek, hol jobbra, hol balra törtek ki, alig bírta a hajtó az 
úton tartani a megiramodott kocsit. Hatalmas dörgés rázta meg az eget. A lo-
vak itt már teljesen elvesztették a fejüket. Két lábra álltak és nyerítettek. Pósch 
úr olyan hangosan ordította, amennyire csak tudta: 
- Kapaszkodj, kislányom!
De már túl késő volt. Mari sikítva kirepült a szekérből. Egyszer csak megszűnt 
a sikítás. A lány az árokban hevert holtan. 

Egy hónappal később a Pósch család feketében érkezett a helyszínre. Nagy kő-
keresztet hoztak magukkal, a könnyük megállás nélkül folyt. 
- Oh, az én drága Marikám! – zokogott az asszony.
- Miért volt ilyen kegyetlen Isten? Ha én túléltem, neki miért kellett mennie? – 
kérdezte fájdalmasan a férje.
A család a könnyekben úszó kőkeresztet az út szélére állította. A fájdalmuk óri-
ási volt. A házaspár csak állt némán. Mélyen gyászoltak. 
A kereszt még ma is ott van, és emlékeztet minket a szegény lány tragikus ha-
lálára. 

Virág Lilla és Virág Gréta



1992.
Lendvay Zoltán esperes-plébános

Lendvay Zoltánt 1942-ben szentelték pappá, így 50 éves hálaadó arany mi-
séjét ez évben tartotta. Lényegében egész pályája Adonyhoz kötötte, hisz 50 
éves papi szolgálatából 49 évet Adonyban töltött, az adonyi polgárok teljes 
tiszteletétől és szeretetétől övezve. A legnehezebb háborús időkben és poli-
tikai üldöztetések ellenére is rendíthetetlen hittel végezte az adonyiak lel-
ki gondozását generációkon át. Adony történelmének, helytörténetének értő 
kutatója évtizedeken át; kutatásainak eredményeit az Adony a történelem-
ben című monográfiában összegezte.

Kozmér Amanda: Lendvay Zoltán . Portré, papír, pasztell. 2002.



CIVIL SZERVEZETEK

Vetus Salina Kulturális Egyesület
A Vetus Salina Kulturális Egyesület 2009. július 24-én került bejegyzésre, mint 
közhasznú egyesület. A kultúra állami finanszírozási rendszerének jelentős 
átalakulása késztette a KKKK vezetését a VSKE megalapítására.
Célja többek között a helyi kulturális értékek megőrzése és továbbörökítése, 
oktatási-nevelési, társadalmi szerepvállalás, a határon túli magyarsággal és a 
helyi etnikai kisebbséggel való szoros kapcsolatépítés. Alapszabályunk a helyi 
könyvtárban bárki számára megtekinthető.
Az alapítás évétől fontosnak tartjuk a közösségben vállat szerepünk 
megjelenítését. Ezek különböző fesztiválokban, projektekben valósulnak meg. 
Az első ötletünk egyike, a „Mézes nap” létrehívta Adonyban a Méhész Klubot, 
melyre igen büszkék vagyunk, és amely töretlen lelkesedéssel szervezi most 
már ezt a mindenki által kedvelt ősz-végi programot, egyben lehetőséget 
biztosítva a helyi méhészek bemutatkozására.
Tevékenységeink között említeném a „Szüreti Felvonulás és Bál” hagyományának 
felélesztését, mely szintén egyéb civil összefogás keretein belül kerül jelenleg 
megrendezésre.
Nyári hiánypótló programunk a „Szent Iván éji mulatság” közkedvelt kicsik és 
nagyok körében egyaránt. 
Naptár projektünket helyi fotókból állítjuk össze, minden civilnek lehetőséget 
adván programjaik megjelölésére. A naptár tematikája évente változik, de 
ezzel a munkákkal is sikerült életre hívni egy, azóta megrendezésre került 
képi tárlatot a helyi művelődési házban.  A régi, évszázadokat átölelő adonyi 
képeslapok digitalizációjával hiánypótló és egyúttal értékmentő munkát 
sikerült elvégezni. A minden évben kiadásra kerülő naptár első évben történő 
finanszírozását a helyi önkormányzat biztosította. Azóta a naptárok eladása 
függvényében történik a következő évi megrendelés. Az ebből befolyó összeget 
kizárólag erre a projektünkre fordítjuk. 
A VSKE és a Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony 2011-ben együttműködési 
megállapodást kötött, mely együttműködés célja a két civil szervezet közötti 
kölcsönös segítségnyújtás a programok során és mindkét fél vállalja az egymás 
programjaikon való részvételt, közreműködést. Együttműködésünk sikere az 
Orbán kápolna ünnepi alkalmakra történő díszítése, az évek óta megrendezésre 
kerülő Márton napi bormustra és liba vacsora.
Két kisfilm készítésére is sikerrel pályázott egyesületünk. Az első a szőlő 
témakörére épül, a tavaszi munkálatoktól a szüreti fesztiválon keresztül az 



újbor ünnepéig ölelné fel az évet. Második filmünk Adonyt mutatja be szokatlan 
perspektívából, madártávlatból.
A 2010. évben megrendezésre került civil összefogás megbeszélésen a 
Polgármesteri Hivatal részéről igényként hangzott el a 3-5 éves tervekben való 
gondolkodás. Akkori távlati terveink között szerepelt a „gólyás ház” felújítása 
melyben egyéb funkciók mellett kialakítható lenne egy sváb és egy magyar 
szoba berendezése a városban fellelhető értékek, emlékek megőrzésére, 
kiállítására. Ez az épület azóta elbontásra került, de civil felajánlás révén a 
„Faluház” létrehozásával kapcsolatos álmaink hamarosan valóra válhatnak. 
Letelt az 5 év! 

Gólyalábas garabonciások a Szent Iván napi mulatságon.
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BEKÖSZÖNTŐ
Tavasz

Bolond az, aki tavasszal szerelmes, de talán még bolondabb az, aki nem. Mert 
hogy is lehet ellenállni a csábításnak, amikor a lányokról lekerül a nagykabát, 
aztán a nadrágot is felváltja a miniszoknya, még ha az vastag gyapjúból is 
készült. A csizma ugyan maradhatna, mert az jól megy a miniszoknyához, de 
persze ahogy a nap egyre erősebben tűz, túl meleg lesz, így végül az is lekerül. 
Közben fehérből kopaszra vált a táj, a mező, a sziget, míg először a ház előtti árok 
kezd zöldellni, aztán zöldül a Kastélypark, a Sziget, aminek utóbb a simogatón 
zsenge lombú fái szinte csábítják az embert a lájkolásra. Mert mi régen ezt még 
nem nyilvánosan csináltuk, hanem elbújva bokrok, fák rejtekében, mert ez 
végül mégiscsak egy intim dolog, nem tartozik az egész világhálóra.

Udvaroltunk is annak rendje-módja szerint. Vonultunk végig a Rákóczi úton, 
és vittük a lány retiküljét, ezzel jelezve, hogy ő a MIÉNK, más ne kezdjen vele, 
legalábbis aznap. 

Szóval Adonyba is beköszöntött a tavasz, a szerelem – mint az valószínűleg 
történt az egész világon, de itt jobban. És persze, ahogyan az már lenni szokott, 
amikor volt partner, a galambdúcnál is magasabbra hágott kedvünk, ha meg 
éppen nem volt, akkor olyan búskomorságba estünk, hogy ettől még a rózsás 
inggallérunk is annyira megnyúlt, hogy a farzsebünkből kiálló fésű nyelét 
nyaldosta.

Ez volt a nemzedék dereka, de éltek itt ez alatt is, meg felett is. Akik alatta voltak, 
legalább annyira várták a tavaszt, mint az ágaskodó csikók. Hogyne várták volna, 
mikor ezer új játék lehetősége nyílt meg a nap alatt! A korcsolyát felváltotta 
a gereblye, mert kollektívan vonultunk ki mi, TÜZÉP udvariak a házunk előtt 
húzódó árkot kipucolni, mert tavasztól késő őszig ez volt a mi futballpályánk. 
(Néha kéziztünk is a lányokkal, de ez valahogy mindig kitudódott, aztán a 
lányokat már nem engedték le játszani.)

Ahogy sarjadt tehát a zöld, rendbetettük a focipályát, ahol egyébként a 
lőgyakorlatokat is szoktuk tartani, mert ez olyan többfunkciós árok volt. A 
szigetben hosszasan vizsgáltuk a fűzfák új hajtásait, amelyikről sejteni lehetett, 
hogy elég erős, ugyanakkor elég rugalmas is, abból készült az íj váza. Ennek 
két végét cukorspárgával a megfelelő ívre hajtva rögzítettük. Legtöbbször 
a Hosszúék disznóóljának nádtetejében találtunk alkalmas, megfelelő 
vastagságú, hosszúságú és főként egyenes nádszálakat, amiből a nyílvessző 



készült. Ennek vastagabbik végét a legközelebbi csomó előtt pár milliméterre 
ék alakban bevágtuk, míg a nyílvessző hegyére bodzafából vágott nehezéket 
szúrtunk. Erre egyrészt azért volt szükség, hogy megvezesse a nyílvessző röptét, 
másrészt így egymásra is lövöldözhettünk, amikor kitört a hadihelyzet. Voltak 
még egyéb fegyvereink is, mint például a lefaragott gyufafejekkel megtöltött 
ajtókulcs, amibe az éppen bepasszoló méretű szög adta az ütőkét, és a kettő egy 
madzaggal egymáshoz volt kötve, főként, hogy a szög el ne vesszen. Ez aztán 
a falhoz csapva szólt akkorát, hogy gyakran szilveszterkor is ezt használtuk, 
amíg a petárdát nem árulták. Ebből következően ez nem is igazán tavaszi játék, 
ezért nem időznénk mellette hosszasan, elég az, hogy durranós volt, és ha 
sikerült a Marika néni közelében elsütni, akkor az nagyjából három- négynapos 
szobafogságot jelentett.

Volt nekünk, Adony áldott csemetéinek még egy fontos dolgunk, amit általában 
még márciusban (többnyire elég hideg vízben) el kellet végeznünk. Ez pedig a 
Duna-part különböző, csak általunk ismert pontjain a haltartó gödrök kiásása 
volt. Ezt úgy kerítettük be a víz alatt gallyakkal, hogy azokból a víz felszínén 
csupán néhány, gyanút fel nem keltő ág állt ki, így tudtuk, hogy hova nem szabad 
dobni a horgot, mert különben elakad. És ezzel elkezdődött a pecaszezon, ami 
a május végi zöldárban teljesedett ki, hiszen ekkor lehetett a legtöbb keszeget, 
kárászt zsákmányolni. A zöldár levonulása után pedig minden adonyi gyermek, 
mármint fiúgyermek előgyakorlatként megépítette a maga gunyhóját. Ez 
kötelező volt, akár a szigetben, akár otthon a kertben, de nem volt szerintem 
olyan fiú, aki életében egyszer nem épített volna. Ez azért volt fontos, mert itt 
lehetett játszani, kártyázni, sokan itt szívtuk el titokban az első cigarettát, itt 
beszéltük meg, hogy van jobb dolog is, mint a cigaretta, és bizony azoknak, 
akiknek szülei nem rendelkeztek a Szőlőben saját terciával, itt volt alkalmuk 
először valami szeszesitalt megkóstolni. 

Persze előnyben voltak a szőlősgazdák gyermekei, mert őket a szülők kivitték 
a Szőlőhegyre, aztán az egésznapi nyitás, bontás, palackozás, vízhordás – 
mikor minek volt a szezonja – után csak csurrant-cseppent egy kicsinyke bor 
az amúgy is szűköblű pohárkába (bár ezt persze nem mernénk állítani, csak 
tudjuk). Na, ennyit a tavaszról.

Percsi Tibor



MIT HOZ A JÖVŐ MIT HOZ A MÚLT? 

Tavaszi Ünnepek

Március idusa
Március 15. a magyar forradalom és szabadságharc ünnepe, melyet oly régóta 
ünnepelnek szerte az országban. A második világháború előtt is nagy becsben 
volt e jeles nap Adonyban. Évről évre a megemlékezések az ünnep napján 
délelőtt voltak, melyet az iparos kör által szervetett ebéd követett. Az ebédet 
Szeitl Pepi néni kocsmájában szervírozták: a hagyományok szerint mindig 
borjúpörkölt volt felszolgálva túrós csuszával. A közös ünnepi ebédeknek nagy 
népszerűsége volt, hiszen csak és kizárólag előre történő foglalással lehetett 
helyet biztosítani az ebédlő asztalnál. Ez a hagyomány egészen 1938-ig fennállt, 
melyet a háború, aztán az államosítási hullám vitt magával múltba – de nem a 
feledésbe.

Húsvéti sonka

Ugyan a húsvéti sonkát nagyszombaton szokták felvágni, de ahhoz, hogy akkor 
szépen lehessen szeletelni, a széleit le kellett vágni. Ezt már nagycsütörtökön 
megtették, és ha már lefaragták, meg is ették: jó feltét volt a spenóton a sült 
sonka…
Szintén húsvéti szokás volt Adonyban is, hogy vittek a templomba kenyeret, 
sonkát, kalácsot, hogy a pap megszentelje ezeket. Aztán este a szentelt étel volt 
a vacsora.

Nagycsütörtök

Akkor mentek el a harangok Rómába. Ettől a naptól csak kereplővel volt szabad 
zajt kelteni, és mikor mentek a körmenetre, akkor húzták az első harangot, hogy 
kezdődik a körmenet.



Böjtmás hava időjárás jóslása

Március 9.  Amilyen a március kilencedik napja,
olyan lesz az egész hónap folyamatja.

Március 12. Gergely Gergely napi szél,
Szent György napig él. 
Megrázza még szakállát Gergely!

Március 18. Sándor Sándor, József, Benedek,
Hoz a zsákban meleget. 
De ha nem hoz meleget, 
Gyuri lesz majd a gyerek.

Március 19. József Szent Józsefkor nyissad, (szőlőt)
Ha vízben áll is a lábad.

Március 21. Benedek Benedek, jönnek a jó melegek.
Március 25. Irén Ha ezen a napon megszólalnak a békák,
  még negyven napig hideg lesz.

Fáztunk éppen eleget!
Hozzátok a meleget!

Sándor, József, Benedek!



SÜSSÜNK (FŐZZÜNK) VALAMIT, 
AZT IS MEGMONDOM, HOGY MIT

A nagyböjt időszaka
Nagyböjtben majdnem minden nap pattogatott kukorica volt a csemege. Mindig 
akadt az utcában egy vállalkozó szellemű, ügyes asszony, aki az üstház fölött, 
rostában pattogatta a kukoricát a szépszámú gyerekseregnek. Jutott belőle 
elég mindenkinek. Hol volt akkor még a mikrós pattogatott kukorica!

Húsvét előtti héten, Nagy Csütörtökön, vagy más néven Zöld Csütörtökön 
spenótot főztek, feltétnek az akkor megkezdett húsvéti sonkát rakták rá sütve.

Böjti étel volt a talkedli, amit Adonyban tarkedlinek neveztek.

Tarkedli

Hozzávalók

•	 50 dkg liszt
•	 2,5 dl tej
•	 2 dkg friss élesztő
•	 5 csapott evőkanál cukor
•	 2 egész tojás 
•	 1 evőkanál rum 
•	 3 evőkanál sertészsír
•	 1 csipet só
•	 zsiradék a sütéshez. 

A tálaláshoz:         Tarkedlisütő

•	 szilva-vagy baracklekvár
•	 A szóráshoz: 
•	 2 evőkanál darált mák
•	 3 evőkanál porcukor
•	 1 teáskanál őrölt fahéj
A lisztet tálba szitáljuk. Az élesztőt ½ dl langyos, enyhén cukrozott tejben 
felfuttatjuk. A liszt közepébe mélyedést készítünk, ebbe öntjük a felfuttatott 
élesztőt, majd hozzáadjuk a maradék langyos tejet és a 2 tojás sárgáját. Végül 
beletesszük a cukrot, a sót, a zsírt. Fakanállal alaposan kikeverjük. 



Konyharuhával lefedve, meleg helyen ½ - ¾  órán kelesztjük. 
Közben kisebb tálban elkeverjük a darált mákot a 3 evőkanál porcukorral és a 
teáskanál fahéjjal. A tojások fehérjéből kemény habot verünk, majd a lágy kelt 
tésztához keverjük, 5-10 percig újrakelesztjük. 

A talkedliformák mélyedéseit kizsírozzuk/olajozzuk,tűzhelyen, mérsékelt 
lángon előmelegítjük. 
A lágy tésztából zsírozott kanállal a mélyedésekbe szaggatunk egy-egy 
evőkanálnyi darabot. Mérsékelt tűzön mindkét oldalát aranyszínűre sütjük. 
Azonnal meghintjük a mákos keverékkel, még melegen, lekvárral tálaljuk.
A recept elkészíthető hagyományos serpenyőben is. Érdemes több változatban 
is kipróbálni!

Nagypénteki sóba-vízbe bableves
A sóba-vízbe bableves, ami abból áll, 
hogy a szokásos zöldségekkel, vörös- és 
fokhagymával megfőzzük a szárazbabot, 
de nem teszünk bele rántást, mert 
disznózsírt nem szabadott használni 
ezen a napon. A tányérban szórtak rá 
pirospaprikát, és aki szerette, tejfölt 
is rakhatott rá. A kiadós levesbetét 
krumpligombóc volt, amit egyébként 
is gyakran raktak a levesekbe. Ha több 
volt a tészta, prézlivel pirítva lett belőle 

resztelt gombóc, ami tejföllel, aludttejjel nagyon finom.
Levesbetét - krumpligombóc

A kiadós levesbetét krumpligombóc volt, amit egyébként is gyakran raktak a 
levesekbe. Ha több volt a tészta, prézlivel pirítva lett belőle resztelt gombóc, ami 
tejföllel, aludttejjel nagyon finom. „Megfőztünk pár szem krumplit, áttörtük, 
összedolgoztuk, sóval, esetleg diónyi kacsazsírral és annyi liszttel, hogy 
összeálljon. Vizes kézzel apróbb gombócokat formáztunk, és a forró levesben 
addig főztük, míg fel nem jöttek a tetejére. Egy héten egyszer biztosan volt 
gombóc valamilyen formában.” – mondták az idősebb háziasszonyok, mikor a 
régi ételekről kérdezgettem őket.

Nagyszombati ebéd
A nagyszombati ebéd a füstölt kolbászos krumplileves, túrós lepénnyel.



EGÉSZSÉGÜNKRE!

„Az egészség a korona az ember fején, 
de csak a beteg láthatja meg azt.”

(Egyiptomi közmondás)

03.01.-02.Bélkiürítésre
Egy nap hashajtó kúra, este egy csésze bodzahajtás vagy gyújtoványfű 
vagy kutyabengekéreg, esetleg szenna. Ezek közül azt válasszák ki 
maguknak, amelyik teljes kiürítést csinál a beleikben.

03.03. – 03.14-ig – Immunerősítésre
Háromnaponként reggel egy csésze kakukkfű vagy orbáncfű tea, 

esetleg váltogatva.

03.15. – Baktériumfertőzés megelőzésére
Egy csésze mentatea valamilyen mentából.

03.16.-03.31-ig – Vesetisztításra
Nyírfalevélből igyanak meg háromnaponként egy csésze teát reggel.

Gyújtoványfű (Linaria vulgaris). Adonyban virága miatt tátika, vadtátika 
néven ismert. Árokparton, száraz, köves útszélen, réten termő évelő növény. 
Szárán, sűrűn állnak keskeny 3-7 cm hosszú levelei. Virágai a szár végén fürtbe 
rendeződnek, élénksárga színűek. A növény föld feletti virágos részét gyűjtjük 
július-augusztusban. Teája nem kimondottan jó ízű, de igen kiváló hashajtó.
Gyújtoványfű

Rendelő
Kezdődik a nagyböjt, használjuk ki, jót tesz a testnek is és a léleknek is. 
Fokozottan figyeljünk a réteges öltözködésre, hogy könnyen 
vékonyítsuk vagy vastagítsuk az időjárástól függően ruházatunkat.  
Már megjelennek az első pollenek, az allergiások kezdjék el szedni 
gyógyszereiket.  
Legyünk sokat levegőn, kertészkedjünk, de ne úgynevezett 
„bolondgyerek módjára”, mert könnyen lumbago lehet a vége. 
A házi patikában legyen Cataflam, Voltaren gél. Hatásuk áldásos. 
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VIRÁGGAL MONDOM EL
Ragyogó sárga és üde zöld

Isten veled tél, már érződik a tavasz a levegőben! Bár a jácint kicsiny 
harangjaira még várni kell, de a hóvirágok, krókuszok fejecskéit már láthatjuk 
az ágyásokban. A napok hosszabbodnak, és vágyakozunk a friss zöld fű és a 
virágok, lombok után. A naptár szerint a tavasz kezdetéig még várni kell, de 
kárpótolhatnak bennünket a cserépben kapható pici virágcsodák.

Még ha a tavasz virágai aprócskák is, a tekintetünket vonzzák színeikkel. Az 
enyhébb fagy nem árt nekik. A terasz és a 
bejárati ajtó melletti téli dekorációnkat 
cseréljük le a tavasz hírnökeire. Ültessük 
őket friss földbe, kilyukasztott cserépbe, 
így elkerülhetjük a gyökerek ázását. 
Használhatunk apró virágú árvácskát, 
százszorszépet, primulát, jácintot. 
Nedves földjükbe szúrjunk aranyeső 
vagy barack ágakat. Az ablakpárkányra 
szintén tehetjük a mini árvácska futó 
változatát, a muskátli beültetéséig 
díszíti az otthonunkat. Dekorációinkat 
helyezzük a látómezőbe, asztalra, kerti 
padra, támfalra, alacsonyabb székre, 
mert így kitűnően érvényesülhetnek.

Kerti sétáink alkalmával nézzük 
meg, mit tudunk használni a húsvéti 

dekorációhoz. Találunk sok ágat (fűzfa, boglárkacserje, aranyeső), ezekből 
fonhatunk kosárkákat, koszorút, de földbe is szúrhatjuk. Készítsünk tojásfákat: 
akár a kertben jól látható helyen lévő kisebb cserjénket díszítjük vagy a 
teraszt, akasszunk rájuk színes tojásokat, szalagokat, nyuszi formákat. Ha 
a teraszon nagy helyünk van, szép hosszú ágakat tegyünk egy földdel töltött 
cserépbe, és ebbe helyezzük díszeinket. A cserepeket takarjuk be mohával. 
Kisebb kosarakat, faládát béleljünk ki fűvel, mohával, és tegyünk bele tavaszi 
cserepeseket és sok-sok tojást. Sokszor találni a kertben elhagyott, és a szél 
által lefújt madárfészkeket, tisztítsuk meg, béleljük ki, és kész az egyik díszünk. 
A húsvéti terítékhez színes csokrot tehetünk asztalunkra a virágzó bokrokról 
levágott ágakkal dúsított tulipán, csillagvirág, jácint virágaiból.



A ragyogó sárga és az üde zöld színek tűnnek leginkább szembe a szürke téli 
hónapok után. Melléjük a kék színeket használhatjuk. A növények birodalmában 
ritkán előforduló szín a tavaszra jellemző. A kék bizalmat ébreszt, üdének hat, 
eleganciát sugároz, piciny melankólia lengi körül. Élvezzük a kék szín nyújtotta 
csendes perceket, így tavasszal főleg, mikor minden alakulóban van!



 

 

1-2. ADONYI PUSZTA ELNEVEZÉSE



LOGIKAI FEJLÖVÉSEK 

Tündérkert Adonyban -a másodikasok kérdése

A kastélyparkban a tavat sikerült felújítani, most újra régi fényében pompázik. 
Éven át víz csordogál bele, így a víztükre sima és tiszta, folyamatosan lehet 
benne csónakázni újra. Egy nap a polgármester egy szál tündérrózsát ültet 
benne. Ez a tündérrózsa csoda tündérrózsa: minden nap megduplázza saját 
magát. Az ötvenedik napon megtelt a tó rózsával. Hányadik napon van félig?



JÁTSZANI IS ENGEDD...
Apró játékok

Snóbli – játék 12 évestől felfelé

Sokszor unalmunk űzésére, az idő töltése végett játszottuk e „férfias” játékot. 
Élvezetes a játék, ha legalább hárman, de nem többen, mint öten játsszuk.

Kell hozzá: háromszor annyi aprópénz, ahányan vagyunk. Mindenkinél 3 apró 
van, melyből tetszése szerint rejt el a kezébe egyet, kettőt, hármat, de akár 
egyet sem. (Az aprót sokszor kis kövekkel helyettesítettük, hiszen az sokkal 
inkább kéznél volt, mint a pénz.)

Cél: ki kell találni, hogy az összes kézben együttesen hány érme van. Lehet 
akár nulla (minimum), vagy a játékosok számának háromszoros szorzata 
(maximum). Ez eseteket hívjuk snóblinak.

Valaki kezdi a tippelést, és mindenki tippel egyet, de az előtte elhangzó tippet 
már nem mondhatja újra. Az első bármit választhat, de kevés az információja, 
az utolsó ugyan hallotta már az összes tippet és ebből sok iránymutatása 
van, azonban már kevés a tipp lehetősége. Ha valaki snóblit mond, nem kell 
közölnie, hogy a minimum vagy a maximum értékre gondol-e.

Az győz, aki eltalálta a dugott érmék összegét.

Egyszerű, bárhol játszható, de logikát igénylő játék. Bár belegondolva: sokszor 
azok nyertek, akik nem is gondolkodtak a tippjük előtt.

Snúr – játék 12 évestől felfelé

Szintén nem túl bonyolult játék és eléggé izgalmas, főleg, mióta nincs 5-10 fillér 
a forgalomban.

Nyerő játék, „pénzre megy”. A pénzt megpöccintik, ha a pénz a másik oldalára 
fordul, megnyerte a pöccintő. 

Ennek egy kicsit bonyolultabb változata: lyuk vagy vonal, palánk alja felé 
dobtuk a pénzt. Akinek érméje ehhez legközelebb esett, összeszedi az összes 
pénzt és ráz. Fej vagy írás szerint a pénznek egy részét elnyeri. 



Prend– játék 8-12 éveseknek

Ezt a játékot akkor játszottuk, amikor a papsajtevésbe beleuntunk, vagy már 
jóllaktunk vele. Aki evett már a papsajtmályva 2-3 mm átmérőjű terméséből, 
az tudja, komoly türelem kell ahhoz, hogy ezzel jóllakjunk. Hosszú, meleg nyári 
délután, minimalizálva a mozgást és a párologtatást egy bottal a porba, vagy 
„krétával” a beton járdára húztunk egy vonalat. A „krétát” senki ne iskolai 
eszköznek képzelje, hanem olyan kőnek, mely képes volt jelet hagyni az erre 
alkalmas felületen. Erre tökéletesen megfelel például egy tégla darab is.

A kezünkben lévő 5-5 pénzérmét felváltva dobtuk 3 lépés távolságról a vonal 
felé, akinek közelebb esett a vonalhoz, az győzött az adott játékban. Amennyiben 
két érméje is közelebb volt a vonalhoz, mint a másik játékos akármelyik érméje, 
akkor 2 pontot nyert. Ha mind az 5 közelebb volt, értelem szerint 5 pont járt 
érte (na, ilyen aztán nagyon ritkán fordult elő). Ha vonalra esett az érme, az volt 
a prend. Amennyiben mindkét játékos prendet dobott, annyi pontot kaptak, 
ahány érem a vonalon volt.

Ezek a szabályok engem kissé emlékeztetnek a curling nevű olimpiai sporthoz: 
persze azért van némi különbség, főleg abban, hogy a curlinget jégen és télen 
játsszák manapság.

Gyufaforgató – játék 12-16 éveseknek

Az előbbi játékok bennem a nyári időhöz kötődtek, valahogy a tikkasztó meleg 
a játékok kísérője emlékeimben. A mostani játékhoz azonban a téli hangulat 
dukál…

Ez aztán az egyik legegyszerűbb, de mégis nagyon fifikás játék volt. Semmi 
nem kellett hozzá, csupán egy gyufás skatulya. A dobozt az asztal szélre tettük 
úgy, hogy kb. egyharmada lelógott az asztal lapjáról. Alulról megpöckölve, 
felütve (kinek mi volt a módszere) a doboznak legalább egyszer teljesen meg 
kellett fordulnia a levegőben, majd az asztalra visszaesve a következő pontokat 
kaphattuk. Amennyiben a kiinduló oldallal ellenkező lapra esett, az 1 pontot 
ért, ha az élére, az 3 pont, ha a végére, az 5 pont.

A pörgető játékos eldönthette, ha pontot szerzett, hogy folytatja-e a menetet. 
Ha folytatni kívánta, akkor újra pöckölhetett. Azonban ha a pörgetés 
eredményeként a doboz a kiinduló helyzetbe került, akkor vége, tovább már 
nem pörgethetett és a menetben addig szerzett pontjait elveszette. Ugyanez 
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volt az eredménye, ha a pörgetés következtében az asztallapról leesett a doboz. 
Tehát: bölcs belátással időben meg kellett állni, hogy a menetben megszerzett 
pontokat fel tudja írni magának. Nemcsak jó pörgetés kellett, hanem kockáztatás 
és türelem…

A játékot 21 pont megszerzéséig játszottuk, de ha elég türelmetlenek voltunk, 
egy játék akár fél óráig is mehetett.

Sok időt töltöttünk ezzel a játékkal téli esték során, mikor  szánkózni, csúszkálni, 
korcsolyázni már nem tudtunk, mert ránk sötétedett.

2014.
Friedrich Istvánné
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ADONYI EMBEREK- ADONYI ÉRTÉKEK: 
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

A Teri néni
A 81 éves Köller Ferencné Kovács Teréz, vagy ahogyan Adonyban mindenki ismeri, 
Köller Teri néni, még ma is élénken emlékszik 1967. augusztus 6-ra, amikor is először 
vállalkozott arra, hogy az öttagú család helyett egy egész lakodalmas népségre 
főzzön-süssön. Még abban az évben hét lakodalmat sütött ki.

Sikere azóta is töretlen, hiszen máig is egymást érik a felkérések, hogy finomságaival 
megörvendeztessék az összegyűlt vendégsereget, legyen az keresztelő, bál, eljegyzés,  
lakodalom, nyugdíjas búcsúztató, vagy egyéb ünnep.

Teri nénihez (KT) Morva Dóri (MD) intézte kérdéseit.

MD: Hogy lesz valakiből lakodalmas szakács?

KT: Mindig azt mondom, hogy úgy estem bele. A Márika néni (aki a lakodalmakra 
már hosszú évek óta sütött, főzött) mindig izente, hogy igenis el köll mennem, 
mert ha az ötvenfőst meg tudtam csinálni, akkor már meg tudom a százat meg a 
százhúszat is. De őhozzá menjek el, majd ő mindent megmond. Azért kellett akkor 
annyit sütni. Mert minden este, mikor mentek el a segítők, mindig egy kis süteményt 
is csomagoltunk. Most csak felét kell, mert a segítők nem a családtagok.

MD: Ha szombaton volt a lagzi, akkor mikor kezdte el a dolgát a 7-8 fős 
gárda?

KT: Akkor már elkezdtük kedden. Hát volt ám, hogy kellett 60-70 tortát is csinálni 
és azt már szerdán, csütörtökön, már ha elvégeztük az aprósüteményt, akkor már 
elkezdtük sütni. De a torta mindig egy óra sütés volt.

MD: Hogyan osztották meg a munkát?

KT: Na, azt még mikor elkezdtem, akkor úgy csináltuk, hogy kedden gyúrtuk a 
húslevestésztát. Azt is mi csináltuk. Akkor jöttek olyan 5-en, 6-an. Hát akkor még 
kézzel vágtuk össze, és aki tudta szépen kézzel vágni, annak a többi sodorta. Kellett 
30-40 tojásból gyúrni, attól függött, hogy mennyien voltak.

MD: Akkor kedden a tészta…..

KT: Meg akkor volt az ármóni. Az nem maradhatott el adonyi lakodalomban, 
azok a babák. Az egy hagyományos sváb sütemény. Avval szoktuk kezdeni, meg 



a mézes puszedlival, a darálóssal. De most már darálósat nem sütünk.

MD: És a legvégén a krémesek? 
KT: Igen, igen, pénteken. Na, a péntek az volt aztán a kacifántos nap…
 De télen vagy ősszel jóformán a felét megcsináltuk csütörtökön este. 
Akkor még úgy volt, hogy 5 kg krémet tudtunk verni egyszerre, de most nem 
lehet. mert nem olyan mostan se a vaj, se a margarin.

MD: Mik a tipikus adonyi lakodalmas sütemények, amik mindig voltak 
régen?
KT: A linzer, az isler, akkor még valamikor csináltuk a rumos szeletet, 
holdvilágot, kevert tésztákat. Aztán csak úgy menet közben rájött az ember, 
hogy mi kéne. Kevertekből egy-két tepszivel csináltunk már szerdán, hogy 
legyen mit beletenni a zacskókba, mikor mennek el a segítők. A süteményeket 
sublótba raktuk a fiókokban szépen elrendezve. 

MD: Ármóni?
KT: Volt egy érdekes eset Érden. Egy tököli sváb volt a segítségem, meg hát 
az örömanya is sváb volt. Aztán megy úgy el mellettünk, azt mondja: „Terike, 



sütsz borba mártóst?’ Hallgattam nagyot, gondolom, ha tudnám, hogy az 
mi?  Aztán rákerül a sor, csináljuk az ármómit. Ő meg átfogja a vállam: „De, 
jó Terike, hogy csinálsz! Mikor gyerekek voltunk, nagy ünnepekkor, a nagy 
petróleumlámpa világított a szobában az asztal fölött, azt kártyázni szoktunk 
és ezt borba mártották a férfiak.”  „Mondom magamban: „A fene egye meg, nem 
is tudtam, hogy borba mártósnak hívták!” Igen jó kis sütemény.

MD: Aztán még mi volt?
KT: Hát zsíros tészták, zserbó, meg ilyenek. Akkor még nem volt mézes 
krémes, meg ilyesmi.

MD: A torták milyenek voltak?
KT: Csokis,  dobos, citromos, puncs, kávés….A fatörzs még nagyon ritkán 
volt, azt valaki úgy hozta, aztán egyik is megpróbálta, másik is, azt is csináltuk, 
de jobban inkább csokist. Meg akkor nem ekkora torták voltak, hanem ki 
mekkora lábost tudott összeszedni. Volt, amelyik kisebb volt, volt, amelyik 
nagyobb. Akkor így ment. Meg mindent a kemencében sütöttük. Az volt a jó. 
Mi is csináltattunk egy nagy kemencét, amibe befért egyszerre 12 torta meg 2 
nagy tepszi sütemény is.

MD: Kellett érteni a főzéshez is! 
KT: Azért a pénteki nap már olyan volt, hogy akkor annyira figyelnem 
kellett mindenre, mert akkor vágták a disznót, és még nem volt hűtőszekrény. 
Akkor volt a baromfipucolás is.
MD: Mi volt a hagyományos lakodalmas menü? 
KT: Húsleves, a főtt hús a paradicsommártással itt Adonyban, a sváboknál 
nem maradhatott el. Utána volt a káposzta. Mikor még elkezdtem akkor csak 
székely káposzta volt, aztán rájöttem, hogy annyi hús van, mindegy, hogy azt a 
húst darabokba teszem bele, vagy teszünk gombócot is bele, és akkor csináltunk 
tölteléket is a káposztába

 Aztán egyszer a martonvásáriak hoztak gombát, és mondták csináljunk 
gombás húst. Mondom szegény húgomnak: „Erzsi, az istent kívántok még 
tülem?” Azt mondja: „Teri, tudod, azt olyan jól meg lehet csinálni.” Mondta, hogy 
hogyan kell, és olyan kapós volt, hogy azóta mindig rábeszéltem a háziakat. Na, 
de mikor jött az, hogy nem a falubeli…

MD: Mást kértek?



sütsz borba mártóst?’ Hallgattam nagyot, gondolom, ha tudnám, hogy az 
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KT: Hát zsíros tészták, zserbó, meg ilyenek. Akkor még nem volt mézes 
krémes, meg ilyesmi.

MD: A torták milyenek voltak?
KT: Csokis,  dobos, citromos, puncs, kávés….A fatörzs még nagyon ritkán 
volt, azt valaki úgy hozta, aztán egyik is megpróbálta, másik is, azt is csináltuk, 
de jobban inkább csokist. Meg akkor nem ekkora torták voltak, hanem ki 
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nagyobb. Akkor így ment. Meg mindent a kemencében sütöttük. Az volt a jó. 
Mi is csináltattunk egy nagy kemencét, amibe befért egyszerre 12 torta meg 2 
nagy tepszi sütemény is.

MD: Kellett érteni a főzéshez is! 
KT: Azért a pénteki nap már olyan volt, hogy akkor annyira figyelnem 
kellett mindenre, mert akkor vágták a disznót, és még nem volt hűtőszekrény. 
Akkor volt a baromfipucolás is.
MD: Mi volt a hagyományos lakodalmas menü? 
KT: Húsleves, a főtt hús a paradicsommártással itt Adonyban, a sváboknál 
nem maradhatott el. Utána volt a káposzta. Mikor még elkezdtem akkor csak 
székely káposzta volt, aztán rájöttem, hogy annyi hús van, mindegy, hogy azt a 
húst darabokba teszem bele, vagy teszünk gombócot is bele, és akkor csináltunk 
tölteléket is a káposztába

 Aztán egyszer a martonvásáriak hoztak gombát, és mondták csináljunk 
gombás húst. Mondom szegény húgomnak: „Erzsi, az istent kívántok még 
tülem?” Azt mondja: „Teri, tudod, azt olyan jól meg lehet csinálni.” Mondta, hogy 
hogyan kell, és olyan kapós volt, hogy azóta mindig rábeszéltem a háziakat. Na, 
de mikor jött az, hogy nem a falubeli…

MD: Mást kértek?

KT: Igen, igen! Ott meg a pörkölt volt. Azt mindig mondtam, hogy ne legyen 
nézeteltérés, hogy csak káposzta van, legyen mind a kettő! És akkor ki mit akar 
enni, azt kap.

 És akkor tovább: Utána volt aztán a töltött tyúk. Akkor még rengeteg 
tyúk volt. Úgy hordták össze a házaktól. Aki lakodalomba ment, előtte vitte a 
lakodalmas házhoz a csomagot: Lisztet, cukrot, kakaót, vajat, margarint, meg 
ilyeneket a sütéshez, meg a baromfit.
MD: Szóval a töltött tyúk.
KT: Azt meg úgy csináltuk, hogy nagy lábosban, ugye én is vettem már nagy 
lábosokat, vittem magammal, amelyikbe hat belefért. Felpumpáltuk a tyúkokat. 
A nyakába beletettük a biciklipumpát, nyomtuk, azt akkor elállt a bőre, és a 
combjába, meg a melle alá tettük a tölteléket. Bevarrtuk, a lábát összekötöttük, 
azt megabáltuk. Nem tettük a levesbe, mert az megzavarta volna. A levét vagy 
ráöntöttük a káposztára, vagy hagytuk egy kicsit lehűlni, már mikor már rizst 
is kellett csinálni, akkor avval engedtük fel. És azt utána sütöttük meg.
MD: Szelet húsok is voltak? Rántott hús?
KT: Hogyne, hogyne! Rántott hús, rántott csirke, volt, mikor kacsa is.
MD: Mi volt a köret? Krumpli meg rizs?
KT: Hát, mikor elkezdtem, nem volt köret. Aztán csak utána jött, hogy 
csináltunk hozzá krumplit, meg rizst. Savanyúságot tettek el háznál, meg 
legtöbb helyen a káposztát is.

 Utána jött a rizskoch a borsodóval! De régiek még krémest is sütöttek 
hájas tésztából.

 Amikor a levest fölszolgálták, akkor tettem be a rizskochot sülni, amikor 
a sülteket, akkor vertem a borsodót.

 Utána volt a sütemény, torta.

MD: Éjfélkor mit szolgáltak fel??
KT: Éjfélkor volt a fasírt. De valamikor még hajnalban paprikást is kellett 
főzni a baromfi aprólékából. Hagymát pirítottunk, paprikával megszórtuk 
és fölengedtük. Abban zöldség, sárgarépa nem volt, csak a hús, az aprólék. 
Behabartuk tejföllel, és annak olyan kellemes jó íze volt, azt nagyon szerették, 
főleg a férfiak. De hát akkor nem ám 2 órakor volt vége a lakodalomnak! 
Volt, amikor délben keveredtünk haza, mert ugye mire elmentek, meg 
összemosogattunk meg összerámoltunk, csak utána jöhettünk. 



MD: Ha a lagzi a TSZ-ben volt, akkor hol sütöttek-főztek? 
KT: A háznál.
MD: De kinek a házánál? A vőlegényénél vagy a menyasszonyénál?
KT: Amelyiknél hely volt. De csak sütés. A főzés a TSZ-ben volt, mint most.
MD: Teri néni honnan tanulta a recepteket?
KT: Az Isten tudja! Nem tudom megmondani, csak úgy jött magától. Hát 
mindig szoktunk sütni otthon is, ezeket a hagyományos süteményeket tudtuk.

MD: Van valami saját recept, amit Teri néni talált ki?
KT: Hát, úgy variálva.
MD: Tudta fejből a recepteket? Nem kellett könyv?
KT: Nem, mikor máshova is mentem, mindig keresték, hogy hol van az 
irka, mer’ leírják. Aztán nevetett az egyik asszony, és azt mondja: „Teri néninek 
nincsen könyve, minden ott van benn a fejében.” 

MD: Mi volt az eddigi legnagyobb felkérés?  Emlékszik?
KT: Rácalmáson négyszázan voltak a lakodalomban. A temető mellett van 
egy hatalmas nagy futballpálya, ott volt felállítva a sátor. De úgy képzeld el, 
hogy, az első április 16-án volt, hó volt. Mikor mentünk reggel kotorták a nagy 
sátorról le. A másik 14-én volt két év múlva, akkor is hó volt!
MD: Teri néni emlékszik, melyik volt az az év, amikor a legtöbb 
lakodalmat csinálta?
KT: A 70-es évek. Elkezdődött májusban azt októberig. Volt, mikor három 
lakodalmat sütöttünk ki egyszerre.

MD: Hova hívták legmesszebbre?
KT: Túlra a Dunán, Soltszentimrére.
MD: Ha Teri nénit eljönnek felkérni, hogy süssön, akkor megmondják, 
hogy mit szeretnének, vagy Teri nénire bízzák?
KT: Mondom, jöjjenek el csütörtökön, mikor sütünk, akkor már meglátják, 
hogy mik vannak! 
MD: Még ma is vállal Teri néni?
KT: Hát, még igen. De már nincs is annyi esküvő, lakodalom, meg ezek már 
csak bulik! Ezek nem lakodalmak!
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lakodalmat csinálta?
KT: A 70-es évek. Elkezdődött májusban azt októberig. Volt, mikor három 
lakodalmat sütöttünk ki egyszerre.

MD: Hova hívták legmesszebbre?
KT: Túlra a Dunán, Soltszentimrére.
MD: Ha Teri nénit eljönnek felkérni, hogy süssön, akkor megmondják, 
hogy mit szeretnének, vagy Teri nénire bízzák?
KT: Mondom, jöjjenek el csütörtökön, mikor sütünk, akkor már meglátják, 
hogy mik vannak! 
MD: Még ma is vállal Teri néni?
KT: Hát, még igen. De már nincs is annyi esküvő, lakodalom, meg ezek már 
csak bulik! Ezek nem lakodalmak!

MD: Mesélték, hogy régebben a lakodalmi ebéd alatt gyűjtöttek a 
szakácsnőnek. A szakácsnő vagy egy vállalkozó személy nagy jajgatások 
és sajnálkozások közepette berohant a konyhából azzal a hírrel, hogy 
nagy baj történt, a szakácsnő elégette a kezét és pénzt gyűjt neki orvosra, 
mentőre. A pénzt egy konyharuhával letakart tálba kellett dobni olyan 
ügyesen, hogy a gyűjtő a nála lévő jókora fakanállal ne tudjon a kezére 
ütni. Volt nevetés, mikor valakinek sikerült jól odasuhintani a kezére! 
Történtek balesetek igazából is? Előfordult, hogy odaégett valami, nem 
volt jó a krém…?
KT: Hát, olyasmi volt, de ritkán. 
MD: Teri néni, köszönöm szépen! További jó egészséget kívánok, és 
azt, hogy még nagyon sokáig süssön sokunk örömére!

Esküvői készítők 1972-ből.



      HELYBEN SZÜLETTEK
Vers-magányosan

Üres

Az őszi levelek is távoztak vele. Többé már nem olyan mézédes a körte,
nem mosolyog ránk egy orchidea az ablakból.

A hinta is megállt, szomorúan pihen rajta a kockás pokróc.
Minden olyan csendes, minden csak szunnyad. 

Lehulltak a rózsaszirmok, elsápadtak a muskátlik.
A katicás bross ott pihen a galléron, a tűz is halkabban pattog egy-egy téli 

hajnalon…
Nem cseng a nevetés, nem hullnak régi emlékeknél a könnyek.

Reggelente már csak egy teásbögre pihen a mézes csupor mellett.

Szürkébb lett most kicsit a világ, elszállt a szélben a földről egy virág.
Szirmokat, magokat hagyott maga után, mi válladra hull és megvigasztal,

ha néha-néha megtalál a magány… 

Kerekes Fanni

Régi

Alkonyi fénnyel bevont poros antik bútorok.
Molyrágta esküvői csipke.

Szűnni nem akaró szúpercegés.
Dohos penésztől lemálló vakolatszag.

Pók szőtte hálóruha.
Összecsomósodott pihék a dunnában,

rozsdás rugók az ágyban.

Kerekes Fanni
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ADONYI KÖRNYEZETI ÉRTÉKEINK
„És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma”

 (Radnóti Miklós)

Kevés olyan hely van Adonyban, amihez ennyire kötődik mindenki, 
mindenkinek van meséje, története. Az emlékek hol arról szólnak, hogy a 
grófék megengedték, hogy évente  végigcsodálhatták a falu lakói a park virágait, 
hol arról, hogy a réges régi majálisok mennyi jókedvet hoztak, hol arról, hogy 
az ifjúsági találkozók, a mezei futóversenyek, a focimeccsek, a kézilabda 
bajnokságok, a tenisz kupák élménye milyen mélyen belénk égett, vagy csak 
arról, hogy a filagóriáról milyen volt szánkón lecsúszni, a tó alatt bújócskázni, a 
szabadtéri színpadon koncertet hallgatni. Aztán még nem beszéltem azokról az 
intim pillanatokról, melyet nem mesélünk, de örökre bennünk élnek. Minden 
emlékhez más elnevezés dukál – az emlék és az emlékező korához igazodva 
–: eleinte Zichy- kert, majd Zichy- park, aztán Kastélypark, Kastély, Kasi. Egy 
biztos, minden adonyinak a parkhoz kötődik élménye. Most igyekszem nem az 
élményekről, hanem a park értékeiről beszélni.

Rövid parktörténelem, melynek felgöngyölítéshez nagy segítséget adott Szabó 
Ferencné, Ila óvónő és Schmidt Hajnalka szakdolgozatai, hálás köszönettel 
tartozunk nekik, mert a levéltári dokumentumok nagyon kevés információt 
hagytak ránk. Az adonyi birtok az 1630-as években került a Zichy család 
tulajdonába. A Zichy Nándor és családja az 1881-es birtokmegosztást követően 
költözött Adonyba, addig számtartóság működött itt. Eredetileg új kastély 
felépítését tervezték, erre azonban nem került sor. Helyette a gazdatiszti 
kúriát (1820-as években épült eredetileg) építették át igényeikhez igazodva. 
A „kastély” alaprajza a mai formának megfelelő, de az idetartozó gazdasági 
melléképületek már elbontásra kerültek. A grófi időben az épületet 10 
hektáros park vette körül. A parkot kőkerítés és hatalmas kovácsoltvas kapu 
védte a kíváncsiskodók tekintete elől. A kerítés már nem található meg, de a 
kapu maradványa a templommal szembeni bejáratnál még használatban van. 
Ezt a kaput évente egyszer – a grófnő születésnapján – szélesre tárták, és a 
falu lakossága a sétányokról megcsodálhatta a park szépségét. A parkot három 
kertész gondozta: ők csinosították a rózsakertet, a sétányokat. A rózsakert 
mellett Mária-szobor, mellette kőpad állt. A parkban filagória hívogatta a 
sétálókat alkalmanként a természetben való teázásra. Még a hetvenes évek 
elején is 5.000 m2 területű élő tó tette üdévé a környék levegőjét meleg 
nyarakon, bár ekkorra a szigetre ívelő hídnak már a nyoma sem látszott: e tóban 
csónakázva valamikor tavirózsák és hattyúk kápráztatták el a grófi vendégeket.



Még a második világháború után is a birtok területe – park, tó, épületek – 
meghaladta a 10 hektárt. Ez a terület aztán némileg csökkent, hiszen a Bajcsy-
Zsilinszky és a Magyar utcai telkek a park területéből kaptak „pótlást”, de az 
ekkor kialakított óvoda udvara is a park területét csökkentette.
Az évtizedek alatt további területcsökkenés következett be: a sportpályák 
(a labdarúgó, a kézilabda, a teniszpálya) és a hidroglóbusz felállítása is a 
park fáinak kivágását hozta magával. A sportpályák szerves részévé váltak 
a parknak,  új tartalommal és új feladattal ruházták fel azt. A park eredeti 
funkciója – a rekreáció – megújult tartalommal szolgálja a város lakosságát, és 
bár tiltakozhatunk a pályák jelenléte ellen, de be kell látnunk, hogy a sportnak 
nagy szerepe van a mai testi, lelki megújhodásban, és a szórakozás egyik nagy 
tömegeket vonzó válfaja a sportesemények látogatása lett.

A park megmarad területe – 8,5 hektár – bár gondozott (lássuk be, volt már 
sokkal elhanyagoltabb állapotban), de az értékei nem kerülnek megújításra: 
lassan-lassan az eredeti fák kiöregszenek, és koncepció nélkül nem csupán egy 
vegyes faállományú ligeterdő marad az utókorra az eredeti angol vagy tájképi 
kert helyett, melyben az invazív fák átveszik az uralmat a kertépítők elképzelése 
szerint telepített faállomány felett. Valószínű, hogy eredeti állapotában is a park 
több részre tagozódott: volt a tájképi kert a rózsakerttel, és határolták illetve 
lezárva azt a Hunyadi utca, a Magyar utca és a tó felől az erdőként funkcionáló 
részek. A kert sétányok kialakításával tovább osztódhatott: ezek az osztatok 
– bár vélhetően mindenhol vegyes faállomány volt – emblematikus uralkodó 
fafajtákkal voltak telepítve. A sétányok kialakításánál a kastélyt vették kiinduló 
pontnak, ahonnét nemcsak a séta indulhatott el, de a tekintet is jó bejárhatta a 
kertet. A mai ösvények ennél sokkal gyakorlatiasabb módon alakultak.

Azzal, azt hiszem, a többségünk egyetért, hogy a park eredeti állapotának 
visszaállítása felesleges, sőt káros lenne: nem hiszem, hogy valaki az óvoda, 
vagy a glóbusz megszüntetését szeretné, de kár lenne az oly sok embernek 
szórakozást nyújtó focipálya területét is újrafásítani. De a park kőkerítésének 
megépítését és a terület izolációját is feleslegesnek gondolom: arról már nem 
is beszélve, hogy mi lenne, ha csak évente egyszer lehetne a fák alatt sétálni…

Mi a park környezeti értéke? A park kézzel fogható környezeti értéke a fák, 
a bokrok együttese, az általuk alkotott egész – mely most még nyomokban 
látszik és a mai helyzet, valamint az 1996-ban, Schmidt Hajnalka által 
készült állapotfelmérés alapján talán rehabilitálható és kialakítható újra az 
a kerthangulat a tájképi kert részén, mely eredetileg meghatározta jellegét, 
szépségét. Az erdős részek (a tópart, a filagória, a kézilabda pálya és a Hunyadi 
utca közötti rész, a foci pálya melletti rész) fakivágást és újratelepítést sem 
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nélkülöző átalakítása is tovább növelhetik a park értékét. Ebbe bele kell férnie 
a sportpályáknak, óvodának is: megőrizve és megújítva. 

Büszkeségünk a park emblematikus 
fája, a két „matuzsálem” korú 
tölgy: az egyik a kézilabda pálya és 
focipálya között, a másik tőle néhány 
tíz méterre a park közepe felé. Ezek 
a park kialakítása előtt már itt álltak. 
Valamikor 1835 körül sarjadhattak. 
Ez az év, melyben az első nemzeti 
színházunk megépítése kezdődik 
(e színházat igazgatta Faragó Ödön, 

Adony szülötte): hol van már ez a színház, a fák azonban még mindig állnak! 

Szintén a parkká történő alakítás előtt kerületek elültetésre a ma már 150 
éves, a focipálya mögött díszlő török mogyoró fák. Ezek a fák is túlélték a 
világháborúkat, a bottal, husángokkal, kövekkel való ütlegeléseket, melyek 
a termésük megszerzéséért történt és történik évről évre, és túlélték a 
labdarúgók eltévedt lövéseit is.
A tölgyek és a török mogyorók szerepelnek Bartha Dénes által összeállított 
Magyarország faóriásai és famatuzsálemei című könyvében, ahova csak a 
rendkívüli faegyedek kerültek be. 
A török mogyorókkal egyidős a főutak keresztezésében álló keskenylevelű 
hárs is. Mellette a parképítéssel egykorú vadgesztenye és korai juhar. Ezekből 
az elsők között telepített gesztenyékből, juharokból, hársakból, tölgyekből 
még a park területén elszórtan vagy egy tucat emlékeztet a park valamikori 
faállományára. Az erdőrészekben is fellelhető még néhány fa e korból.
A ma özönfajnak számító ostorfák (mi csak madármeggynek hívjuk) között 
is találunk a park korával megegyező példányt, mely mutatja, hogy nem 
szükséges mindenben az eredeti állapot visszaállítását követnünk. Jelenleg 
talán ez a leggyakoribb fa a park területén, és ha nem lépünk időben, elterjedése 
kiszorítja az őshonos fajainkat. Az ostorfa akkor is terjed, ha a helyszínen nincs 
magot szóró egyed (madarak, rágcsálók szívesen fogyasztják termését, és így 
szállítják a magot egyik helyről a másikra).
A parkunk legkülönösebb, eredetileg telepített fái a templommal szembeni 
bejáratnál állnak. 6 pagodafa közül 5 még az eredeti telepítésből való, egy 
utólag került a harmincas években pótlásra. Japánakácnak is hívják, pedig nem 
is Japánban őshonos, ráadásul az akácokhoz sincs semmi köze.
A vadgesztenyék legöregebbjei – több felé a kertben – szintén 120-130 évesek 
és sokáig szépen díszlettek, azonban az utóbbi évek aknázó moly támadásait 



már nehezen viselik.
Csodálatos platánsor vitt a tóparton végig, melynek megmaradt néhány 
példánya még mutatja az irányt, így reprodukálható talán a sétány a tóparton 
is. Ezek a fák is már 130 évesek.
A különböző korok fatelepítései jól mutatják a szokásokat. Az első időszak 
kertépítői a kocsányos tölgyet, kislevelű hársat, török mogyorót, korai juhart, 
ostorfát, vadgesztenyét, pagodafát, vénic szilt részesítették előnyben, a 
tópartra pedig platánokat ültettek. A tölgy, a hárs, a juhar, szil őshonos fafajunk. 
A platán ugyan nem őshonos, de olyan régen díszíti környezetünket, hogy akár 
tiszteletbeli honosításra érett. A török mogyoró a Közel-Kelettől a Himalájáig 
őshonos, az ostorfa Észak-Amerikából származik, a vadgesztenye mediterrán 
fa, a padogafa kínai, koreai származású.

Nem meglepő, hogy a harmincas 
évekből származó parki fák 
döntően az előbb felsorolt 
fafajokhoz tartoznak, e korból 
újdonságként a virágos kőrisek 
és a hegyi juharok származnak. 
E kőris nem hazai őshonos faj, 
a Közel-Keletről származik. 
A hegyi juhar régóta foglalja 
a Kárpát-medence flóráját 
(ennek a termését ragasztottuk 
az orrunka gyerekkorunkban, 
mint kakastaréj). A világháborút 

követő időkben juhar, cseresznye szilva, ostorfa, nyírfa, fekete fenyő, tuja került 
ültetésre, de török mogyoró és vadgesztenyefa is pótlásra került.
Aztán a legújabb időben a berkenye, rózsás akác, cseresznye szilva, virágos 
kőris, bugás csörgőfa, nyír, platán jellemezte a telepítők ízlését. 20 évvel ezelőtt 
a kert területén 25 olyan fa élt, mely 100 évnél idősebb volt. Azóta ezek 40%-
a kivágásra került, de akadt olyan – örömmel tapasztaltuk -, melynek helyére 
a régi fafajt ültették. A park melletti faállomány többségében tölgy (a tóparti 
részek) és egyre szaporodó ostorfa (a filagória körüli terület).

Sokat változott a kezdeti időktől a park faállománya, de még fellelhető az 
eredeti szándék és kezdeti elképzelés. A park hangulatát, jellegét még lehet 
rekonstruálni, de ehhez a tudatos és értő átalakító, visszapótló terv szükséges. 
A park rekonstrukciónak része kell, hogy legyen a rózsakert visszaállítása és a 
front részen a parkkerítés újraépítése. Ahhoz, hogy a park az aszályos nyarakat 
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tómeder kitisztítása és a fél hektáros párolgó felület biztosítása.
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Hetyei Gábor

Torony a Vénusszal. Foto: Rosenberg Róbert



MŰVÉSZETI CSOPORTOK
„Gyöngyvirág” Női Kar

Kórusunk 1974 októberében alakult 14 fővel, Torma István karnagy vezetésével, 
az adonyi Ruhaipari KTSZ és a Fejér m-i KISZÖV támogatásával.
Első nyilvános szereplésünkre 1975. március 8-án, a Nőnapon került sor. 
Nevünket az első egyenruhánk gyöngyvirág kitűzőjéről kaptuk, amit a mai napig 
megtartottunk. Az első jelentős megmérettetést a Zeneakadémián rendezett 
Budapesti Kamarakórus Napokon való részvétel jelentette. Az itt elhangzott 
műsorért kórusunk a zsűri különdíját vehette át. Ezt követően sorra jöttek a 
jelentős sikereket hozó szereplések megyei és országos kórustalálkozókon, 
dalos ünnepeken, szakmai minősítőkön.
1979-ben a megyei kórustalálkozón nyújtott produkcióért ezüstminősítést 
kaptunk. Fennállásunk 10. évfordulóján a Művelődési Minisztérium 
kitüntetésben részesítette kórusunkat.
1984-ben Ausztriában, 1988-ban Németországban szerepeltünk. 1994-ben 
testvérvárosi kapcsolat jött létre Adony és a németországi Oedelsheim között. 
Az ott működő női karral nagyon jó a kapcsolatunk, többször szerepeltünk 
Oedelsheimben. Hangversenyeket adunk templomunkban, karácsonyi 
ünnepeken, városi rendezvényeken, kapcsolatot tartunk több kórussal is. 
2004. augusztus 20-án Adony Város Önkormányzata „Adonyért” Emlékérmet 
adományozott kórusunknak, a város fejlődése érdekében végzett kiemelkedő 
kulturális tevékenysége elismeréseként. 2005. március 5-én és 2010. 04. 25-
én megrendezett Énekkarok Országos Minősítő Hangversenyén a Női karok 
kategóriában kórusunk ARANY fokozatot ért el. 
A Női Kar az elmúlt években is rendszeres szereplője volt a helyi ünnepeknek, 
kulturális rendezvényeknek, kórustalálkozóknak.
Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepeltük 2014. évben a Női Kar 
fennállása 40. évfordulóját.
A Kar művészeti vezetője Horváth Péter, aki a dunaújvárosi Sándor Frigyes 
Zeneiskola tanára. A Női Kar fenntartója a Közösségi- Kulturális Központ és 
Könyvtár.

VARGA KIRA 2.a
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MIT HOZ A JÖVŐ MIT HOZ A MÚLT?
A nem feledhető habos tejeskávé

Elsőáldozás
Az elsőáldozás (azt megelőzően az első gyónás) a katolikusok egyik legfonto-
sabb eseménye, a szentségek egyike, ami elé a harmadikos, negyedikes gyer-
mek járulhat. Az elsőáldozás évről évre fontos eseménye volt a katolikus kö-
zösségnek, így Adonyban is hagyományok kötődnek hozzá.

A XX. század első felében vezette be azt a szokást az adonyi nagybirtokos csa-
lád tagja, Zichy Lívia grófnő, hogy az elsőáldozókat a szertartás követően meg-
hívta a kastélyba reggelire. Az elsőáldozók reggelijén a szentségben résztve-
vőkön kívül a szülők és a ministránsok vehettek részt. A reggeli habos tejeská-
vé, kalács, kuglóf, kakaós kalács volt. Az elsőáldozók és a ministránsok kapták 
a reggelit, a szülők mögöttük félkörben félszegen és megilletődöttséggel figyel-
ték őket. A megilletődöttségnek mindenképpen helye volt, hisz évente ez az al-
kalom volt csupán, amikor a kastély épületébe vendégként belépniük volt sza-
bad. Az elsőáldozók a reggelit követően egy kis tálca süteményt kaptak aján-
dékba, melyet hazavihettek a testvéreiknek. 

Szokás volt még, hogy azok a gyermekek, akik betegségük, állapotuk miatt nem 
tudtak felkészülni a szentség fogadására, és nem lettek (nem lehettek) elsőál-
dozók, minden évben felnőtté válásukig otthonukban kaptak egy kis csomag 
süteményt.
Az 1940-es évekig a kastélyban volt az elsőáldozók reggelije, aztán a világhá-
borút követően a zárdába került megrendezésre. Később – az ötvenes években 
– a plébánia adott ennek otthont. A világháborút követően természetesen már 
nem a grófnő volt a házigazda, a süteményeket otthonról hozták össze. Ennek 
az időnek egyik emlékezetes édessége a mézes szív volt.

Szent György havi időjárás
Április 24. György  Szent György napi dörgés, jó bortermés.
Április 25. Márk  Ha megszólal a pacsirta, a béka, jó termést   
    várhatsz. Ellenben ha hallgat a fülemüle, 
    akkor változékony idő lesz.
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Elsőáldozók a kastélyban 1930-ban.

Elsőáldozó kislányok 1960-ban.



SÜSSÜNK (FŐZZÜNK) VALAMIT, 
AZT IS MEGMONDOM, HOGY MIT!

Ha maradt disznóháj a disznóvágásból

Hájas kifli

Az adonyi hájas kifli egy fogalom. Zsír (disznóháj) kell hozzá elég sok, mégse 
zsíros a tészta, hanem könnyű, levegős, „szinte repül” – ahogy anyukám szokta 
mondani. Ha beleharapsz roppan, és szétomlik a szádban, selymes, szellős, 
mégis réteges. Mikor eléred a benne rejtőző szilvalekvárt, úgy érzed, ezt már 
nem lehet fokozni, ez a csúcs.

A lakodalmas sütéseknél a pénteki menü része volt, de disznótorok alkalmával 
sem maradhatott el, hiszen adott volt a friss háj.
Ne sajnáljuk az időt és fáradságot, álljunk neki és nem fogunk csalódni!

A tésztához
•	 35 dkg sertésháj
•	 65 dkg finomliszt
•	 2 db tojás
•	 3 ek. tejföl
•	 2 dl víz 
•	 (vagy amennyit a tészta felvesz)
•	 1 kávéskanál só
•	 1 ek. cukor
•	 2 ek. ecet 
A töltelékhez

•	 200 g szilvalekvár (sűrű, házi)
•	 4 ek. porcukor
A tészta készítése lépésenként:
1. A hideg hájat lekaparjuk. Ez azt jelenti, hogy egy nagyobb kés pengéjével 

gyorsan kapargatjuk, majd pár percenként egy tálba tesszük a pengén 
felgyűlt eredményt. Akkor van kész, ha  csak a hártya maradt a munkalapon. 
Ha véresebb, nem túl tiszta darabot találnánk, hagyjuk ki.

2. Ha a hájat elkapartuk, még le is darálhatjuk. Erre nincs minden esetben 
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szükség, csak ha nagyobb darabokat kapunk a hájból. Ha nem akarjuk 
utána a darálót mosogatni (ami nagyon undorító munka), akkor csak 
vágjuk apróra, majd a késsel nyomkodjuk szét, úgy is tökéletes lesz.

3. A hájra tegyünk 8 dkg lisztet, jól gyúrjuk össze, hogy teljesen homogén 
legyen, majd tegyük a hűtőbe fél órára.

4. Az összes többi maradék hozzávalót öntsük egy tálba, és jól dolgozzuk ki. 
Vízzel bánjunk óvatosan, és ha szükséges, tegyünk még hozzá.

5. Ha kidolgoztuk, ezt is tegyük a hűtőbe 15 percre.
6. Ha letelt, a tésztagombócot lapogassuk kocka alakúra (így egyszerűbb lesz 

nyújtani). Lisztezett deszkán, ügyelve arra, hogy egyenlő négyzet alakú 
maradjon, nyújtsuk egy ujjnyi szélesre.

7. Fogjuk a hájat, és kenjük bele. Akkor a legegyszerűbb, ha kb. diónyi 
nagyságú darabokat szakítunk belőle, kilapogatjuk, majd egymás mellé 
helyezzük a tésztán. Ha kész, az üres lukakat betömögetjük, egy nagy kés 
pengéjével egyenesre lapítjuk a hájat úgy, hogy az egész tésztalapot lefedje.

8. Most jön a hajtogatás. Képzeletben földrajz óra jön: nevezzük el az előttünk 
lévő hájas tésztalap oldalait! Dél van pont előttünk, óramutató járásával 
ellentétes irányban, bal oldalon Nyugat, felül Észak, jobb oldalon Kelet.

9. Nyugat oldalt hajtsuk be a tésztalap harmadáig, óvatosan. Most hajtsuk 
rá a Kelet oldalt. Ha pontosan fedik egymást, kissé lapogassuk le. Dél 
oldalt hajtsuk a téglalap közepéig, majd hajtsuk rá az Észak oldalt. Picit 
lapogassuk le.

10. Tányérra tesszük, jól lefóliázzuk, és hűtőbe tesszük kb. 30-40 percre. 
Kivesszük, és megint lisztezett munkalapra tesszük.

11. Úgy, hogy az utoljára hajtott rész szája felénk nézzen, a szép csiga alakú 
részek pedig oldalt legyenek, ügyelve arra, hogy továbbra is egyenlő oldalú 
négyszögünk maradjon, megint egy ujjnyira nyújtjuk. Ismét a Dél oldal 
kerül elénk, ugyanúgy hajtogatjuk meg, mint az előbb.

12. Ezt még kétszer (összesen tehát négyszer) megismételjük. Ha többször 
akarjuk, csak jobb lesz, levelesebb.

13. Az utolsó alkalommal nyújtsuk a tésztát kb 48x40 cetire, és fél centi 
vastagra. A 40 centis oldalából vágjunk 5 egyenes csíkot. Mindegyik csíkot 
harmadoljuk el (16 centi magas, 8 centi széles tésztacsíkokra hajtunk).

14. Minden téglalapot vágjunk el átlósan, hogy 2 háromszöget kapjunk.



Majd a háromszögeket megtöltjük. Mielőtt töltjük, még kicsit megnyújthatjuk, 
kézzel vagy sodrófával. Szélesebb részére teszünk 1-1 ek. sűrű szilvalekvárt 
(folyós lekvár NEM jó) majd óvatosan felhajtjuk. Tojással lekenjük, és 
szórhatunk rá durvára vágott diót is.

200 fokra előmelegített sütőbe toljuk, majd 5-8 perc elteltével levesszük a 
hőt 180 fokra. Figyeljük, hogy mikor szép a színe. Aranybarnára sütjük, majd 
porcukorral megszórjuk. Próbálhatunk várni amíg kihűl, ha nem sikerül, 
megfájdul a hasunk - de még így is megéri.



EGÉSZSÉGÜNKRE
„Minden rét és mező, valamennyi hegyoldal és lankás – 

mind megannyi patika”
 (Paracelsus)

04.01. – Baktériumfertőzés megelőzésére
Egy csésze mentatea valamilyen mentából.

04.02.-04.14-ig – Idegerősítésre, nyugtatásra
Az első héten minden második nap lefekvés előtt egy csésze 

orbáncfű- a második héten este egy csésze citromfű tea.

04.15. – Mirigyekre
Egy csésze közönséges vagy ragadósgalaj-tea.

04.16.-04.30-ig – Tüdő- és légúti tisztításra
Háromnaponként este étkezés előtt egy csésze az alábbi 
összetételben: 1 rész lándzsás útifű, 1 rész martilapu, 1 rész tüdőfű, 

1/2 rész ökörfarkkóró-virág.

Citromfű. Igazi késő tavaszi egészségbomba



Legtöbben nyugtató hatását ismerik, pedig a citromfű a fogyókúrában is sokat 
segíthet. 

Fehér virágú, évelő növény, melynek illata emlékeztet a citromra. Ez az illat 
pedig nemcsak ránk, de a rovarokra is hat: a legyek és a szúnyogok gyűlölik 
a citromillatot, így nyárra érdemes néhány citromfű növényt beszerezni a 
teraszra. A citromfű azonban sokkal többet tud a szúnyogriasztásnál: külsőleg 
az ajakherpeszre gyógyír, belsőleg pedig álmatlanság, nyugtalanság, fejfájás, 
hasi görcsök, emésztőrendszeri problémák esetén használhatjuk. Mivel kiváló 
epehajtó és izzasztó, a diétázók egyik kedvenc növénye.

Rendelő

Szeszélyes hónap, néha kell a trikó, néha nem. Okosan válasszuk meg 
az öltözetet, hogy az kellemes közérzetet biztosítson, ne fázzunk, és 
ne is legyen melegünk. 

Egyre többet lehet kertészkedni, megjelennek a friss zöldségek. 

Szabadtéri sportokat űzhetünk: tenisz, foci, stb. Jó tanács: a hosszabb 
téli mozgásszegénység után az ízületeinket, izmainkat jól melegítsük 
be. 

A házi patikában izomlazító krémet is tartsunk. Húsvétkor ne dobjuk 
a gyeplőt a lovak közé sem ételben, sem italban, és a gyermekeknek 
soha ne adjunk alkoholt! A „nagy kertészek” egyre többet 
permeteznek, ajánlom, tartsák be a balesetvédelmi és vegyvédelmi 
előírásokat. Ültessünk sok virágot az utcára is, mert vidítja a lelket. 

Ellenőrizzük a fűnyírókat, hogy nem balesetveszélyesek-e, és 
papucsban soha ne nyírjunk füvet. Ajánlott ebben a hónapban a 
kullancsok ellen megelőző szerekkel és védőoltással is védekezni. 

 



VIRÁGGAL MONDOM EL

Jó munkát a kertekben!
A napok most már érezhetően hosszabbodnak, a levegő melegszik, és 
minden élőlény tavaszra készülődik. Örvendezhetünk a színpompás hagymás 
virágoknak, és gyönyörködhetünk az első kibomló lombokban. Az aranyeső, a 
boglárkacserje szép társai lehetnek az ősszel ültetett tulipánoknak.
A legtöbb dézsás növényünk számára véget ért a pihenő időszak. Távolítsuk 
el róluk a túl hosszúra nyúlt hajtásokat, a sérült ágakat az egészséges szövetig 
vágjuk vissza. Ha az időjárás engedi, kitehetjük a szabadba, a megfelelő méretű 
cserépbe átültetve őket. A cserepeket, virágládákat mossuk és fertőtlenítsük ki 
az új szezonra. Készítsünk a madaraknak fészkelőládát, megfelelő magasságra 
helyezzük el. Az énekesmadarak meghálálják, kordában tartják a kártevőket .
A lakásban egy pár szál virág a vázában a megfelelő helyen, és a kedvünk 
egyből jobb lesz! Használjuk a világosabb színeket pl. sárgát, fehéret, 
rózsaszínt, világoszöldet. A tulipánt, nárciszt, fréziát kiegészíthetjük pár 
darab aranyesőággal, borostyánindákkal, tuja ágakkal. A különböző zöldekkel 
a csokrot lazítjuk, és a virágokat könnyebben tudjuk elrendezni. A tavaszi 
dekorációinkban felhasznált hagymás virágokat elnyílásuk után tovább 
kell gondozni. Amint a talaj kienged, ültessük ki őket a kerti ágyásokba. Itt 
elhervadnak és visszahúzódnak.
A rózsa minden kertben szépen díszlik. A szabad gyökeres töveket tavasszal is 
gond nélkül lehet ültetni, ha már nem fagyos a föld. Napos, védett, levegős, de 
nem huzatos helyen érzi jól magát. Már most gondoljunk a nyári virágágyásokra, 
tervezzük meg, a vetőmagok már kaphatók, de tartsuk be a csomagolásukon 
lévő utasítást, így növényeink szépek lesznek!

Jó munkát a kertekben! Vidám áprilist!
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A nagy család – kérdés a negyedikesekhez

Egyszer volt, hol nem volt, egy szép áprilisi szombat délután Szentmihály felé 
haladtomban egy hétfeleséges férfiba botlottam. Minden feleségnek 7 leánya, 
minden lánynak 7 macskája, minden macskának 7 cicája. Cicák, macskák, lá-

nyok, feleségek, Szentmihály felé hányan mendegéltek?

ÓVODÁSAINK MONDTÁK  

Óvó néni: Hol lakik a méhecske?
Gyerek: Hát, a naptárban.

Gyerek: Óvó néni olyan az öled, mint a dinófészek.

Fiú: Óvó néni, olyan rosszat álmodtam!
Óvó néni: Mit álmodtál?
Fiú: Hogy a Grétivel aludtam.
Óvó néni: És mi ezen a rossz?
Fiú: Hogy csak álom volt.

Lány: Szerelmes vagyok beléd, Márk!
Fiú: De én még nem vagyok kész a szerelemre!

Fiú: Óvó néni, az Áron, mindenáron ki akarja nyitni az 
ajtót.

Fiú: Amikor fordult a repülőgép, apa a tériszonyát 
elővette!

Lány: Óvó néni, fáj a hátfájásom!
            Morva Dóra gyűjtése.
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JÁTSZANI IS ENGEDD

Bigézés- játék 14 év felett

Ezt a játékot én sosem játszottam. Volt ugyan ehhez hasonló játékunk, 
melyet nagy odaadással és kitartással játszottunk, de először álljon itt a bige 
játékszabálya:

Nevét a játékeszközéről (bige), egy 10–12 cm hosszú, 2–3 cm átmérőjű 
keményfa pecekről kapta, amelyet mindkét végén meghegyeztek. Ütője (aktív 
játékeszköze) a kánfa (verő), egy 60–70 cm hosszú léc vagy husáng. A játékosok 
igyekeztek a földön fekvő bigét hegyre ütéssel felütni, majd a levegőben elütni. 
Lépésben számolták, hogy ki tudja messzebbre röpíteni. A bigéző igyekezett 
egymás után minél többször játékban maradni, ezért a felütött bigét oldalütéssel 
el kellett találnia, különben „lesül”, át kellett adnia az ütést társának. A bigézést 
megkezdő játékos egy kis földbe ásott lyukra fektette a bigét, majd ütőbotjával 
a lyukból kipöckölte, utána botját maga mellé fektette. Ha ellenfele elkapta 
röptében a bigét, vagy a lefektetett ütőfát a bige ráhajításával eltalálta, ő lett az 
első ütő. A játéknak több változata van (bigézés lyukra, körre). Legegyszerűbb 
játék az volt, amikor bizony távolságot kellett az ütésekből elérni úgy, hogy 
több ütés eredményét összegezték.

A mi –ehhez hasonlatos játékunk – a vízparthoz kötődött. Játszottuk a 
kubikgödrökben (a 6-os út építésénél a gátépítéshez felhasznált föld 
kitermelése után visszamaradt gödrök a Molnár árok mellett) épp úgy, mint 
a Csanádi gödörben, a Szent István utca gödörben, vagy a parkban a „tó alatt”.
Egymással küzdő csapataink megfelelő állagú (gyúrható) és alapanyagú 
(agyagos) sárból öklömnyi „bombákat” gyúrtak, melyeket 1-1,5 m hosszú, 
hajlékony, de eléggé feszes (ujjvastagságú) ág végére tűztek. Amennyiben 
az alapanyag megfelelő volt és az anyag megformálásában sem volt hiba, a 
feltűzött golyót megsuhintva – kihasználva a bot ruganyosságát – messzire 
tudtuk hajítani. 
Ha a bot rövid volt és nem elég ruganyos, akkor rövidtávra lehetett nagyon 
pontos lövést leadni, azonban ha a bot hosszabb volt és hajlékony, a távolságot 
tudtuk könnyen növelni.
Ezekkel a fegyverekkel hosszú órákat csatáztunk és bár vér általában nem 
szokott folyni, egy-egy találat napokig tartó sajgást tudott okozni.
Mint aktív szülő, ezt a játékot nem igen ajánlom a gyermekek figyelmébe…



ADONYI EMBEREK- ADONYI ÉRTÉKEK: 

ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Annie nővér: „Igen, jelen vagyok!”

Név: Manjaly Annie nővér a Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend 
tagja, rendfőnöke. A szerzetesrend jelmondata: „Igen, jelen vagyok!”

12 ezer kilométerről érkezett Adonyba egy kis bakonyszentlászlói kitérőt 
követően szerzetes nővéreivel Indiából. Az állam neve:                  . .  A napi szolgálat 
mellett jutott energiájuk a Szűz Mária Gondozóház alapítására, pályázatokkal 
a gondozóház kibővítésére . Idegen volt Magyarországon, idegen volt Adonyban, 
és bár most is indiai, de már nem idegen, fontos része az adonyi  gondozásnak, a 
nevelésnek, a mindennapoknak.

Hetyeiné Ecsődi Katalin (HEK) kérdéseit Manjaly Annie (MA) válaszolja 
meg:

HEK: Hogy gondolja egy fiatal lány, hogy apáca lesz a hátralévő  életében?
MA: Nagyon jó a kérdés, örülök neki, hogy ez a kérdés jutott az eszedbe. 
Azért jó, mert a mai fiatal generáció hivatást, és életpályát választani nehezen 
tud. A kamaszkor elteltével - de már addig is – merüljön fel a kérdés, hogy mi 
az életem célja. Ezzel a kérdéssel foglalkoznia kell a fiatalnak, és döntést kell 
hozniuk, hogy mi legyen az élethivatásuk. Mi a célom az életemmel? Így lassan 
letisztul benne kicsi korától. A család, a közvetlen környezet, a társadalom, 
amiben él, nagyon sok mindenben segít, hogy a kérdésre választ kapjon. A 
szülői, a plébánosi háttérrel, meg a tanárok segítségével tisztázódik ez, de a 
döntést mindenképpen neki, kell meghozni.
HEK: De ez a döntés nagyon nehéz, hiszen fiatal korban kell eldöntenie, hogy 
személy szerint neki nem lesz közvetlen családja, hanem egy jóval nagyobb 
családot kell szolgálnia. Arról is döntenie kell, hogy nem lesznek gyermekei. 
Ezt hogy dönti el valaki?
MA: Ha valaki a szerzetesi pályát célozza meg, akkor az ima által a világ 
teremtőjével kapcsolatot tart fenn: és azt a csodát megtapasztalja, hogy  minden 
egyes pillanatban életeket fogad magához és új életeket teremt egyben. Egyik 
kézzel teremt, a másik kézzel fogad, egyszerre fogad is magába és egyszerre ad is 
a világnak. A születés és a halál körforgása, a teremtés és az elmúlás folyamatát 
saját magamban élem át nap mint nap. A rend, melynek tagja vagyok, ad egy 
szabályzatot, napirendet, melyhez, ha ragaszkodsz, azt betartod és teljesíted, 



teljes életet tudsz élni. Van feladat bőven. Nem unatkozol.
  Ugyan nekem nincs saját gyermekem, saját férjem, saját családom, 
rokonaim vannak, testvéreim vannak, saját családi vonalam ugyan nincs, de 
nekem az egész világ a családom. Bármerre mehetek, és lehet, hogy valahol 
nehezen fogadnak engem, nem kell elkeserednem. Akkor megyek máshova.

HEK: Ön Indiában született, ott él a családja, a testvérei, szülei. A másik, idegen 
országban történő szolgálatot eldönteni nem egyszerű feladat, különösen, ha 
ilyen távoli országba kerül el valaki. Erről hogy döntöttek?
MA: Az én esetemben úgy gondoltam, hogy örök életemben Keralában 
maradok. Egy olyan rendbe léptem be, mely ott alakult, és az érsek alapította. 
Én biztos voltam benne, hogy ott maradok, a környéken fogok élni, az egész 
életemben a hazámban fogok maradni. Mit ad Isten, ’83-ban már hívás 

érkezett Afrikába. „Ó, Istenem, akkor el 
kell mennem?” Ez küldetés! Nálunk a 
vezetőség, az általános elöljáró meg a 
négy tanácstag, döntenek, hogy merre, kit 
küldenek, milyen munkára. Egyszer csak 
behívnak és mondják, hogy erre a munkára 
engem küldenek. És akkor elindultam, és 
íme, itt vagyok. Így jöttünk el Indiából. 
Belemerülünk egy idegen közösségbe: 
idegen ország, idegen környezet, idegen 
éghajlat, idegen nyelv. Ha én ezt nem bírtam 
volna, nem kellett volna lelki betegnek 
lennem, hanem akkor a vezetőség felé ezt 
nyíltan mondhattam volna. Az elöljárók 
rendszeresen látogatnak bennünket, és 
– épp úgy, mint a gyermek az anyjának – 
kérhetjük, hogy kerüljünk el. De levélben 
is megírhatom, hogy „Nővérem, én ezt 
nem bírom”. És akkor ők újra tárgyalnak 
és döntést hoznak. Következő alkalommal 
nem kell visszajönni.
Fotó: Ónódi Zoltán

HEK: Miért éppen Adonyba jött?
MA: Úgy érkeztünk Adonyba, hogy az innen származó Dr. Kis György atyának 
volt az életéről egy televíziós műsor Németországban. Ezt vette észre egy 
keralai pap, aki ott dolgozott egy plébánián – plébános helyettesként, most is 
ott van -, és nagyon szimpatikus volt az életéről a műsor. Felvette a kapcsolatot 



György atyával – aki közben már elhunyt 91 éves korában – szóval, felvette a 
kapcsolatot és kérdezte, hogyan tudna segíteni Magyarországon. Ő azt mondta, 
hogyha lenne fiatal nővér, azzal tud segíteni az itteni gyülekezeten.

HEK: Mi a hívó szó?
MA: A hívó szó: oda megyünk, ahonnét érkezik a meghívó. A szabályzatunkban 
rögzítve van a karizmánk, a lelki gondozás. Óvodában, iskolában, idősekkel, 
ifjúsággal, elmebetegekkel, leprásokkal, árva gyerekekkel, leányanyákkal 
való foglalkozás. Ezen a területen bárki hív minket, a püspök atyának a 
beleegyezésével elfogadjuk a meghívást. A meghívó Adonyból úgy érkezet, 
hogy a házi orvosok – a Csaba és a János doktor urak – lelki gondozásra kértek 
fel bennünket, ez a fő feladatunk ebben a városban. Ezt Takács Nándor püspök 
atya elé terjesztették, és tőle jött a hivatalos meghívó, melyben felkértek az 
orvosok erre a küldetésre.

HEK: Mikor érkeztek ide?
MA: 1997-ben kezdtünk.

HEK: Hogy kezdődött?
MA: A plébániára érkeztünk, két szobában laktunk fent. Elláttunk a lelki 
gondozást a városban, két órát voltunk az óvodában, rendszeresen bejártunk az 
iskolába, a hitoktatásban is részt vettünk, a napközibe is bejártunk, segítettük 
az ottani foglalkozásokat. Mi csináltuk a sekrestyés munkát. Közben két nővér 
délelőttönként járta a várost és az egyedülálló, beteg hívekhez mentünk, és 
közben éreztük, hogy nem elég csak lelki vigaszt nyújtani az egyedülállóknak, a 
rászorulóknak, hanem amikor valaki tehetetlenül várja az ápolást, a gondozást, 
abban is részt kell vállalnunk. Több pályázaton keresztül sikerült megvennünk 
a volt bölcsőde épületét, melyet átalakítottunk. Így sikerült kialakítani egy 
működő otthont 10 fővel 2003-ban. Eddig laktunk a plébánián, ekkor költöztünk 
át. 2004-ben már 26 fő gondozott létszámmal tudtunk szolgálatot teljesíteni.  

HEK: Csak nővérek dolgoznak a gondozóházban?
MA: 5 fő indiai nővér dolgozik itt, a többiek világi dolgozók. Folyamatosan 
éreztük, hogy kevés a hely, mindig többen és többen érdeklődtek. Elhatároztuk, 
hogy bővítjük a befogadóképességet 50 főre, így 2013 májusára sikerült az 
engedélyeket megszereznünk, de még ebben az évben – szeptemberben – be 
is telt a ház. Azóta is van nap mint nap érdeklődő, jelenleg 24 fő várakozik a 
felvételre. Érzem, hogyha 100 férőhelyes házat csinálnánk, akkor is néhány 
hónap alatt tele lenne, és újra várakozók lennének a felvételre. Ezt a nagy 
igényt látom a munkánk iránt. Egyre tehetetlenebbek az emberek, a családok, 
még ha enyhébbek is a tünetek, nehezen gondozzák otthon. Sokat dolgoznak, 



keveset vannak otthon. Ha szülő agyvérzéssel tehetetlenné válik, az 1-2 gyerek 
nem tud időt szakítani a gondozásra, fizikailag és lelkileg is nagyon megterheli 
őket, nagyon kikészülnek tőle. Ez nagy probléma.

HEK: A nyelv, kultúránk elsajátítása mennyi problémát okozott?
MA: Úgy vagyunk felkészítve és elküldve, hogy a szerzetesi élet során, ha 
el kell mennünk, be kell illeszkednünk a helyi szokásokba, a nyelvet meg kell 
tanulnunk. Az ételeket, a fűszerezést, a főzést meg kell szoknunk, de a bőr színe 
az más, más az éghajlat: ezt tudatosítják bennünk. De azért más, amikor ezzel 
szembesülünk. A magyar nyelv nehéz volt, hat hónapig csak szótárral mentünk. 
Mutogattunk a boltban, hogy ez kell, meg ez kell. Nem tudtuk kimondani. Kiss 
György atya egy hétig foglalkozott velünk, és utána azt mondta, hogy irány a 
betegekhez. És ez így jó volt. Ekkor is délután még 4-5 órát foglalkozott velünk 
az atya. Ennek volt eredménye.

HEK: Milyen volt az óvodában, a gyerekekkel?
MA: Nagyon jó volt. Eleinte nehéz volt nekik is, nekünk is. Nem tudták, 
honnan is vannak ezek, más az öltözetük, az egész ruhájuk csavarban van 
(nevet). „Milyen színed van neked?” – mondták - „Sötét nagyon. Te honnan is 
vagy? Az én bőröm meg a te bőröd nem egyforma.” Elfogadták, és utána már 
várták, várják az érkezésünket.

HEK: A kicsik vagy a felnőttek fogadták be könnyebben önöket? 
MA: A kicsik könnyebben, sokkal könnyebben. A felnőttek kicsit 
távolságtartóbbak voltak. Egy-két hét alatt beilleszkedtünk, belerázódtunk, 
aztán nem volt probléma. Nagyon jó volt, és most is nagyon, hogy visszagondolok 
arra, hogy 18 évvel ezelőtt, amikor érkeztünk ide, a város viszonylag nagyon 
könnyen elfogadott bennünket. Ehhez biztos hozzájárult az is, hogy az orvosok 
betegeihez jártunk körbe-körbe. Megismertek bennünket, elfogadtak minket. 
Most már, hogy sok munkánk van a gondozóházban, hiányolnak minket a 
városban. Az erőnkből nem tudunk annyit adni, mint korábban – sok energiát 
leköt a gondozóházi szolgálat. Akkoriban a reggeli ima után kettő nővér indult 
ide, a másik oda, egy nővér főzött. Aztán délután a napközisekhez mentünk, 
segítettük a hitoktatásban, a sekrestyés munkát végeztük. Mire délután jöttek 
a szentmisére, minden készen volt. Mise után zsolozsma, elmélkedés, vacsora 
és rekreáció, majd megbeszélés az aznapi eseményekről. Ez is elmúlt. A napok 
elmentek gyorsan… Ma folyamatosan be vagyunk osztva a gondozóházban: 
délelőtt, délután, éjszaka, mindig valaki dolgozik közülünk.
HEK: Nem csak Adonyban járt, sokfelé megfordult a világban. Merre járt? 
MA: Kenyában.
HEK: Ott másmilyen kultúra van, mások az emberek szokásai, más a nyelv. A 



kenyai is idegen kultúra önnek, az adonyi is idegen kultúra volt önnek. Ott hogy 
fogadták önt, önöket.
MA: Kenyában, a sivatagban, a vándorló nép között töltöttem egy rövid időt. 
Ők is úgy álltak hozzám, mint idegen, de aztán belerázódtak, érezték, hogy 
segíteni akarunk. Ők a sivatagban elkülönülve mindenkitől, egészen különálló 
kultúrával rendelkeznek. Egész más, mint itt Európában. Azt könnyebb volt 
nekünk elfogadni. A kultúrájuk sokban hasonlított az ázsiai kultúránkhoz. És a 
vendégszeretet, a befogadás, olyan volt, mint az indiai.

HEK: Volt-e rossz tapasztalata Magyarországon?
MA: Komolyabb rossz tapasztalatom nem volt. Egy, két, három alakalommal 
találkoztam elutasítással, hogy „Nem kell!”, „Nem kell!”. De ilyen saját népünknél 
is előfordul. De az Isten visszafordította és nagyon nagy örömet adott nekünk 
cserébe, mert ugyanazt az embert hozzánk küldte, aki korábban azt mondta 
„Nem kell!”. Eljött hozzánk, és ez nagy boldogság volt nekem. Amikor én 
mentem, akkor nem kellett, amikor ő jött, az nagy boldogságot okozott. Nekem 
könnyebb volt befogadni őt.

HEK: Most, mikor visszatekint az elmúlt évtizedekre, érzi-e, hogy az adonyiak 
befogadták önöket?
MA: Igen, befogadtak minket.

HEK: Nagyon nehéz szolgálat, de boldogok itt Adonyban velünk?
MA: Igen, boldogok vagyunk.



HELYBEN SZÜLETTEK
Az adonyi kisdedóvó versei a XX. század elején

Zichy Lívia grófnő áldásos 
tevékenységének köszönhetően az 
óvodai nevelés már „évszázados” 
ügy Adonyban. Városunkban 1892-
ben ő nyitotta meg a „kisdedóvót”. 
Az óvoda egy csoporttal, 50-60 
gyerekkel működött. Még nem a 
jelenlegi épületben, hanem egy 
másikban, ami szintén az uradalomhoz 
tartozott. Ez szinte szemben van a mai 
óvodával.             

            Szatmári irgalmas nővérek

Funkcióját tekintve az épület zárda volt, 2 iskolai osztállyal, 1 óvodai csoporttal. 
Tartozott hozzá egy kápolna is. Két apácát hozatott a grófnő a „kisdedóvóba”, 
ők kezdték el itt a munkát. … Arról, hogy milyen volt az óvoda berendezése, 
az ott folyó munka, Payer Márika nénitől tudtam meg a legtöbbet. Ő is a 
kedves-nővérekhez járt óvodába, és utána, fiatal lány korában néhány hónapig 
segítőként is dolgozott ott.
Nagyon sok mesét, imádságot, verset, éneket hallottak, tanultak. Lánya, Klein 
Lajosné, Manyi néni, aki óvónő lett, jelenleg már nyugdíjas, a mi óvodánkban 
dolgozott 40 évig. Sok olyan verset, mondókát tanított és taníthatunk mi ma is 
a gyerekeknek, amit az édesanyjától tanult. Leggyakrabban a Tündérlánykáról 
szóló mesét énekelték az apácák, mert ehhez játékot is kitaláltak, szépen fel 
lehetett öltözni a dobozban talált sok színes anyagmaradékból.

Tündérlánykáról szóló mese   
Volt egyszer egy tündérlányka, csuda jó és csuda szép, csuda jó csuda szép, 
mondok róla egy mesét. Volt egyszer egy bojtárlegény jaj de árva, jaj de szegény. 
Egyet gondolt magába, elindult a világba. Mesevárnak ablakából kinézett a 
tündérlányka, a kisbojtárt meglátta. Bizony meg is sajnálta. Szép jó napot 
tündérlányka! Adjon Isten kis bojtárka! Fáradt vagyok olyan nagyon, pihenj 
meg a kispadon. Megpihent a kis bojtárka kacsalábú mesevárba. Tündérkosztot 
megette, ott is maradt örökre. Megkapta a tündérlánykát, tündérkirály 

királyságát. Most is élnek boldogan, a mesének vége van.



ALTATÓDAL

Aludj baba, aludjál
Nyuszika is alszik.
Este van a faluban,
Esti harang hallik.

Aludj baba, aludjál,
Feljött már a csillag.

Aranyszőrű kisbárány,
Hazafelé ballag.

Reggel, hogyha felragyog
Isten tányérkája

Baba is, meg nyuszi is
Mosolyognak rája

KARÁCSONYRA
Rideg, hideg ez a jászol,

Nyugtom benne nem találom
Szeretetet szomjaz szívem.
Az emberek közé vágyom.

Vágyva tárjuk feléd karunk
Csak jöjj hozzánk kis Jézusunk
Jól érezd majd magad nálunk,
Mert szerető szívbe zárunk.

HÚSVÉTRA
Miki, Maki, mak, mak, mak

Mi vagyunk a kis nyulak
Miért jöttetek? Mit csináltok?

Máskor erre sosem jártok.
Most eljöttünk, itt vagyunk,

Tyúkanyóval alkuszunk.
Fiúk készítsünk üveget, ti meg tojást lányok,

Ha felvirrad húsvét napja, elmegyünk hozzátok.
Meglocsolunk szagos vízzel, hogy el ne hervadjatok,

Ti meg a mi kosarunkba egy-egy tojást rakjatok.
Lejegyezte: Szabó Ferencné

          



ADONY TÁNCEGYÜTTES

Az tánccsoport 1973-74-ben alakult az Ifjúsági Klub és az akkor végzett 
tánctanfolyam tagjaiból, Wünsch László tánctanár- koreográfus vezetésével.
Kezdetektől jelentős szerepet kapott az csoport életében a kettős 
hagyományőrzés, hisz egyrészt a Duna menti táncok feldolgozásával, 
tolmácsolásával egy speciális tájegységi kultúra hagyományait ápolta, 
tartotta fenn. Az eredeti, adonyi német nemzetiségi táncok felgyűjtésével, 
tolmácsolásával pedig a helyi nemzetiségi identitást erősítő saját kultúra 
továbbéltetésének szándéka valósult meg. Ennek jelentőségét az is jelzi, hogy 
az MTA adatközlésünk alapján készített filmfelvételt a német nemzetiségi 
tánckultúra hagyományairól; illetve a Magyar Televízió is felvételt készített az 
tánccsoport munkájáról Dunamenti képek címmel.
Az elmúlt évtizedek alatt több száz fellépése volt a csoportnak; hiszen jelentős 
helyi- regionális és országos, sőt nemzetközi fesztiválok gyakorta meghívott, 
kedvelt fellépője az csoport. A tánccsoport Európa számos színpadán 
(Németország, Görögország, Lengyelország, Franciaország, Szlovákia és 
Románai) reprezentálta a magyar tánckultúra értékeit, öregbítette városunk 
hírnevét. A hosszú időn át megrendezett nyári Dunamenti Tánctáboroknak is 
állandó résztvevője, több alkalommal szervezője volt a tánccsoport. 
A művészeti vezető- koreográfus feladatokat ellátó, a csoportot alapító és 
harminc évig vezető, majd 2004. évben a csoport vezetésétől visszavonult 
Wünsch László szakmai és emberi kvalitásainak és tevékenységének 
köszönhetően a társaság  igazán érett, színvonalas produkcióra képes amatőr 
művészeti csoporttá fejlődött.

A 2004. év a változások éve volt a csoport életében, hiszen a táncosok szakmai 
vezetését Iker Józsefné vette át, aki 2001-től a tánccsoport előképző csoportját; 
az Aprók Tánccsoportot, majd 2004-től a tánccsoport ifjúsági csoportját; a 
Pendelyes Tánccsoportot alapította és vezette. 
A csoport addigi szakmai egysége, a kettős hagyományápolás koncepciója is 
megsínylette némileg a változást, mert többen abbahagyták a táncot, illetve 
a szakmai tekintet is inkább magyar táncok felé fordult, a német nemzetiségi 
táncok jelentősen háttérbe szorultak.

A tánccsoport együttessé szervezése 2008-ban kezdődött annak nyomán, 
hogy sikerült megfelelő szakmai vezetőt találnunk a német táncok oktatására 
Zaka Csikos Csilla személyében. Rosmarin néven német táncokat táncoló 
gyermekcsoportot szerveztünk, melynek hatására a már visszavonult táncosok 
közül is többen visszajöttek táncolni. Így aztán a felnőttekből lett a Rosmanin, a 



gyermekekből pedig a Kinder Rosmarin csoport. 
A magyar táncokat táncoló felnőtt csoportot 2007-2008-ban átmenetileg 
Sebek Zoltán vezette, majd 2008-ban, Iker Józsefné visszatértével megalakult 
belőlük a Salina Tánccsoport. 
Lényegében kialakult az egységesen a Közösségi- Kulturális Központ és 
Könyvtár által fenntartott Adony Táncegyüttes jelenlegi struktúrája, mely 
alapvetően két –magyar és német táncokat táncoló – szakmai irányvonal 
mentén szerveződik az alábbiak szerint:

Magyar táncokat táncoló csoportok:
2001. Aprók Tánccsoport 

Koreográfus: Iker Józsefné 2001-2004. 

Pendelyes Tánccsoport
Koreográfus: Iker Józsefné 2001-2004. 

Adonyi Tánccsoport
Koreográfus: Iker Józsefné 2004-2006.

Sebek Zoltán  2007-2008.

2008. Salina Tánccsoport
Koreográfus: Iker Józsefné 2008-



DÍSZPOLGÁRAINAK
2014. Albert Grimm

 Albert Grimm Oedelsheim elöljárójaként az 
Adony- Oberweser/Oedelsheim testvérvárosi kapcso-
lat kiépítése és ápolása területén végzett két évtizedes 
vezető szerepéért; városunk fejlődéséhez hozzájáruló 
értékes támogatása elismeréseként részesült elisme-
résben.
  
     

          2000. Wünsch László
 Wünsch László az Adony Táncegyüttes alapítójaként, 

majd három évtizeden át koreográfusaként elévülhetet-
len érdemeket szerzett a helyi tánchagyományok feltá-
rásában, megújításában és továbbéltetésében. Magyar-
ország és Európa számtalan színpadán mutatta be az 
együttes a helyi sváb és a Duna-menti tánckultúrát rep-
rezentáló koreográfiáit, mindig kitörő sikerrel. A tánc-
oktatáson is túlmutat azonban szerepe Adonyban, hi-
szen több száz adonyi gyermek az Ő embert formáló pe-
dagógiai tevékenysége által is lett a helyi közösség érté-

kes, értékőrző- és teremtő fiatal, majd felnőtt tagja.

Német táncokat táncoló csoportok:
2008. Kinder Rosmarin 

Koreográfus: Zaka Csikos Csilla 2008-2011. Simon István 2011-2008. 

Rosmarin Koreográfus: Zaka Csikos Csilla 2008-2011.
Simon István 2011- 2012.Wenczl József 2012-2014.Simon István 2014-

Az Adony Táncegyüttes fennállása 40 éve alatt nem csupán amatőr művészeti 
csoportként, de igazi emberi közösségként is mindvégig jelentős és fontos 
szerepet töltött be a helyi társadalomban. Adonyban ritka az olyan ember, aki 
élete folyamán valamikor, valamilyen formában ne kötődött volna szorosan 
ehhez a közösséghez. Az Adony Táncegyüttes keretében „apáról fiúra szállva” 
hagyományozódott át a tánc, a közösségi lét szeretete és aktív megélése.
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MIT HOZ A JÖVŐ, MIT HOZ A MÚLT? 
Amikor az utolsó fagyosszentre emlékezünk

Ha május, akkor hagyományosan Orbán-nap.
Orbán a szőlőtermesztők, kádárok, kocsmárosok patrónusa, a néphagyomány 
a fagyosszentek közé sorolja. Az Orbán-napi hideg a szőlőnek árt a leginkább, 
ezért sokfelé, így Adonyban is szobrot, kápolnát emeltek számára a szőlőben, és 
azt Orbán-napon körmenetben keresték fel. A „szőlőhegyben” a szőlő védelmét 
és a bő termés biztosítását várták tőle. 

Ezen a napon tilos volt a szőlőmunka Adonyban.

Adonyban május 25-én nem tánccal és énekkel köszöntötték e jeles napot, 
hanem a katolikus szokásoknak megfelelően processzióval, körmenettel.

Hajnali ötkor harangszó, fél hatkor pedig beharangozás történt csendes misére, 
és ezt a misét követte a körmenet ki a szőlőhegyre. A körmenetet imával és szent 
énekek éneklésével tették meg a templomtól egészen a szőlőhegyi kápolnáig, 
ahol aztán résztvevői voltak a litániának. (Későbbi korokban a körmenet a 
Csicsiktől indult és úgy jutott el a kápolnáig.) 

A litániát virágokkal és zöld ágakkal feldíszített kápolnában tartották. Ezekből a 
virágokból mindenki igyekezett egy keveset a présházba vinni, abban a hitben, 
hogy az Orbán-napi szentelt virág megvédi az épületet a villámcsapástól.

A körmenet részvevői gondoskodtak arról, hogy a litániát követően, amikor a 
lélek már megkapta azt, ami neki jár, a test se éhezzen és szomjazzon. Vittek 
magukkal pogácsát, kelt tésztát, káposztás batyut, mellyel – mint ahogy ma is 
szokás – megkínálták egymást és a présházak gazdáit, kik jó borral viszonozták 
szívességüket.
A jelenkor Orbán- napi rendezvénye a dunamenti országrész 
leghagyományőrzőbb színhelyévé vált. Legyünk rá büszkék, ápoljuk a 
hagyományunkat tovább!



Pünkösd havi jóslás

Május 12. Pongrác Pongrác, Szervác, Bonifác,
Sok bort hoz a három ác, 
Ha felhőt egyiken sem látsz.

Húsvét után 40 nappal Mint az Áldozócsütörtök,
Olyan lesz az időtök.

Pünkösd  Pünkösd napi esésre,
Ne várj áldást a vetésre.

Május 25. Orbán Orbánnak napja hogyha fényes,
A vincellér, mint páva, kényes. 
Ha Orbán nevet, a szőlő sír!

Orbán-nap az adonyi Kápolna soron 1944-ben.



SÜSSÜNK (FŐZZÜNK) VALAMIT, 
AZT IS MEGMONDOM, HOGY MIT!

Amit már a Köller Teri néni is emlegetett..

Ármóni
Nagymamám közel százéves szakácskönyvének első receptje. Ármónit kellett 
sütni karácsonykor, húsvétkor, keresztelőre. A lakodalmas sütés is ennek a 
készítésével vette kezdetét, de sütöttek csak úgy, mindenféle alkalom nélkül 
is, mert elálló volt. „Könnyű kézbe adni a gyereknek, az öregek meg tudják 
mártogatni teába, kávéba, meg el is morzsolgathatják.” – mondták.
Nagyszüleim lakodalma 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején volt, amikor is 
szesztilalmat rendeltek el. De hát hogy néz ki egy lakodalom bor nélkül? Ezt 
úgy oldották meg, hogy az átlátszó üvegpoharak helyett porcelán bögrékbe 
töltötték a bort. Aztán mikor jött a Vörösőrség ellenőrizni, látták, hogy 
mindenki „teázik”, és buzgón mártogatja az Ármónit a „teába”. Ha valamelyik 
háznál vagy kocsmában bált tartottak, az asszonyok vitték az Ármónit, hogy 
mártogathassák a borba, de emlékszem rá, hogy tollfosztás befejeztével, mikor 
a háziasszony megvendégelte az összegyűlt segítőket, az első számú sütemény 
az Ármóni volt, hozzá forralt bor.
Hét-nyolc éves lehettem, mikor elegem lett az Ármóniból, és egy határozott 
mozdulattal áthúztam a receptet a szakácskönyvben. ( A mai napig is látszik.)
Most már, ha nem is olyan gyakran,  én is nekiállok Ármónit sütni, no nem 
azért, mintha azóta annyira megkedveltem volna, de néha jólesik előcsalogatni 
a gyerekkor ízeit, amik aztán sok emléket és kedves arcot felvillantanak a 
múltból.
Jöjjön hát most a recept! (Én fél adagból készítem, mert nagyon sok lesz.)
Hozzávalók:
•	 50 dkg liszt
•	 2 egész tojás
•	 15 dkg zsír
•	 20 dkg kristálycukor
•	 1,5 dl langyos tej
•	 1 csomag szalalkáli
•	 csipet só
Ízesíthető a tészta citromhéjjal, vaníliás cukorral, szegfűszeggel, fahéjjal vagy 
ánizzsal is.
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Elkészítése:
A tojásokat, a zsírt és a cukrot kikeverem, hozzáadom a tejben feloldott 
szalalkálét,a  lisztet, és gyengéden összedolgozom. Lisztezett deszkán 
vastagabb késfoknyira nyújtom, és baba, vagy egyéb formával szaggatom. A 
tetejét megkenem tojásfehérjével, és cukorba mártom. Kizsírozott, lisztezett 
tepsiben egymástól elég távol rakva szép világosra sütöm. (Nem kell sok idő 
neki.)
És hogy mi lehet az ármóni szó eredete? Az biztos, hogy tipikus sváb sütemény, 
mivel Köller Teri néni és mások elmondása szerint is a svábok körében 
mindenhol ismerték. A neve a harmónia (összhang) szóra hajaz, de kiejtésében 
francia. Tehát sincs kizárva, hogy ezt a sütireceptet még a sváb óhazából hozták, 
ahova francia átvétellel kerülhetett. Régi értékünk, őrizzük meg…
Ennek a hónapnak legjelesebb ünnepe pünkösd, ami ismét kettős ünneppé 
lépett elő. Pünkösdre vágták le rendszerint a magkakast, mivel addigra már 
megtette a kötelességét, keltek a kiscsirkék, és őkegyelme szolgálataira már nem 
volt szükség, nem etették tovább. Majd az új generációból fogja kiválasztani a 
háziasszony a méltó utódot. A kakasból húsleves és pörkölt készült a családnak.

Ármóni



EGÉSZSÉGÜNKRE!

 „Minden szép, amire szeretettel nézünk.” (Lajos atya)
05.01.-05.30-ig – Tisztításra

Minden reggel étkezés előtt egy csésze csalánlevél tea. Ha nincs 
friss csalán, a száraz is jó. Akinek a gyomrát bántja a csalán – sav 
túltengése van – rövidebb ideig igya a teát. Neki négynaponként 
fehér árvacsalán-teát kell inni, az savcsökkentő, de többet ne 
igyanak belőle.

Gyógynövények szárítása
Dr. Oláh Andor A természet patikája című könyvében leírja, hogy a 
gyógyításnak szentelt legősibb könyvek gyógynövény-leírások voltak. I.e. az V. 
században Hippokratész a gyógyításban a legnagyobb szerepet a diétának és 
gyógynövényeknek tulajdonította. Így a gyógynövénygyűjtőknek és –árusoknak 
jelentős helye volt az orvoslásban.

Az első magyar gyógynövénykönyvet 1578-ban nyomtatták Kolozsvárott, 
Heltai Gáspár műhelyében: ,,Herbarium a fáknak, füveknek nevekről, 
természetekről és hasznairól. Magyar nyelvre, és ezt rendre hozta a Doktorok 
Könyveiből az Horhi Méliusz Péter.’’ Az elöljáró beszédben ezt olvashatjuk: 
,,A Bölcs Isten megékesítötte a földet... Fáknak, Füveknek megmondhatatlan 
sokféle gyönyörűséges voltával, melyekkel az embereknek nemcsak testek 
tápláltatnék, hanem szemek is tekintettel gyönyörködnék, és ha betegségek 
történnek, Orvossággal testeket gyógyítanák”.



A népi gyógyászat nemcsak az ősi ismereteket őrizte meg, hanem újabbakkal 
is folyamatosan gyarapodott. Ma sem halt még ki ez a tudomány, de a múlthoz 
képest pusztulóban van. Jó lenne ezt a folyamatot visszafordítani!

Rendelő
Beindulnak a külföldi utazások, érdeklődjünk a háziorvosnál a 
lehetséges, illetve szükséges védőoltásokról.

Európán kívül vizet, csak palackból fogyasszunk. 

A nap egyre erősebben tűz, vigyázzunk, nehogy leégjünk. 
Védekezzünk könnyebb ruházattal, sapkával és fényvédő faktoros 
napozó krémekkel.

 A tablettás D vitamin pótlását elhagyhatjuk. Fogyasszunk sok friss 
zöldséget, legyünk sokat levegőn. 

Sajnos megjelennek a rovarok, mint szúnyog, kullancs, darazsak. A 
házi patikában jó, ha van: sebbenzin és Flucinar kenőcs. Az egyszerű 
rovarcsípéseket benzinnel töröljük le, Flucinar kenőccsel vékonyan 
kenjük be, ez általában elegendő. 

A darázscsípés allergiáról: Ha a csípés csak helyi, akár tenyérnyi 
reakciót okoz, az a darázsméreg közvetlen hatása, nem allergia, 
benzines letörlés és Flucinar kenőcs 2-3 napig elegendő. Ha a 
csípés az egész testen létrehoz csalánkiütést, akkor az allergia, és 
forduljunk orvoshoz.  

Ellenőrizzük kerékpárjainkat, féket, lámpát, hogy a kerékpározás 
csak öröm legyen.



VIRÁGGAL MONDOM EL 

Napsugaras május

A május az év legszebb hónapja. Melegen süt a nap, kint a természetben 
egymást igyekeznek túlszárnyalni díszeikkel a virágok és a fák. A friss zöld 
lombok, tulipánok, nárciszok, orgonák gyönyörű dekorációként szolgálhatnak 
lakásunkban. Kertünket felpezsdíthetjük évelő ágyások kialakításával, ilyenkor 
tavasszal tudunk válogatni a legnagyobb növény-kínálatból. Néhány nappal 
az ültetés előtt készítsük elő az ágyást, gyomtalanítsuk, és érett komposzttal 
javítsuk fel a talajt.
Aszerint válogassuk az évelő virágainkat, hogy napsütötte vagy árnyékos helyre 
ültetjük-e őket. Különböző időszakban nyíló növényeket ültessünk. Válasszunk 
vezérévelőket (lángvirág, szarkaláb, kasvirág), kísérő évelőket (díszfüvek, 
liliom fajták), és töltő évelőket (viola, gólyaorr). Ágyásunk áttekinthető legyen, 
a magasabb növények ne kerüljenek az előtérbe, az azonos növényeket 
csoportba ültessük, így ágyásunk rendezett lesz.

Itt az ideje a balkonnövények ültetésének. 
A hagyományos futómuskátli és petúnia 
beültetés mellett próbáljunk ki más 
növénykompozíciókat is!  Használhatunk: 
hamvas zsályát (salvia), lobéliát, fehér ternyét 
(lobulária), évelő szegfűt, tarka levelű zsályát, 
virágcsalánt, apró virágú petúniát, tarka 
levelű borostyánt, nebáncsvirágot, levendulát, 
kakukkfüvet. Készíthetünk a teraszunkra 
apró fűszerkertet is. Nagyobb méretű ládába, 
cserépbe, gyommentes, jó vízáteresztő, laza 

talajba tegyük őket napos helyre. Az itt használható növények: kakukkfű, 
petrezselyem, kapor, bazsalikom, citromfű, zsálya, rozmaring, levendula, 
tárkony, kerti zsálya, snidling - tetszés szerint!

Állítsunk májusfát, a kislányok, no és a nagyobb lányok örömére! Ne hagyjuk 
elveszni ezt a szép szokást! Természetesen, nem a régi, nagyméretű nyárfákra 
gondolok, de kertünkben vagy ismerőseinknél találhatunk nagyobb lombos 
ágakat, díszítsük ezeket. Tegyük a fiatal hölgyek ablaka közelébe!

Május legszebb ünnepe anyák napja! Köszöntésükre vigyünk cserepes virágokat 
(ciklámen, azálea, mini rózsa, korall, fokföldi ibolya), vágott virágcsokrot, vagy 
a kertünkben szedett orgonát, gyöngyvirágot!

1. AZ ADONYI ZICHY-ÁG ELŐNEVE
2. LÍVIA PUSZTA NÉVADÓJA



1. AZ ADONYI ZICHY-ÁG ELŐNEVE
2. LÍVIA PUSZTA NÉVADÓJA



LOGIKAI FEJLÖVÉSEK
Óvodások szalaggal szaladgálnak

Az ovisok a szünetben az udvaron játszanak, ketten-ketten párban (A-A, B-B 
és C-C) egy-egy szalagot fognak a kezükben a két végén. Hogyan tudnak úgy 
szaladni, hogy a szalagok egymást ne keresztezzék? Természetesen a szalagokat 
a gyerekek nem engedhetik el. Próbáld meg összekötni A-t A-val, B-t B-vel, C-t 
C-vel három folytonos vonallal úgy, hogy a vonalak ne keresztezzék egymást, és 
ne menjenek le a papírról! Hidd, el lehet!



JÁTSZANI IS ENGEDD...
Számháború – játék 12-16 éveseknek

Nyaraink feledhetetlen játéka volt a számháború. Ehhez azonban már némi 
szervezésre is szükség volt, hisz ketten-ketten ezt nem volt érdemes játszani. 
Jó volt, ha legalább négyen-öten voltunk egy csapatban. Szükség volt némi 
spárgára, keménypapírra (mindenkinek akkorára, mint a homloka), filctollra. 
Na meg zászlóra, melyet sokszor valamilyen rongy helyettesített.

Leginkább a kastélypark volt 
a csaták színtere. Ott is a „tó 
alatt” küzdöttünk egymással. 
Az egyik csapaté volt a sziget 
(mennyire küzdöttünk a 
helyért: bár nagyon könnyen 
megközelíthető volt, ezért nem 
is volt könnyű védeni, azonban 
mégis kitüntetett helynek 
számított), a másik pedig 
valahol az erdőben foglalta el 
az állását, tűzte ki zászlaját, 
ezzel kijelölve a saját várát.

Az egyik csapat színe a kék volt, piros szín jelölte a másikat (ezt némi 
kendőszerűségekkel jeleztük a karunkon). A csapatoknak a saját zászlójukat, a 
várat kellett védeni. A játék kezdete után a védők a zászlóhoz nem nyúlhattak, 
sőt 2 méternél közelebb nem tartózkodhattak hozzá. 
A játék célja: az ellenfél zászlaját elrabolni és saját várunkba vinni. Ha ez 
megtörtént, a játék véget ért, hiába nem lettek a védők mindannyian „kiolvasva”.
Minden játékos készített magának egy papírdarabot, amin egy négyjegyű 
szám volt; ezt a homlokára kellett kötnie úgy, hogy a játék folyamán végig látni 
lehessen. Azt kézzel, hajjal, sapkával stb. el nem takarhatta.
A játékosnak a pályán bujkálva meg kellett támadnia az ellenséges csapat 
játékosait, és ha meglátta valamely ellenfél számát, azt hangosan kimondta. Ha 
eltalálta, akkor az ellenséget „kiolvasta”. A kiolvasott játékos (hulla) a támadó 
csapat fogságába került, többé nem avatkozhat be a játékban („hullának kuss 
a neve”).
Három téves találgatás után további találgatásnak helye nem volt. Amennyiben 
ketten egyszerre mondták be egymás számát, mindketten meghaltak. (Ezt 
akkor szoktuk alkalmazni, amikor az ellenfél jó játékosát akartuk a játékból 



kiiktatni még az által is, tőlünk is valaki áldozattá vált. Ez azért öngyilkos 
taktika volt.)
A csapattárs véletlen leolvasása is érvényes. A leolvasásnak lehetséges, de 
korlátozott módja az „összeolvasás” volt, amikor több csapattárs együttes 
erővel olvasott le valakit. Ennek szigorúan halkan, 5 méteres távolságon belül 
kellett történnie.

A szám hangos beolvasására a „Talált”, vagy „Nem talált” kiáltással kellett 
válaszolni. 
A zászló megszerzéséhez nem kellett minden csapattagot kiolvasni, úgy is 
győztes lehetett a csapat, hogy az ellenfélből még volt talpon játékos.
Ha valamelyik támadó megszerezte a zászlót, ám miközben a saját várába 
vitte, leolvasták, a zászlót az adott helyen le kellett tennie, és ő maga hullaként 
végezte. A védők a zászlót itt tovább védhették, de 2 méternél közelebb 
továbbra sem mehettek.
A játékban a szám elrejtése az egyik legfontosabb dolog, ezért a játékosok 
különféle trükköket vethettek be. A szám különféle tereptárgyakhoz nyomása 
szabályos volt, de a számot kézzel vagy ruhadarabbal eltakarni nem lehetett. 
Stukkolni ért: azaz két játékos a homlokát összenyomva araszolhatott. Így őket 
nem tudták leolvasni, de ők sem mentek aztán sokra: egy jól irányzott sodrással 
mindkettőjük száma felderült… (és ha sikerült kiolvasni őket, a kiolvasó arca is 
felderült – az örömtől).
A kiolvasásra több taktika is létezett: gyakran alkalmaztuk azt a taktikát, hogy 
valamelyikünk elbújt egy stratégiailag fontos helyen (fára mászva, bokorba 
bújva, árokba feküdve), ahol biztosra vehettük, hogy sok ellenféllel fog találkozni, 
és rejtekhelyéről, észrevehetetlenül olvashatta ki az ellenséget. Szintén hatásos 
taktika volt, mikor a jól futó csapattagunk nyílt terepen az ellenféllel szemben 
futott, a meglepetés erejét felhasználva a támadásra. Közben a fejét is rázhatta, 
hogy a száma elmosódjon. 
Az elején ki szoktuk kötni, hogy van-e földimádás, égimádás. A földimádás, 
égimádás látszólag nagyon jó technika, de nem mindig hatásos, sokszor 
felborítással végződik. Arról nem is beszélve, hogy a folyamatos földimádás 
igencsak rontja a játék élvezhetőségét, a földimádó játékos és ellenfelei számára 
egyaránt.

Azért ez a játék a becsületesek játéka volt: hisz egy szemtől szemben történő 
kiolvasáskor becsületbeli ügynek kellett tekinteni, hogy valaki vállalja, hogy 
lassabb volt, vagy tényleg a jó számot mondta be. De azért sokszor nem voltak 
ebből veszekedések…



ADONYI EMBEREK- ADONYI ÉRTÉKEK: 

ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Csoknyai István, a legkézilabdázóbb

Profi kézilabda játékos 1983-tól 
2005-ig, azóta edző. Veszprémben 
töltött 15 idényéből 12 alkalommal 
volt a bajnokcsapat tagja, szintén 
12-szer Magyar Kupa győztese. 
Évtizeden keresztül csapatkapitány. 
Az EHF Klubcsapatok Európa-
bajnokságának két alkalommal 
volt finalistája. 1992-ben az EHF 
Kupagyőztesek Európa Kupája 
(KEK) győztese, további két 
alkalommal döntőse. Az EHF 

Bajnokok Ligájának döntőse 2002-ben. 170 alkalommal – 13 év alatt – a 
válogatott tagja, hosszú éveken át ennek is csapatkapitánya. 1998-ban Euróba 
bajnoki 6. Három világbajnokságon vett rész: 1993-ban és 1999-ben 11., 1997-ben 
Japánban 4. 1992-ben a Barcelonai Olimpián 7. helyezett. Veszprémi másodedző 
2005-2014. Sikerei edzőként: 6-szoros bajnok, 5-szeres Magyar Kupa-győztes, 
1-szeres Magyar Szuperkupa-győztes, KEK győztes 2008-ban. A Balatonfüredi 
KSC edzője 2014-től. A felnőtt válogatott másodedzője: 2008-09., edzője: 2009-
2010. A válogatott mellett töltött időszakában a csapat világbajnoki 6. helyezést 
ért el. Rekorder: a legtöbb hazai bajnoki és kupa címet szerző játékos és a legtöbb 
bajnoki és Európa-bajnoki meccsen szereplő magyar játékos. A nagy adonyi 
testvérhármas – Ketyó, Medve, Prézli – legfiatalabb tagja.

Aki kérdéseivel elutazott Csoknyai Istvánhoz (CSI) Balatonalmádiba: 
Hetyei Csaba (HCS).

HCS: Hogy lettél kézilabdázó? Adony - Dunaújváros nem nagy távolság, de 
egy adonyi srácnak nagy utat kellett befutnia ahhoz, hogy az adonyi tornaórától 
eljusson a Kohász felnőtt csapatának kispadjáig…

CSI: Hatvannégy, tíz, huszonnégy, Dunaújváros, Adonyban két bátyámmal 
nevelkedtem, ott ismerkedtem meg a sporttal. Ott végeztem el az általános 
iskolát. Ugyan Adonyban volt egy salakos kézilabda pálya, ott a mi időnkben 
nagy tere nem volt a kézilabdának, csak a focinak. Az iskolai foci csapat tagja 



voltam Gáborfi tanár úr irányítása alatt. Amit a gyermekéletemből lehet 
mondani, hogy óriási csaták voltak mindig: kispályás foci a parkban. Így 
szerettem meg a sportot. Iskola után, délután a parkban a táskákat lerakva 
fociztunk. Úgy gondolom, hogy ez a grundélet nagyon hiányzik a mostani 
fiatalok mindennapjaiból. Ahogy a Bánki Donát Szakközépiskolába kerültem, 
ott komoly kapcsolatom nem volt a sporttal, de mindenáron szerettem volna 
vagy focizni vagy atletizálni, de valamilyen irányba komolyan elindulni. Aztán 
az iskolában az egyik srác vitt le a kézilabdásokhoz, hogy „gyere, próbáld 
ki, jó csapatunk van, jó a kollektíva, szeretni fogod, megfelelő adottságokkal 
rendelkezel, miért ne vágnál bele”. Az invitálásnak eleget téve lementem az 
edzésre és ott ragadtam, ahogy lenni szokott, örökre. Óriási szerelem alakult 
ki ebből a kapcsolatból. 40 éves koromig aktívan űztem ezt a sportot, azóta 
edzősködöm. Az egész életemet a kézilabda és a sport iránti szerelem határozta 
meg. A középiskola végére – úgy gondolom szerencsém volt – profi szerződést 
kaptam a Dunaújvárosi Kohásztól. Ez 1983-ban volt. Az ifiben jó teljesítményt 
nyújtottam, láttak bennem fantáziát az edzők. Elkezdtem a profi életet. 7 évet 
húztam le Dunaújvárosban – közben Székesfehérváron voltam katona másfél 
évig, ahol szintén kézilabdázhattam a Szondi SE-ben.

HCS: Profi játékos lettél Dunaújvárosban. Családi helyzeted is megnyugtatóan 
alakult.

CSI: Igen, 1986-ban megnősültem, egy dunaújvárosi lányt, Faragó Magdolnát 
vettem el. Még Dunaújvárosban laktunk, amikor két gyermekünk született. A 
harmadik gyermekünk már akkor született, amikor Balatonalmádiban laktunk. 
Balázs, Ádám és Nóra. A feleségemmel azóta is együtt élünk, és neveljük 
gyermekeinket.

HCS: Úgy tűnik, hogy nagyon sok mindent köszönhettél Dunaújvárosnak, de 
eljött az idő, és klubbot váltottál. De nem csak klubbot, várost is 1990-ben.

CSI: Jó döntést hoztam, amikor Veszprém invitálását elfogadtam. Félve, 
hiszen az akkori is épp úgy, mint akár a mostani Veszprém, szenzációs 
játékosállománnyal rendelkezett, tele válogatottal. A csapat nagyon „játékosfaló” 
volt: nagyon sokan bekerültek a csapatban, de ugyanolyan lendülettel ki is 
kerültek. Ennek volt veszélye bőven. De sikerrel belevágtam. Elkezdődtek a 
szép veszprémi évek.

HCS: Hol laktatok akkor?

CSI: A dunaújvárosi víztorony melletti lakásomat eladva költöztünk 



Balatonalmádiba: először Budatavára, egy társasházba, két-három év múlva 
építettünk egy házat Berényben, ahol most is élünk.

HCS: Mi volt a Veszprém sikerének a kulcsa?

CSI: Akkor, a kilencvenes évek elején egy fiatal csapat kezdett alakulni. Először 
egy orosz edzőnk volt, aztán Joósz Attila vette át a szakmai irányítást. Az akkor 
összekerült fiatal garnitúra aztán sikert sikerre halmozott. Válogatott lettem ’91-ben. 
’92-ben óriási sikert értünk el: bajnokságot, Magyar Kupát és Európa Kupát nyertünk. 
A klub életében ilyen nem volt még. Európa Kupát sem nyert még soha a csapat, óriási 
élménnyel lettünk gazdagabbak. ’91-ben egy felkészülési tornán Olaszországban 
az osztrákokkal játszottunk. Nagyon jól sikerült, 4 gólt lőttem újoncként. Szerintem 
az akkori teljesítményem alapozta meg, hogy következő évben az olimpiára utazó 
csapat tagja lehettem. A csapatsikerekkel együtt jöttek sorban az egyéni sikereim is: 
Európa- Bajnokságokon, Világbajnokságokon, az 1992-es barcelonai Olimpián vettem 
részt.

HCS: Adonyi srácként olimpián részt venni, csodálatos érzés lehetett…

CSI: Az olimpiáról egy nagyon kedves élményem, hogy Barcelonában én a 
magyar válogatott játékosaként és egy másik adonyi srác, Marczinka Zoli pedig az 
ausztrál válogatott vezetőjeként találkozhattunk össze. Aztán később a svéd, majd a 
japán VB-n újra összeakadtunk. A japán VB-n ő az ausztrál szövetségi kapitányként, 
én a magyar csapat kapitányaként küzdöttünk meg egymással.

HCS: Ezt a kapcsolatot ápoljátok?

CSI: Zolival azóta is folyamatosan szoros kapcsolatban állok. Sokszor találkozunk, 
de mindig az az első kérdés, hogy „Mi van Adonyban? Hogy vannak a szüleid?”, aztán 
sokat beszélgetünk, hogy mik a hírek a faluban, illetve most már a városban, de már 
az évek folyamán nekem is megkopott az emlékezetem. Mond egy nevet, és már nem 
mindig tudom, hogy kiről is van szó, látnom kéne hozzá az arcot, hogy beugorjon. 
Már az ember sajnos elfelejt sok mindent, meg hát nekem sincs annyi időm, hogy 
többet legyek otthon, mint régebben. Ez az élet rendje…

HCS: Szakmai ügyekben is van kapcsolatotok?

CSI: Természetesen. Ő most a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai- és 
sportigazgatója, nagyon komoly pozícióba került Zoli. Sűrűn találkozunk, majdnem 
többet találkozom vele, mint a bátyámmal, meg a családommal.



HCS: Csapatkapitányként hogy érezted magad a pályán?

CSI: Veszprémben is hamar csapatkapitány lettem, a válogatottnak is a 
csapatkapitánya voltam. Valahogy mindig is igényelték a csapattársaim a 
véleményemet, és így körém épült a csapat. Ezt szerettem is, de feladatokkal 
és súrlódásokkal is járt: én vittem a megoldandó feladatokat, problémákat a 
vezetőség elé. Ez a mentalitás hozhatta azt, hogy mostanra edző lettem, aki a 
saját csapatát is kordában tudja tartani.

HCS: A kézilabda nagyon igénybe veszi a szervezetet, hogy bírtad 40 éves 
korodig az élvonalbeli játékot?

CSI: Mindig vigyáztam magamra. Amikor pihenni kell, akkor pihenni kell. 
Minél kevesebb alkohol, éjszakai élet. Természetesen, az ünneplés az más, 
akkor én sem maradtam ki, most is egy pohár jó bort megiszom, ha olyan 
szituáció van, de az edzésekre is készülni, pihenni kell. Persze az alkat is számít: 
hajlamos vagy-e például sérülésre. Nekem csak két bokaszalag-szakadásom 
volt a 35 év alatt. Szerencsés vagyok, meg jó csapatba kerültem, ahol mindig 
voltak ambíciók, célok, és az ember nem is veszi észre, hogy így megöregedett. 
Aztán jött egy idő, amikor érezted, hogy fejben meg tudod oldani, de a tested 
nem engedelmeskedett. Az aktív veszprémi pályafutásom során a csapattal 
együtt sok szép sikert értem el, és talán ennek elismeréseként, a szakmai 
megbecsülés jeleként, amikor játékosként befejeztem, akkor a klubvezetés 
felajánlotta, hogy maradhatok a csapat mellett, mint másodedző. Akkor még 
Zovko volt a vezető edző, aztán két év múlva  Mocsai Lajos jött, vele 5 évig 
dolgoztam együtt. Komoly szakemberektől tanulhattam el ennek a számomra 
új szakmának a fortélyait. Ezt a mai napig kamatoztatni tudom.

HCS: Újabb szakmai elismerés ért: fiatalon lettél szövetségi kapitány.

CSI: Háborús, puskaporos helyzet alakult ki. A szegedi és a veszprémi 
kézilabda klubok között hatalmi harc dúlt, Mocsai Lajost a szegediek nem 
engedték szövetségi kapitánynak úgy, hogy közben a Veszprémet is irányítsa. 
Az én személyemmel szemben nem volt ellenvetésük. Az az időszak tele volt 
problémával: sérülésekkel, válogatottságok lemondásával. Nagyon rövid ideig 
tartott ez az időszak. Egy Európa Bajnokságon vettünk részt 2010-ben, ahol 
tizenharmadikak lettünk.

HCS: Azóta vezető edzőként dolgozol. Milyen a mostani csapatod?

CSI: Balatonfüreden vagyok edző, nagyon fiatal a csapatom, de tele van 



tehetségekkel, közöttük olyanok is vannak, akik az „A” válogatottba is meghívást 
kaptak.

HCS: Gyermekid jövőjében benne van a kézilabda?

CSI: Két fiam a veszprémi egyetemen végezett közgazdászként. Nagyobbik 
dolgozik, kisebbik a diploma megszerzése utáni munkakeresésben van most. A 
fiúk ugyan szeretik a sportot, nem távolodtak el tőle, de élsportolói ambícióik 
nincsenek. A lányom viszont kézilabdázik. Jelenleg a kecskeméti NB I/b-s 
csapatban próbál ügyeskedni.

HCS: Mit látsz benne?

CSI: Ő még a pályafutása elején van, próbálom segíteni, de a távolság miatt 
csak tanácsokat tudok neki adni.

HCS:  A feleséged hogy viselte, hogy sokszor nem voltál itthon?

CSI: Neki volt a legnehezebb: dolgozott, a háztartást vezette, rendben 
tartotta a házat, a családot összetartotta és a négy gyereket nevelte. A négy 
közül én voltam a legnehezebben nevelhető. Szokták mondani, hogy egy 
sikeres férfi mellett mindig egy erős nő van. Nagyon sokat számít a sikerekben 
a családi háttér biztosítása.

HCS: Mit ajánlasz a mostani fiataloknak? Legyenek élsportolók? Ne legyenek? 
Megéri fizikálisan, anyagilag?

CSI: Nagyon sokan abból indulnak ki, hogy az élsportolók mennyit keresnek. 
Nincsenek már rosszul megfizetve, a kézilabdában is szép lassan javul a helyzet. 
Teljesen megérdemelten, hiszen a kézilabda sokkal szebb sikerekre képes, mint 
mondjuk a labdarúgás, és a hazai bajnokság nézettsége is vetekszik vele. A 
magyar emberek szeretik és igénylik a minőségi sportot. Ehhez viszont fiatalok 
kellenek. Mozogjon, sportoljon, ha másért nem, a saját egészsége érdekében. Ha 
lehet, legyen élsportoló. Én, ha újra kezdeném, ugyanezt az utat választanám. 
Ugyan vannak kisebb problémáim az egészségemmel, de megérte. Az élsport 
nagyon sok pozitív élményt adott. Mindenkit arra biztatok, vágjon bele, inkább 
a sportpályán vezesse le aktivitását, ne a számítógép előtt.

HCS: Életedben melyek voltak a legboldogabb időszakok?

CSI: Amíg játszol, azok a leggyönyörűbb évek, játékosként könnyebb 
megélni a sikereket, mint edzőként. Játékosként csak magamra kellett figyelni: 



mit eszem, mit iszom, mennyit pihenek, hova utazom, milyen meccse készülök. 
Most sokkal nehezebb, 16 játékosra figyelek, minden apró nyűgére, bajára, midnen 
problémát orvosolnom kell, hogy a csapat összeálljon. Közben pedig arra menjenek a 
lovak, amerre én szeretném. Ez sokkal nehezebb, de egy győzelem után ugyanolyan 
szép edzőnek lenni, mint játékosnak. Ha le kell tennem a voksot, addig jó, ameddig 
az ember játszik, és úgy ér el sikereket.

HCS: Legemlékezetesebb meccsed melyik volt?

CSI: Nem tudok meghatározni ilyet, de talán amikor BL döntőt játszottunk. Ugyan 
kikaptunk, de egy életre szóló élmény volt. Aztán amikor a KEK-et nyertük, vagy 
amikor az első bajnokságomat nyertem. Ezek mind felejthetetlenek, és beleillenek a 
„leg” kategóriába.

HCS: És pályán kívül?

CSI: Természetesen, amikor a gyermekek születnek, és látod őket felnőni. A 
ballagás, az érettségi, a diplomaosztás. De sajnos családi tragédiák is történtek 
nálunk: a bátyám és édesanyám elvesztése. Ezek nagyon fájó pontok az emlékeimben. 
Ezekkel is együtt kell élni, ezek nehéz pillanatok és örök életre emlékek maradnak.

HCS: Játékosként nagyon sok mindent elértél. Edzőként voltál már csúcson: 
szövetségi kapitányként is dolgoztál. Mi motivál még, mi a perspektívád az 
edzői pályán?

CSI: Szisztematikusan próbálom építeni a pályafutásomat edzőként is. Most egy 
fiatal csapatot nevelek Füreden, tele potenciális válogatott játékosokkal, de nem 
csak itt, hanem országszerte ez a korosztály sokra hivatott. Ha a fiatalok felnőnek, 
3-4 év múlva, komoly sansz van arra, hogy ezzel a garnitúrával magyar edző legyen 
a szövetségi kapitányi hídon. Most van egy spanyolosítási divat az élcsapatoknál 
az edzői poszton, véleményem szerint a magyar edzők is vannak olyan jók, mint a 
spanyolok.

HCS: Mikor Ortegát elküldték Veszprémből, nem játszottál el a gondolattal, 
hogy esetleg visszakerülhetnél arra a kispadra vezető edzőként?

CSI: A mostani csapat tele van spanyollal, északival meg délszlávval. Ez nem az 
a csapat, amiről én beszéltem. Van nálam egy ’90, ’92, ’93-as születésű fiatal csapat, 
akik a Veszprémben most játszó kiöregedőket fogják váltani. Ekkor 



lesz realitása annak, hogy visszakerüljek akár Veszprémbe (az ma a csúcs a 
klubcsapatoknál), akár szövetségi kapitánynak.

HCS: Adonyban mikor találkozhatunk veled legközelebb?

CSI: Ha van egy kis időm, akkor hazalátogatok. Meglátogatom édesapámat, 
aki most már egyedül él. Bátyámmal, Misivel nagyon szoros a kapcsolatom, 
járnak le rendszeresen a mérkőzésekre, főleg ide Füredre. Nagyon jó hangulatú 
meccsek vannak itt. Neki is nagyon tetszik. De ő sem hagyta abba a sportot, 
a mai napig benn van az öregfiúk csapatában. Mindig meséli, hogy hány gólt 
rúgott, mondja, hogy olyan csapatuk van, hogy a Holdból hoznak ellenfeleket 
(nevet). Ő tudja nagyon szépen színezni a dolgokat, de hát ő is él-hal a sportért, 
a mai napig csinálja, pedig már benne van a korban.



DÍSZPOLGÁRAINK
2000.

Gáborfi Lajos
 

Gáborfi Lajos a helyi nevelés-és oktatásügy 
emblematikus, kiemelkedő és meghatározó sze-
mélyisége. Gyermekek nemzedékei nőttek fel a 
keze alatt, nevelte őket tisztességtudó, edzett fia-
talokká. Magas színvonalú pedagógiai tevékenysé-
ge mellett az adonyi sportélet meghatározó sze-
replője, alakítója; a diáksport országosan ismert 
és elismert alakja. Az évtizedeken keresztül elért 
eredmények közül is kiemelkedik, hogy tornász 
csapatával magyar bajnoki címet szerzett. Képvi-
selőként a helyi közélet aktív és megbecsült sze-
mélyiségeként jelentősen hozzájárult a település 
fejlődéséhez.

DÍSZPOLGÁRAINAK
2000.

Hetyei János

Hetyei János hosszú évtizedeken át sikeres gaz-
dasági szakember, több száz adonyi polgár biz-
tos megélhetését biztosító cégvezető; a helyi 
közélet kiemelkedő, meghatározó alakja, a he-
lyi oktatás- sport- és kulturális tevékenységek 
támogatója. Tanácstagként majd képviselőként 

a településfejlesztési munkák egyik generálója, 
szervezője. 

         HELYBEN SZÜLETTEK
        Vers szerelmesen

       Az élet rendje

Kilépek a kapun, elindulok az utcán.
Félhomály.

S a narancssárga égről alkonyi
ködöt pöfög a fölháborodott felhő.

Elfújja a szél a gondolataim.
Lépek.

Egy félreeső sikátorban 
megtámadnak az érzések.

Hirtelen emlékek táncolnak a fejemben.
Megállok.

Egy furcsa érzéstől libabőr
járkál a karomon, hátamon.

Szorító ölelést érzek a szívemen.
Töprengek.

S a gondolat, hogy ÚGY szeretsz 
valakit, könnyekkel teli mosolyra derít.

Hirtelen rám tör a félelem.
Megrettenek.

Aki sok mindent birtokol,
sokat is veszíthet.

Egy percre látom a jövőt.
Sírok.

A szívem meghasad és
folyóba gyűlnek a lélek cseppjei.

Majd újra a jelenben vagyok.
Sóhajtok.

S rádöbbenek, hogy nehéz,
de lépni kell.
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Elindulok.
Tudom, hogy Szeretet, s
Bátorság ölel az utamon.

Szeretettnek érzem magam.
Mosolygok.

S ha egyszer majd fájni is fog,
akkor sem bánom meg soha…

Hogy szerettem.
És szerettek.

Kerekes Fanni

Reggeli ébredéssel indult minden

Ablaktalan érzések elől menekült
éjjeli menedékből kitúr sebesült,

óracsörgéses éber kábulattal,
kínlódik vetetlen ággyal s tudattal.

Csörgő, csöpögő vízcsapcsend-magányban
lábujjhegyen indulva, botorkálva,

futó időben időtlenné váló
átázott érzésekkel meg-megálló,

gyorsuló szívveréssel a párna
áporodott melegére vágyva,
igazítod a meggyűrt lepedőt,

harisnyát, szoknyát, melltűt, fejfedőt.

A város ilyenkor olyan, mint
a széthányt szennyes, s hiába kint

a reggeli morcos fagycsikó,
indul csuklós busz, az autó.

Van időd gondolni a mára,
programra, mailre és magányra,

s következő piros lámpánál
gondolj még rám is, ha megállnál.

KJ.



EGYESÜLETEK

VSK SPORTKÖR 
A jogelődök között 1920 –ig nyúlik vissza az adonyi sportszervezet története, 
tehát innen eredeztethető a különféle néven és szervezeti formában alakuló 
jogelőd. Jelen formáját az egyesület Adony városi rangjának elnyerését követően 
vette fel azzal a céllal, hogy immár valamennyi (felnőtt, gyermek, férfi és női 
labdarúgás, valamint a tenisz egy egyesületbe tömörülve eredményesebben 
tudjon pályázni a különféle kiírásokon. Ennek megfelelően ma 100-nál 
több versenyző vesz részt a labdarúgó, valamint a tenisz szakosztályban.  
Lehetőségeinkhez mérten nyitottak vagyunk a település lakói felől érkező 
igényekre, és amennyiben ezt a meglévő infrastruktúra megengedi, mellé 
is állunk az új kezdeményezéseknek. Éppen ezen igények minél szélesebb 
kiszolgálása érdekében igyekszünk pályázni a meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésére, bővítésére, a pálya kímélése érdekében pedig egy műfüves 
pályára is. Szeretnénk, ha hosszabb távon egyszer majd az iskolában jelenleg 
igen sikeres és sok gyermeket megmozgató kézilabdának is helyet tudnánk 
biztosítani, illetve idővel egyéb sportágakat is beindíthatnánk az egyesületen 
belül.

Az egyesület munkáját a következők segítik:

Percsi Tibor sportköri elnök
Elérhetőség: 06 20 390 4253

e-mail:percsitibor@gmail.com                                        

U-9, 10, 11, 12 Gyermek labdarúgó csapat
Edző: Lelkes Péter

U-14
Edző: Vukajlovics Péter

IFI, Felnőtt csapat
Edző: Csorba József

Old Boys öregfiúk labdarúgó csapat
Edző:  Bőle István   

Tenisz
Szakosztályvezető:  Faragó Zsolt



Örökmozgó Sportegyesület 

Az Örökmozgó Sportegyesület 2004 óta működő civil szervezet. Vezetője 
Huszár Katalin. Az egyesület aerobik oktatásával foglalkozik. Az oktatás 
alapja a Fantázia gyermekaerobik. A program a gyermekek élettani, anatómiai 
fejlettségét figyelembe véve készült, 3-18 éves gyermekek számára. A 3-6 
éves korosztály játékos, az állatok mozgását imitáló, mondókákkal kísért 
koreográfiák segítségével észrevétlenül sajátíthatja el az alaplépéseket. A 
későbbiekben hangsúlyt kapnak a felnőtt aerobik egyszerűbb elemei.                                        
Az egyesület célja a mozgás örömének közvetítése, fontosságának 
hangsúlyozása, az egészséges életmód, életforma közvetítése.
 A környező településekről több száz gyermek volt már tagja az egyesületnek. 
Jelenleg Adonyban és Iváncsán folyik oktatás. A gyerekek az évek során számos 
versenyen és fellépésen vettek részt, szép eredményekkel. Így pl. a Dinamik 
Aerobik Versenyeken, Diákolimpián, helyi és körzeti versenyeken.

Az éves programok között szerepelnek, 
aerobik versenyek, Mozgásfesztiválok, 
úszóversenyek.
Az egyesület szeretné kihasználni az 
iváncsai uszoda adta lehetőségeket is, 
ezért 2015-től egy úszó szakosztály 
indítását tervezi.

Az egyesület edzői: 

Huszár Katalin ( aerobik ) 06 20/ 468 0405, huszar.k@freemail .hu
Kard Anita  ( úszás ) 06 70/285 9976



Adonyi Jóga és Pilates Csoport!

Adonyban 12 éve alakult az Ananda Jóga csoport, azzal a céllal, hogy tagjai 
megismerkedjenek a jóga kultúrájával. A mai napig heti rendszerességgel 
találkozik és gyakorol ez a csapat és minden évben csatlakoznak új tagok is a 
csoporthoz.
2003-2005 ig Péter Domonkos vezette a jóga csoportot, majd 2005-től Veréb 
Judit jóga és pilatesoktató.

A jóga célja: fizikai és mentálhigiénés kondíció megőrzése, növelése, a káros 
stresszhatások kivédése. 
A jóga alkalmain a résztvevők:testgyakorlatokat, légzőgyakorlatokat, jóga-
relaxációt, koncentrációt, koncentrációs-meditációs gyakorlatokat sajátítanak 
el. A jógának számos jótékony hatása van: elősegíti a test egyensúlyát, 
öngyógyító folyamatait, rugalmassá, erősebbé, mentálisan egészségesebbé 
tesz. A jóga energetizál, erősít, relaxál. A jóga rendszeres gyakorlása által 
egészségesebb, harmonikusabb, stresszmentesebb élet alakítható ki.

2009-től a jógacsoport mellett, Pilates csoport is működik Veréb Judit 
vezetésével. A Pilates a mélyrétegű törzsizmok erősítésére, nyújtására 
koncentráló, az egész testet tetőtől-talpig átmozgató mozgásrendszer, melyet 
a német Joseph Pilates fejlesztet ki.
Pilates a keleti jóga és a nyugati torna mozgásrendszerét ötvözte. A Pilates 
módszer erősíti, nyújtja a törzs mélyizmait, melyek képesek minden oldalról 
megtámasztani a gerincoszlopot és így tehermentesíteni azt. Pilates tornával 
javul a testtartás, megerősödik az elgyengült tartóizomzat, megelőzhető a 
hátfájás.

Minden évben szeptembertől-júniusig heti rendszerességgel keddenként 
17.30 órától Pilates, 18.30 órától Jóga gyakorlásra várjuk szeretettel az 
Adonyi Művelődési Házban az érdeklődőket,  folyamatosan van lehetőség a 
csatlakozásra!
 Augusztus utolsó hetében pedig már 5 éve tartunk Jóga és Pilates Tábort, ahol 
egy héten keresztül intenzíven gyakorlunk, mélyítjük tudásunkat, az újonnan 
érkezők pedig betekintést nyerhetnek a Jóga és Pilates csoport munkájába.
Nyitva áll a Jóga és Pilates „kapuja” egész évben és a nyári tábor ideje alatt 
is,minden érdeklődő számára!
 Szeretettel várunk mindenkit aki szeretné megőrizni, megteremteni testi, lelki 
egészségét.

Érdeklődni: Veréb Judit  20-331-5500, judit.vereb@gmail.com
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BEKÖSZÖNTŐ

Pap Éva: Holdpor - részlet.

„Itt valóban a boldogság kék madara röpködött kitárt szárnyaival, a végtelen 

szabadság érzetével és mi voltunk ezek a szárnyak. Itt nincs kerete semminek, 

mert nincs idő sem. Nincs háziúr, csak Nagymamának véget nem érő természetes 
szeretete. Itt minden a mi birodalmunk.

A kút, a kert, az ólak, a  szalmabálák és a góré. Szutyi kutya és a macskák, 
kiskacsák és a csirkék, malacok és az egész világ. Itt az ajtókat, kapukat be se 

zárták, sokszor éjszakára sem. 

Szívemhez nőtt ez a hely. A Bocskai utca – Tiscner, Klein, Simon (azaz Schmidt), 
Hani, Payer, Pikola és Holfeld neveket viselő, régóta itt élő sváb embereivel, 
amely utcácskában a mi házunk volt a legutolsó. Bár igazán nagy kérdés, mi az 
utolsó és az első, mert a nyaralás szempontjait nézve, mégiscsak mi voltunk 
a legelsők. Hátul tömött, feltöltött út szegélyezte körben a házat, melyet az ár 
miatt emeltek, s melynek oldalát benőtték rég az akácfák és a cserjék. Ez az út 
az összes idefutó utcát lezárta. Mögöttünk az Erdész-ház. Kőlépcső is vezetett le 
innen a Dunára, de sohasem használta senki. Csak kiszaladtunk a kapun, végig 
a hosszú lejtőkön, csapkodtuk szaladtunkban meztelen talpainkat a nedves, 
homokos talajon az óriási, összehajló, árnyékot adó fák alatt. „Tapaszoltunk” 
boldogan – én neveztem el így -, s már jött is a gát, a meleg, repedezett kövek, s 
jobbról-balról a víz. Aztán a Nagysziget,  s a Duna. Az igazi folyó! Itt mennek a 
hajók, kicsit lejjebb a komp, mert ott a Rév. Rövid, keskeny a sóderos-homokos 
partszegély, ide ritkán mehetünk át fürödni. A víz szinte azonnal mélyül, nyakig 
ér, s csak vitt, vitt volna lefelé, nem nyújtva nyugalmat egy percre sem, mint 
ahogyan egyik folyó sem, sehol a világon. A víz hatalmas úr – itt éreztük csak 
igazán -, még ha hívogat és csalogat is minket, hogy szavazzunk bizalmat neki. 
Persze akadtak bátor férfiak, akik alig várták, hogy fölbukkanjon egy hajó, s ők 
egyenest a közelébe úsztak és ringatóztak a nagy hullámokon. Mindenki őket 
nézte, s ők kiérve büszkén rázták meg magukat a parton. Megvolt az aznapi 
dicsőség.
A mi területünk azonban a gát. Itt járt át az erdész a szigetre, ahol kaszálni 
lehetett a hóvirágot – egy-egy tavaszt teremtő télben -, annyi volt. Gyümölcsfák 
is termettek, akárcsak a budapesti nagy Margitszigeten, csakhogy ez egy 
felfedezésre váró ősvadon! Rejtélyes és hatalmas. Még 1947-ben is felverte 
a sziget csendjét a cserkészek nevetése, az ének és a tűz. S mi lestük a nyári 
konyhánk ablakából – ez volt az egyetlen nyílás a ház hátsó falán – a tábori tűz 
lángjait.

A mi birodalmunk is fákkal körülövezve állt. Ismertünk minden bokrot, 

partszegélyt, minden zugát, mélységét, csendességét és szeszélyeit a víznek. 



Mikor mélyül, mennyire és hol sekély? Ez itt a Kis-Duna. Nem veszélyes, nincs 
sodrása, áll. De ha kiárad a nagy folyó! A sziget felső vége sem képes útját állni 
az árnak. Betör ide a gát felé. Először még csak átcsorog rajta, aztán már bokáig 
ér… Még ekkor is lehet rohangálni föl s alá, de már félelmekkel telve a szív, 
mert mi van, ha mégis átsodor, bele az örvénybe, az oldalába, a mélyébe? Akkor 
már nincs menekvés. A víz iszonyú erővel robog át a gáton, kimosva a lépcsők 
alatti medret és csak mossa, mossa egyre mélyítve azt, örvények tekerednek, 
ellepi a távolabbi sóderdombot is, aztán egyszerre apadni kezd, megint minden 

csendes, szelíd, csónakázni- „ladikázi” – lehet a felső oldalon, föltűnnek újra 
két oldalt a lépcsők, ahonnan fejest ugrani merészség, föltűnik a domb, s aki át 
tud verődni a mélység felett oda, a sóderdombig, az már az úszók dicsőséges 
táborához tartozik. 
A gát persze nem elsősorban strandolásra, nyaralásra épült, nem is volt ez itt 
szokás, kezdetekben csak mosni járt le a közeli utcák népe, maguk főzte, maguk 
darabolta szappanjaikkal kenegették az ágyneműket, ruhaneműket, s öblítették 
a vízbe. Végül ez elmaradt, s az egész területet kisajátították a strandolók. 
Nagymamám is elmaradt. Bőszoknyás parasztasszonyok nem szoktak úszkálni 
a Dunában. Itt valami szent állandóság volt és béke.”

Tremkó György egykori adonyi főjegyző akvarellje a Nagy-Dunáról 1930.



MIT HOZ A JÖVŐ, MIT HOZ A MÚLT?
Nyári ünnepek adonyi hagyományai

Úrnapi körmenet
Az úrnapi körmenet alkalmával négy stációt, négy oltárt állítottak, amelyet 
a pappal és az oltáriszentséggel végigjártak a hívek. Az úrnapi körmenetnek 
saját liturgiája volt. A stációknál evangéliumot olvastak, és a pap az égtájak felé 

áldást osztott. Ilyenkor azokért is imádkoztak, akiket a négy égtáj felé osztott 

áldás akaratlanul is elér. Ezeket az oltárokat feldíszítették. Ezt a katolikus 
rendet ma is követjük.

Az adonyi szokások szerint az oltárokat minden évben ugyanazok díszítették. 
Az első oltár a kastélypark bejáratánál volt, melyet hagyomány szerint a gróf 
állított és gondozott. A második állomást a mostani Bajcsy-Zsilinszky utca 
elején, a volt tűzoltó szertár előtt – természetesen – a tűzoltó egylet gondozta. 
A harmadik stáció a főszolgabíróság előtt állott. Ennek a felelősei a falu elöljárói 
voltak. Az utolsóért, a templomkertnél álló Szent Ferenc szobor előttiért az 
egyházközség vállalt felelősséget.

E hagyomány ma is él azzal, hogy most az oltárok az óvoda mellett, Králl 
Pista bácsiék előtt, a Szűz Mária Gondozóháznál és a Szent Ferenc szobornál 
kerülnek feldíszítésre.

A régi hagyomány szerint az oltárokat leveles ágakkal, virágokkal díszítették. 
Két oldalt nemzeti színű szalaggal átkötött búzacsokrok ékesítették. Felső 
részébe szőlőhajtást raktak, melyen a szőlő virága látszott. Az oltár szent képét 
két oldalt gyertya világította, a kép alatt három terítő (nagy, kisebb és még 
kisebb) volt.

A körmeneten Adonyban a kislányok mezei virágból font koszorút vittek – ők 
voltak a koszorús lányok. A 7 fajta mezei virágból font koszorú a 7 szentségre 
emlékeztetett.

Hagyomány szerint a körmeneten szórt és ezáltal megszentelt virágszirmokat 

a processzió végén szokás volt hazavinni, ezzel áldás vinni a házunkra.

Hittek benne, hogy amennyiben a pici gyermeket elviszik a körmenetre és ahány 
sátrat meglátogatnak vele, „annyiszor dobja fel a Duna, mielőtt megfulladna”.



Arató ünnep
Az aratás Adonyban a legnagyobb és a legnehezebb mezőgazdasági munka volt. 
Ennek befejezését júliusban mindig megünnepelték, ez volt az aratóünnep. Az 
aratók fizetsége a kepe volt, nem pénz. A kepe, vagy kereszt: a szántóföldön 
kiszáradás céljából összerakott gabona neve volt.

Szent Iván havi időjóslás 

Június 8. Medárd Ha Medárdkor esik, Negyven napig esik.
Június 10. Margit Margit-napi esőcseppek,

Negyven napig elperegnek.
Június 24. János János-napi zivatar,

Negyven napig elkavar.

Szent Medárdot a feje felett kitárt szárnyú sassal  ábrázolták, 
mely megvédte az esőcseppektől. 



SÜSSÜNK (FŐZZÜNK) VALAMIT, 
AZT IS MEGMONDOM, HOGY MIT!

Forgácsfánk

Nem volt ház, ahol Úrnapján ne forgácsfánkot sütöttek volna – mesélik az 
idősebbek. Azt is hozzáteszik, hogy csak disznózsírban szabadott sütni.

Ez a gyerekek egyik kedvenc ebéd utáni csemegéje volt egyéb alkalmakkor is, 
de Úrnapján egész biztosan ez készült.

Hozzávalók:

•	 2 egész tojás,
•	 2 evőkanálnyi tejföl,
•	 4 deka porcukor,
•	 reszelt citrom héja,
•	 16-18 deka grízes liszt,
•	 6 deka vaníliás cukor és
•	 zsír a kisütéshez.
Elkészítése:

A szitált lisztbe beleütjük a tojásokat, beletesszük a tejfölt, a citrom héját ás a 
4 deka cukrot s jó kemény tésztát gyúrunk. Lisztezéssel éppen úgy elnyújtjuk 
jó vékonyra, mint a levestésztát. Azután felvágjuk, idomítjuk, alakítjuk, és forró 
zsírban kisütjük szép világossárgára. Porcukorral meghintve kínáljuk.



EGÉSZSÉGÜNKRE!

„Az egészség nem egyetlen tett, 

hanem szokásaink összessége. 

Azzá válunk, amit rendszeresen teszünk.”

 (Arisztotelész)

06.01.-06.14-ig – Immunerősítésre
Háromnaponként reggel egy csésze kakukkfű – vagy orbáncfű tea.

06.15. – Mirigyekre
Reggel egy csésze közönséges v ragadósgalaj-tea.

06.16.-06.30-ig. – Szív és vérnyomás, értisztítás
Háromnaponként egy csésze galagonya tea. Ezt a magas vagy 

normál vérnyomásra igyák. Akinek alacsony vagy ingadozó a 

vérnyomása, fagyöngy teát igyon. Elkészítési módja: 2,5 dl lágy 

vízbe egy teáskanál fehér fagyöngyöt (levél és szár) teszünk, 12 órát 
áztatjuk és leszűrjük.

Orbáncfű (Hypericum perforatum)

Ez az erdő- és útszéleken, és réteken, júliustói szeptember közepéig virágzó 
növény, igen értékes gyógynövény. 25-60 cm magas ágas-bogas növény. 

Virágzata aranysárga bogernyő. 
Hogy biztosan felismerjük, 

morzsoljunk össze egy teljesen 

kinyílt virágot; piros levet ereszt. 
A virágzásban lévő növényt 
gyűjtjük, teának és fürdőhöz. 
Orbáncfűolaj előállításához a 
virágokat használjuk.

Orbáncfű



Rendelő

A nap egyre hevesebben süt, mit tegyünk, ha felégtünk? Legjobb 
rá a hűvös fürdő, borogatás és az ún. Napallergia kenőcs, amit a 
rendelőben érdemes időben felíratni.  

Mivel gyakori a kánikula, ne feledkezzünk meg az erős napsugárzás 
ellen védekezni, fényvédő krémekkel, sapkával, vékony, szellős 
ruházattal. Fürdőzés csak biztonságos helyen történjen, és a 
melegben vigyázzunk az alkohollal.

Tudatosan igyunk többet, leginkább ásványvizet, és ne feledjük el, 
hogy az izzadással konyhasót is veszítünk, ezért az étkezésünk során 

azt is pótolni kell.

Ha lehet, a déli órákat hűvös szobában, pihenéssel töltsük. 

Néhány szó a légkondicionálóról: merem ajánlani, a lakást hűvösen 
tartja, biztosítja éjszakai nyugalmunkat. A levegőt azonban szárítja, 
időnként melegben is szellőztessünk. Butaságnak tartom azt, a 
médiában megjelenő vélekedést, hogy lakásunk hőmérsékletét 5-6 
fokkal a külső hőmérséklet alá állítsuk be. Teszem azt, ha kint 40 
fok van, akkor bent a 34 a jó? Besenyő Pista bácsi: NORMÁLIS??? 
Azt javaslom, hogy 24 fokra állítsák a hőmérsékletet. Fontos, hogy a 
gépkocsiban a hideg levegőt csak az ablakokra fújjuk, megelőzendő 
az arcüreggyulladás, izomfájdalmak. 



VIRÁGGAL MONDOM EL
Ragyogó sárga és üde zöld

Mediterrán terasz

Megérkeztek a meleg nyári napok! Szabadtéri szobánkban, a teraszunkon, 
varázsoljunk mediterrán hangulatot. Kényelmes nyugágyban, finom illatokkal 

körülvéve kezdődhet az 
álmodozás! A távoli országok 
egzotikus növényei nagy 

cserepekben, dézsákban 

nálunk is megélnek. 

Bokorként, magas törzsűként, 
futónövényként, kicsi faként 

lenyűgözőek. Ha a teraszunkon 
sokáig szeretnénk szépnek 

látni őket, sok tápanyagot 
és megfelelő öntözést 
igényelnek. Használjuk 

az esővizet! Az ajánlott 
növények: kenderpálma, 

murvafürt, banáncserje, rozmaring, leander, sétányrózsa, margaréták, 

hibiszkusz, selyemmályva, citromfa, babér, angyaltrombita. Egyikük sem 
téltűrő, májustól szeptember- októberig tarthatjuk őket a szabadban.
A színek és illatok befolyásolják a hangulatunkat. A pasztell tónusok, a kék, 
a zöld nyugtatóan hatnak ránk. A lágy színátmenetekkel kialakított terasz 
stresszmentes helyet kínál otthonunkban. Még jobb, ha aromaterápiát is 
alkalmazunk. Az erre alkalmas növények: rozmaring, levendula, kerti vanília, 
ternye, citromfű, citromfa.
A májusban kiültetett balkonnövényeinket rendszeresen tápoldatozzuk. 

Sokszor elkövetett hiba, hogy túl kicsi a balkonláda mérete, így gyorsan kiszárad 
a föld, és mire a meleg nyári hónapok megérkeznek, a virágaink elszáradnak. 
Ha egészséges, bőven virágzó növényeket szeretnénk, számukra kényelmes 
edényeket használjunk, és kerüljük a túllocsolást.
Kertünkben készíthetünk komposztot. Könnyű előállítani, és minden fontos 
tápanyagot tartalmaz  növényeink számára. A recept: gyűjtsük össze a 
zöldhulladékot, termésmaradékot, zöldség- és gyümölcshéjat, kávézaccot, 
papírhulladékot, fűnyesedéket. A komposztot állítsuk félárnyékos helyre, és 
tartsuk mindig enyhén nedvesen. A baktériumok, gombák, giliszták és más 



hasznos élőlények finomszemcsés, földillatú trágyává alakítják a növényeink 
számára.

A nyári estéinket hangulatossá tehetjük a teraszra és a kert különböző helyeire 
kiakasztott mécsesekkel. Ezek lehetnek az üzletekben vásárolt portékák, 
de saját készítésűek is! A legegyszerűbb, ha üres befőttesüvegekre drótból 
készítünk akasztót, tegyünk bele teamécsest, és már készen is van! Díszíthetjük 
az üveg alsó harmadára tekert szalaggal vagy borostyán indával.

Kellemes nyári estét kívánok!





LOGIKAI FEJLÖVÉSEK

Vigyázz, csalok! - minden osztálynak egy csalás

Elérkezett az év végi dolgozatok ideje. Azt a furfangot eszelte ki a tanár néni, 
hogy a feltett kérdésekre a válaszokat csak furfangok segítségével lehessen 
megadni. Nem elég ám a jó számolás, a jó logika! Kell némi trükk, mellyel a 
megoldásra rá tudsz bukkanni. Megtalálod a kérdésekre a válaszokat?

1. Tyúktojás, krokodiltojás, kakukktojás. Melyik a kakukktojás?

2. Aszpirin + toronyóra = ?

3. Két ember megy az utcán, egyik beleesik egy árokba, hányan mennek 
tovább?

4. 2+2= hal, 3+3= nyolc, 7+7= háromszög? 

5. Számos válasz

Hány betűből áll a legrövidebb helyes válasz erre a kérdésre? 

6. Indiánok Adonyban

Két indián ül egy csónakban a Dunán. A kis indián fia a nagy indiánnak, a nagy 
indián viszont nem apja a kis indiánnak. Hogy is van ez?

7. Testvér

Laciék hárman vannak testvérek. Egyiket April-nek, másikat May-nek hívják. 
Hogy hívják a harmadikat?

8. Mi a különbség a krokodil között?
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JÁTSZANI IS ENGEDD

Szerettük a kontaktot 
Tábori, kora esti játékaink – de csak akkor, ha koedukált volt a társaság – 
kamaszkorunk elején azok a csoportfoglalkozások voltak, amikor indokkal 

érinthettük meg egymást, illetve egy más nemet. (Ha már nem volt elég ok arra, 
hogy a hajhúzásban jelezzük a másik felé a tetszésünket.)
A fizikai érintkezések színtere a társkereső játékok voltak

Erre csörög a dió (szembekötős) - játékok 6-10 
éveseknek

A játék lényege, hogy a bekötött szemű játékosnak a hangok alapján tájékozódva 
el kellett kapnia valakit a többiek közül, akik csalogatásként mindenféle zajokat 

keltettek (tapsoltak, dübögtek, stb.) vagy énekelték:
„Erre csörög a dió, erre meg a mogyoró!”

A bekötött szeműnek meg is kellett mondania, kit kapott el (itt aztán szem 
nélkül kellett felismerni az elkapott társunkat – volt is kellő vihorászás emiatt!).
Ha eltalálta, szerepet cseréltek, ha nem, ment tovább a játék. Ha szabadtéren 
játszottunk, szükséges volt lehatárolnunk a területet. Ha a fogó elhagyta volna 
a kijelölt részt, visszairányítottuk a játéktérre. A játék elején a fogót meg is 
pörgettük párszor, mielőtt elindult volna a keresésre. Amennyiben a létszám 
engedte, akkor több fogót is jelöltünk: az volt ám a nevetés, amikor a két fogó 

találta meg egymást.

Sóder, sóder… - játékok 8-12 éveseknek

Minden játéknak volt értelme és készségfejlesztő funkciója. Érzelmi 
fejlődésünket, társadalmi kapcsolatainkat a párválasztó és leánykérő játékok 
segítették leginkább, bár emlékeim szerint ezt a játékot a lányok unszolására, de 
saját örömünkre is játszottuk. A körben álló gyerekek közül egy a kör közepébe 

állt. A dal megfelelő részénél a körből párt választ, majd helyet cserélnek. És
hát teszi azt, amit énekelt (most itt kimondottan az utolsó sorra gondolok):

„Ég a gyertya ég,

El ne aludjék,

Aki lángot látni akar

Mind leguggoljék.

Sóder, sóder a lábam alatt
Galambom, aki itt a legszebb

Tőlem puszit kap.”



A szöveg, mint egy jó sláger: bugyuta, talán még értelmetlen is, de – talán 
éppen ezért – működött. Olyan önfeledten és tele izgalommal (na meg 
tesztoszteronnal) játszottuk ezt a játékok, hogy ma már el sem hiszem. Ma is 
belepirulok: 10 évesen erkölcsi gátjainkat feszegetve, egymás érintésétől sokat 
remélve, de mégis kamasztisztasággal vártuk az esti sóderozást.

Volt olyan leány, aki nem szeretett játszani, mert őt sosem választották, aztán 
volt olyan – bár erős grimaszokkal kísérte, de tetszett neki hallatlanul –, aki 
iránt minden körben élénk érdeklődés mutatkozott a fiúk részéről: és ezt nem 
volt ildomos visszautasítani. De hát ez így van most is, mikor már fölnőttek 
lettünk. Nem?

Óvodások mondták 

Fiú: Anya, lenyúztam az ujjam a medibe, lesz ebből 
fölgyulladás?

Anya: Nem, kisfiam!
Fiú: Akkor jó, megyek csúszdászni!

Anya: Mondd, hogy cica!

Kisfiú: Szisza!
Anya: Na, mondd még egyszer!
Kisfiú: Maszka!

Lány: Anya, apának ormányos nunusa van!

Kislány (a kádban): Anya, add oda a fustfürdőt!

Fiú: Anya, én nem pisilek be, mert nagysziú vagyok!

Fiú csodálkozva nézi: Jaj de szép karáfonycsánk van!

Kisfiú a kapunál: Becsöröngetek, jó?

Kisfiú: Menjünk aludni, jó? Elálmosodtak a szemeim!

Óvó néni: Miért etted meg a csoporttársad húsát?
Fiú: Azért, mert láttam a szemén, hogy ő még gondolkodik…

Kisfiú sírva anyukához szalad: Anya, anya, rámugrott a Boni, tiszta 
Paptancs lett a hátam!

              Fónad József gyűjtése.



ADONYI EMBEREK- ADONYI ÉRTÉKEK: 

ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Ecsődi László, aki nemcsak Adonyt képviselte a 
Parlamentben

Ecsődi László (1950), végzettsége szervizüzemi 
technikus, volt ügyvezető, országgyűlési képviselő, 
jelenleg nyugdíjas. Hivatalosan Adonyban született, 
egyébként Daján. Városunkat csak hétköznapokban 
hagyta el, mindig itt élt. Nős, felesége mérnök-
üzemgazdász.

A „Március 21” szövetkezeti és az abból alakult 
Agroszeriz Kft-beli munkahelyét 1994-ben cserélte 
fel a parlamenti munkahelyre. 1990-től 20 éven át 
önkormányzati képviselő, mely mellett a gazdasági 
bizottság vezetője, 4 évig volt alpolgármester 
is Adonyban. 1994-óta 4 cikluson keresztül 

országgyűlési képviselő. Az Országgyűlés Honvédelmi és Önkormányzati 
Bizottságában dolgozott. Számtalan adonyi, regionális és országos civil 
szervezet létrehozásában és munkájában tevékenykedett. Városunk díszpolgára. 
Hobbijának - szőlészet, kertészet - a dajai szőlőskertjében hódol.

Életéről, politikáról és más kérdésekről Percsi Tibor (PT) faggatja Ecsődi Lászlót 
(EL).

PT: Pár napja avattuk Szentmihályon az egykori puszta emlékére állított 
emlékkövet. Te magad ugyan dajai vagy, de ez csupán néhány kilométeres 
távolság a két tanya között. Kezdjük akkor e beszélgetést a tanyákkal, 
gyermekkorod világával.

EL: Valóban Daján születtem, ott is nőttem fel, sőt ott jártam hatodikos koromig 
iskolába is, majd ezt követően szűnt meg ott a felsős oktatás. Ettől kezdve 
Pusztaszabolcson folytattam az általánost, mert a nővérem ott lakott, így 
onnan jártam végig mind az általánost, mind a középiskolát. Szentmihályhoz 
meg persze kötődöm, hiszen az ottani gyerekekkel közösen játszottunk, 
sokszor mentünk ki közösen a Bolondvárhoz hóvirágozni, barlangtúrákra, sőt 
az alsócikolai iskola által rendezett közös sportversenyeken, számháborúkon, 



egyéb programokon is gyakran vettem részt. Emlékszem még a nagy 
fociderbikre, de mivel Szentmihályon volt áram, ezért ott láttam például 
először tévét is. 

PT: Kérlek, mutasd be a családot is.

EL: Daján kisparaszti családba születtem; anyai ágon több generáción 
keresztül kötődöm Dajához. Az 1900-as évek eleji földreform során, amikor 
ezek a tanyák alakultak, anyám nagyszülei akkor vásároltak földet, és építették 
a tanyát. Apám viszont ráckevei születésű, így Ráckevén ma is sok Ecsődi 
név jelzi a család kiterjedtségét. Apám iparos családból származik, apai 

nagyapám bádogos-lakatos mester volt, apám nagybátyja, unokatestvérei 

között malomtulajdonosok, festőmesterek találhatók. Amikor szüleim 
összeházasodtak, ide költöztek, így apám is kénytelen volt beilleszkedni ebbe a 
gazdálkodó világba. Aztán a 60-as években, a téeszek megalakulását követően 
ő vissza is ment az iparba, és a Malomszerelő Vállalatnál helyezkedett el vezető 
malomszerelőként.

PT: A pusztaszabolcsi szakközépben végzett adonyi és Adony környéki 
generáció nagy része az adonyi téeszben landolt. Így volt ez esetedben is.

EL: Valóban így volt, többen jártuk ezt az utat, mint például Neichl Misi, 
Elszeszer Gyuri, Czelecz Jancsi, akikkel együtt kezdtünk az adonyi téeszben, 
a műhelyben. Én mezőgazdasági gépszerelőként végeztem, majd 1973-ban 
Csornán elvégeztem a technikus minősítőt is. Ez már szerviz-technikusi 
végzettséget adott, ezért amikor elment a műhelyből a művezető, akkor 
engem választottak a helyére, így én lettem a gépműhely vezetője, majd 
később ágazatvezető, az átalakulás után pedig az Agroszerviz Kft. ügyvezetője 
lettem. Ez a korszak nagyon nehéz volt, de sok-sok szép emléket hagyott 
bennem. Itt meg kellett tanulnom az emberekkel való kapcsolattartást, és 

huszonkét-huszonhárom éves koromban olyan emberek főnöke lettem, mint 
a Karsai Józsi bácsi, Varga Feri bácsi, akik a faluban elismert mesterek voltak. 
Nem volt egyszerű elfogadtatni magam, ilyen kvalitású embereknek kiadni a 
munkát, de azt hiszem, sikerült, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Miközben 
irányítottam munkájukat, magam is sokat tanultam; szakmai fogásokat, emberi 
kapcsolattartást, viselkedésnormákat egyaránt.

Valójában ebben az időszakban szoktattak hozzá ahhoz, hogy minden nap 
tartogatott egy halaszthatatlan kihívást, amit meg kellett oldani, és mindezt úgy, 
hogy ebben partnerként magam mögött tudjam a munkatársaimat, a csoportot 
is. Ez később a politikai pályafutásomban, közéleti szerepvállalásomban nagy 
segítséget, támaszt nyújtott. Sőt, tovább mennék, éppen itt, ebben a korszakban 



kezdett el foglalkoztatni a politika, amit a közvetlen környezetem megoldatlan 

problémái csak tovább erősítettek. Persze önképzéssel igyekeztem minden 
ehhez kötődő információt beszerezni, nagyon sokat olvastam, különféle 
képzéseken vettem részt. Bár sajnálom, hogy a diploma megszerzéséig nem 
jutottam el, de éppen a feleségem mondta egyszer, hogy annyi képzésen vettem 
részt, hogy ha ezt mind összeadnánk, kijönne belőle talán két egyetemi kurzus 
is. Utólag tényleg sajnálom, hogy nem célirányosan a legmagasabb fokozat felé 
törekedtem, hanem elapróztam magam, de az igazság az, hogy az élet meg ezt 
kívánta tőlem, így tudtam csak feladataimnak megfelelni. 
PT: Tulajdonképpen belecsorogtunk a politikába. Az indíttatásról már 
szóltál. Ugyanakkor hiányzik itt még a műhelyvezetőtől az országgyűlési 
képviselőig tartó szakasz. Erre hogyan emlékszel vissza?

EL: Bár utólag egyenesen erre vezetőnek tűnik az út, magam soha nem 
gondoltam volna, hogy politikusi pályára lépek. Azon túl, hogy érdekelt a 
napi politika, a környezetem, a vidéki emberek, a szövetkezet sorsa, távolinak 

éreztem magamtól a politikát. Tehát a hétköznapok szintjéről néztem a világot 
és itt, ebben a környezetben kerestem a megoldásokat. Zavart például, hogy 
a 70-es években a falusi, mezőgazdaságban dolgozó emberek hátrányos 
helyzetbe kerültek több szempontból is. A téeszben dolgozóknak például 
nem járt csecsemőtej, drágábban kapták a villanyt, nyugdíjba csak 65 éves 
kor után lehetett menni, és sorolhatnám még azokat a megkülönböztetéseket, 
melyek egy téesz dolgozót sújtottak. De maga a község is hátrányos helyzetbe 
került a városok mögött, hiszen itt csak meghatározott napokon lehetett pl. 
húst vásárolni, sokkal rosszabb helyzetben voltunk itt vidéken, mint a városi 
lakosság. Ezért talán ez a szembetűnő különbség, illetve ennek feloldása 
vezetett végül ahhoz, hogy lépésről lépésre keresve a megoldási lehetőségeket, 
bekapcsolódjak a politikai munkába. Én is kiszeztem, mint az akkori fiatalok 
zöme, aztán így kerültem kapcsolatba és léptem be később az MSZMP-be, de 
mindig törekedtem a szuverenitásom megőrzésére, és igyekeztem a közvetlen 
környezetem érdekeit képviselni. Ez egy nagyon lassú, sziszifuszi munka, 
hogy meddig megy el az ember tűrőképességben, konszenzusban odáig, hogy 
a rosszabb megoldás helyett a kedvezőbbet fogadja el, illetve fogadtassa el 
azokkal, akiknek megvannak az eszközei a megvalósításra. Meggyőződésem, 
hogy a politikában nagyon fontos, hogy a győztes ne a vesztes megsemmisítésre 
játsszon, mert senki sem gondolhatja, hogy ő birtokolja a bölcsek kövét. 
Végül tehát 1976-ban lettem az MSZMP tagja. A nyolcvanas években viszont 
már látszott, hogy változás igénye ért meg az országban, ami új kihívások 
elé állította a pártot is. Ezekbe a reformmozgalmakba kapcsolódtam be, 
és amikor megalakult az MSZMP után az MSZP, akkor részt vettem annak 



alapító kongresszusán. Így vállaltam az MSZP-s tagságot. Ezt követően 
országosan és helyben is jött sok furcsa dolgot is felmutató időszak, aminek 
viszont egyik legérdekesebb részeként egy politikai pezsgés indult be, sorra 

alakultak a pártok, fokozódott a hétköznapi emberek politikai aktivitása. Ez 
tulajdonképpen mindig a fejlődés lehetőségét hordja magában, ha az érintettek 
betartják a közösség által is elfogadható normákat. Mert a vezérelvem az, hogy 
elsőként, alapvetően mindannyian emberek vagyunk, ezt követően kiderülhet 
az is, hogy miben különbözünk egymástól. Az emberi tisztesség nem attól függ, 
hogy valaki bal vagy jobb oldali nézetek vall.

A demokrácia keretei között megjelenő sokszínűség ugyanakkor egy adott 
pártot is próbára tesz, hiszen a párton belül is megjelenik a sokszínűség, 
ami végül akár magának a pártnak a hatékony munkáját is megnehezíti vagy 
ellehetetleníti. Véleményem szerint ez látszik most az MSZP esetében, illetve 
az egész magyar ellenzék esetében, ezért nincs meg az összefogás, ami az 

egyensúlyok rendszerének fönntartásához szükséges lenne.

Meggyőződésem, hogy a demokrácia alapvető lételeme a különböző nézetek 
ütközése, vitája, mert csak így tud előre menni egy közösség, egy ország. Egy 
pártnak mindig alapvető feladata, hogy a társadalmi nagy kihívásokat kezelni 
tudja. Van, amikor ez sikerül, van, amikor nem. Én azt gondolom, hogy a Horn-
kormány alatt például ez kimondottan sikeres volt. 2000-ben elkezdődött a 
társadalmon belül a polarizáció és az egyes pólusok között az erős szembenállás. 
Ez a mai napig is tart, és sajnos ez gátja a fejlődésnek. Itt valamennyi politikai 
pártnak önismereti vizsgálatot kellene tartania, és el kellene jutnia addig a 

felismerésig, hogy nem az én pártom birtokában van a kizárólagos tudás, 
nem egyedül az én javaslataim az adekvátak. Mindeddig, amíg ez a felismerés 
nem hatja át a politikai csoportokat, valószínűleg a várva várt közeledésre, 
kiegyezésre is hiába várunk. A sok párt tulajdonképpen azt is bizonyítja, hogy 
sokféle ember él Magyarországon, sokféle nézet születik a helyes megoldásra, 
és ezek között egy értelmes, konszenzusos párbeszédet kellene fenntartani, és 

kollektív bölcs döntésekkel kellene az országot irányítani.

PT: Ebben a politikailag mindenképpen zavaros, forrongó hangulatú 
közéleti érában jött az újabb váltás az életedben, mely egybeesett az 
MSZP fiatalítási, stratégiai reformálási szándékával. Ebben Te már nem 
kaptál, nem vállaltál szerepet. Van-e benned sértődöttség?

EL: Természetesen, nincs bennem semmiféle sértődöttség, sőt büszke 
vagyok azokra az évekre, amikor az MSZP tagjaként tudtam a munkámat 
végezni. Négyszer választottak meg egyéni országgyűlési képviselőnek, ez 



Fejér megyében senkinek sem sikerült idáig. Gyakorlatilag már 2010-előtt 
kezdtem kifáradni, de magában az MSZP-ben is megindult egy erjedés, ami egy 
keményebb vonal, és egy, a társadalom felé nagyobb nyitást, modernizációt 

szorgalmazó vonal között szóródott. Ez utóbbi szárnyból alakult később a DK, 
ami korszerűbb, Európához is jobban kötődő, nyitottabb politikai programot 
kívánt megvalósítani. Az MSZP szándékoltan nem volt homogén párt, hanem 
inkább a platformok szövetségeként működött. Ebből az egyik platform volt a 
DK, melynek tagja voltam, és amikor a szándékainkat nem tudtuk megvalósítani 
a párton belül, akkor önálló párttá alakultunk. Ez a Demokratikus Koalíció 
nevű párt azóta is működik. Négy országgyűlésben eltöltött ciklus után most 
e politikai tömörülés színeiben szervezem a sárbogárdi szervezet munkáját. 
Mint említettem, 2010-ben már éreztem, hogy fáradok, de a pártbeli és az 
ismerősi köröm biztatására még egyszer indultam egyéni választói körben, de 
ekkor nem sikerült nyernem. Akit demokratikus úton megválasztanak, annak 
tisztában kell lenni azzal, hogy a mandátum lejártával újra meg kell mérettetni 
magát, és ha megválasztják, csinálhatja tovább, viszont ha nem, akkor sem 
lehet benne sértődöttség. Akkor úgy döntöttem, hogy a helyi politizálásból is 
visszalépek, mert rám fért a pihenés. És pihenés után most egy kevésbé aktív 
politizálást folytatok.

PT: 16 évig képviselted a 4. számú választókör lakóit. Milyen elért 
eredményeidre vagy a leginkább büszke?

EL: Leginkább arra vagyok büszke, hogy képviselőként is mindig ember tudtam 
maradni, vállalni tudtam a véleményemet akár másokkal szemben is. Konkrét 
eredményeket is említek: a választókörzet 3 települését kivéve valamennyi 
összkomfortos lett: víz-, gáz-, csatorna ellátás biztosítottá vált szinte valamennyi 
helyen. Megépült az M6-os és a Pentelei- híd, melyek nélkül nem épülhetett 
volna a több ezer munkahelyet létesítő Hankook és más üzemek sem. Iskolák 
és egészségügyi intézmények újultak meg. Külön sikernek tartom, hogy amikor 
ellenzéki képviselő voltam, akkor is tudott a körzet fejlődni. Igaz, ennek 
feltétele volt, hogy a körzet meghatározó politikusaival, vezetőivel korrekt, 
építő jellegű kapcsolatot tudtam kiépíteni pártállástól függetlenül. Azonban 
leginkább azokra a pillanatokra emlékszem vissza legszívesebben, amikor az 
egyes emberek problémáit tudtam számukra is megnyugtatóan megoldani.

PT: Nagyon sok konkrét dologról kellene és lehetne még kérdeznem, így 
az oktatás átalakításáról, az egészségügy helyzetérről, és nem is sorolom 
tovább,- melyről minden bizonnyal, határozott véleményed van. Kellene, 
kérdezzelek, de ennek a beszélgetésnek, illetve ennek a portrénak 
is véges a terjedelme, és az összkép kialakítására kell törekednem a 



részletek tisztázása helyett. Ugyanakkor nem kerülhetem meg pont azt 
a kérdést, melynek – legalábbis egyelőre – nincs adonyi vonatkozása, 
sőt azt mondanám nem is európai, hanem világprobléma. Ez pedig a 
migráció. Erről mi a véleményed?

EL: Éppen a szentmihályi emlékkő avatása kapcsán szóltam arról, hogy itt, 
ezen a területen is Attila hun birodalmát követte az avarok uralma, majd ezt 
a Kárpát –medencét foglalták el a magyarok. Tehát mindig is voltak nagy 
népvándorlások, de ez igaz egész Európára is. Most is egy ilyen népvándorlást 
látunk, és én sem azt mondom, hogy ide mindenkit be kell fogadni, de a velük 
való bánásmódban igenis embert megillető módon kell eljárni. Persze, ez 
nem ennyire egyszerű, hiszen itt egy teljesen más kultúra, vallás is érkezik az 
országba, de ezt is tudni kell kezelni. Véleményem szerint bizonyos mértékig 
ellenőrzött, és ami még nagyon fontos; a törvényeinket elfogadó bevándorlók 
nem veszélyeztetik a magyarságot, a magyarok kitelepülését, a munkaerőpiac 
szűkülését tekintve meg még szükségünk is lenne jól képzett friss erőkre. De 
még egyszer hangsúlyozom, hogy csak ellenőrzött keretek között. Az, ami 
most zajlik, nem a mi hibánkból ered, ezt mindenki látja, mint ahogyan azt is, 
hogy nem a mi kezünkben van a megoldás kulcsa. Nekünk egy feladatunk van; 
Európa többi államával együttműködve, humánusan, politikai hecckampánytól 
mentesen kezelni ezt a bonyolult helyzetet.

PT: Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy megosztottad velem 
gondolataidat, bepillantást engedtél nekem és a Kalendárium olvasóinak 
életed talán kevésbé ismert részleteibe is. Kívánom, hogy találd meg a 
boldogulásodat életed remélhetően hosszantartó hátralévő részében 
egészségben, szeretteid, családod, unokáid körében. Segítsd erődhöz 
mérten azokat a közösségeket a dolgaikban, melyek erre felkérést, 
megbízást adtak neked. Végül a szőlőskerted művelésében egészségesen 
kifáradva, a tanya határtalan egét fürkészve pihenj meg egy pohár bor 
elfogyasztása mellett belenyugodva a teljességre törekvés és a realitás 
közötti egyensúly mindig megcélzott, de valójában soha el nem érhető 
állapotába. Jó egészséget kívánunk!



HELYBEN SZÜLETTEK
Az adonyi polka

Adonyban, a háború előtt, a mezőváros többségét alkotó sváb lakosság már 
nyelvében és érzelmeiben szinte tökéletesen asszimilálódott a magyarsághoz. 
A 30-as és 40-es években született generációt szüleik már nem tanították meg 
svábul, hiszen sokszor már maguk sem tudtak jól. Azonban kényelmes volt, 
hogy a szülők a gyerekek feje fölött meg tudták vitatni németül a „titkaikat” 
anélkül, hogy a gyerekek értették volna. Ebben az időben azért még lehetett az 
utcán is hallani német beszédet, egy visszaemlékező szerint hétköznapokon 
a kora reggeli miséken még az ének németül folyt, mise után a nénik svábul 

pletykáltak a templom előtt. Természetesen a fülbemászó német dallamok, 
sváb népdalok előkerültek szórakozás közben is. Papp Éva színművésznő 
írja könyvében, hogy a Bocskai utcában, vasárnap délutánonként a dalos 
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egymást őszintén segítették a vészterhes időkben. Ha hihetünk a történetnek, 
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megszűnt, és csak a legszűkebb családi körben szólaltak meg svábul. Így volt ez 
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A 60-as évektől aztán lassan, egyedi elbírálás alapján kezdte engedélyezni a 
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hívására a községbe jött Wünsch László tánckoreográfus, hogy segítsen a helyi 



néptánccsoport megalapításában, és a táncokhoz használható zenei anyag 
gyűjtésében. Ekkor született meg az azóta is Európa-szerte sikereket arató 
adonyi polka koreográfia, amelynek énekes betétje, a temető porladó sírkövein 
kívül gyakorlatilag az egyetlen fennmaradt adonyi német nyelvemlék.

Köztudott, hogy ezt az Adonyban ismert dalbetétet Payer Györgytől, illetve 
testvérétől, Józseftől gyűjtötte az alakuló néptánccsoport, és csaknem haláláig 
Gyuri bácsi adta elő a közönség nagy lelkesedésétől kísérve. Az már kevésbé 
köztudott, hogy saját bevallása szerint az ének szövegét, melyet fiatal korában 
sokat hallott, maga sem értette. Ez azonban sem őt, sem a közönséget nem 
zavarta. Valószínűleg így fordulhatott elő, hogy sajnos az idős adatközlő haláláig 
senkinek nem jutott eszébe a szöveget pontosan leírni, illetve más, Gyuri bácsinál 
talán még svábul jobban értő öregekkel lefordíttatni. Ilyen öregek talán elvétve 
később is akadtak: a magyar utcaiak emlékeznek, hogy az Ördög-köz elején 
lakó Ördög János bácsi – ha jókedvű volt – svábul énekelgetett, hogy jobban 
menjen a kerti munka. Később persze a német tánccsoport újjáalakulása után, 
szűk körben felmerült, hogy valahogy le kellene tisztázni ezt a dalszöveget, 
amely sajnos csak egy rossz minőségű video felvételen maradt ránk. Külföldi 
fellépéseken, és komoly hazai sváb rendezvényeken hallatlanul kellemetlen, ha 
a szólista legjobb szándéka ellenére halandzsát énekel. Ez a feladat azonban 
szörnyű nehéznek bizonyult. Adva volt ugyanis egy rossz minőségű felvétel, 
egy idős, remegő énekű bácsi, aki egy olyan nyelven énekelt, amelyet nem 
nagyon értett és nem beszélt. 

Az adonyi polka Kemme nimme’ Haam című dalbetétjét elég nehéz lett volna 
lefordítani akkor is, ha a standard berlini köznyelven íródott volna, viszont 
a helyzetet bonyolította, hogy nyilvánvalóan a helyi sváb nyelvjárásban 
énekelte Gyuri bácsi a dalt. Köztudott, hogy minden sváb falunak más volt a 
nyelvjárása, még a szomszéd község lakói is meg tudták különböztetni egymást 

a beszédükről. Az adonyi nyelvjárásról azonban jóformán semmit sem tudunk, 
hiszen nem rögzítette azt senki az eltűnése előtt.

 Egy öreg nyelvjárás-térképen Adony dunai bajor nyelvszigetként szerepel a 
Csepel-szigeti községekhez hasonlóan, de valószínűleg ez is inkább feltételezés, 
mint kiterjedt kutatómunka eredménye. Jobb híján azonban ebből kell 
kiindulnia annak, aki meg akarja fejteni Gyuri bácsi dalát. A dalt tökéletesen 
lefordítani nem tudjuk, azonban nem szabad itt megállni, a dal az adonyi 
kultúrtörténet része, nem hagyhatjuk veszni. 

Az adonyi polka rekonstruálása veszni látszik, de ez intő példa arra, hogy addig 
kell az öregeinkkel beszélgetni, ameddig közöttünk élnek. Dalszövegeken túl 
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más, a mindennapokban is hasznos ismereteket is lehet tőlük hallani, arról 
nem is beszélve, hogy sokszor hálásabb és szórakoztatóbb beszélgetőtársak 
kortársainknál.

Kovács Dániel

Most tehát álljon itt az adonyi polka általunk lejegyzett dalszövege és a 
vélelmezett fordítása:
Kórus:
Jetzt keme nimma’ Haam                Most ne menjünk addig haza
Jetzt keme nimma’ Haam                Most ne menjünk addig haza
Piß ter Kuku’ schreit                                    A kakukk még nem szólt.

Szóló:
Schreit ter Kuku’ los und schee’             Szépen szól a kakukk
Moring keme net schlafen keen             Ne menjünk reggel haza.

Kórus:
Jetzt keme nimma’ Haam                         Most ne menjünk addig haza
Jetzt keme nimma’ Haam                         Most ne menjünk addig haza
Piß ter Kuku’ schreit A kakukk még nem szólt.

Szóló:
Schreit ter Kuku’ in ter Ualm                   Szól már a kakukk a szilfásban
Jetzt keme in oawa Ploatz                         Most menjünk a tisztásra.

Kórus:
Jetzt keme nimma’ Haam                          Most ne menjünk addig haza
Jetzt keme nimma’ Haam                          Most ne menjünk addig haza
Piß ter Kuku’ schreit                                  A kakukk még nem szólt.



DÍSZPOLGÁRAINAK
2000. id. Pajer György

 Pajer György a település köztiszteletben álló „Gyuri bácsija”, mindig 
nyílt, őszinte és egyszerű, példás életútján túl a helyi tanácskultúra kialakításá-

ban végzett aktív munkájával érdemelte ki a kitüntetést. Kiemelkedő szerepe 
volt a helyi német nemzetiségi tánchagyományok feldolgozásának elősegítésé-

ben, mint adatközlőnek. Az Adony Táncegyüttes alapító tagjaként, majd évtize-

deken át meghatározó táncosaként Európa számos országába vitte el és repre-

zentálta elismerést érdemlően az adonyi kultúra hírét.

2001. Ecsődi László
 Ecsődi László fiatal korától a helyi közélet egyik ve-

zető alakja, tanácstagként, majd helyi képviselőként, 
alpolgármesteként, illetve ciklusokon át országgyűlé-

si képviselőként hosszú időn át szolgálta töretlen hittel 
és lendülettel az ország és Adony ügyét.

Legfőbb célja volt mindig is szülőfaluja fejlődésének 
előmozdítása, várossá fejlesztése. Példaértékű önzet-

lensége, szerénysége, közvetlensége és munkabírása 
okán joggal érdemelte ki nem csak az adonyiak szere-

tetét, tiszteletét; de a szélesebb közvélemény elismeré-

sét, megbecsülését is.



ADONYI KÖRNYEZETI ÉRTÉKEINK
Cikola, Lívia

Vannak, akik egy júliusi hőhullám 
alatt hűvös házban rejtőzködnek a 
perzselő nap elől, másoknak ekkor 
is kalandokon jár az esze, hiszen 
kint a határban mindig talál valami 
izgalmasat az, aki felnőttként is 
szeret indiánosdit játszani. Az 

adonyi határ északnyugati része, 
Lívia és Cikola olyan hely, amelynek 
vadászösvényeit érdemes felkeresni 

akár kánikulában, akár egy mosolygós 

májusi vagy szeptemberi vasárnap is. 

Legkézenfekvőbb persze, ha az ember biciklit választ hátasául, amikor elindul 
a városból a kifelé vezető Líviai úton, az adonyi vadon felé. Mikor arra járok, 
mindig megérint a múlt tovatűnt dicsősége. Elgondolkozik az ember, hogy a 
ma néptelen utak mentén a grófi világban házak álltak, családok tucatjai éltek 
ott. Később a szocializmusban horgászok százai töltötték itt a jól megérdemelt 
8 óra szórakozást az akkoriban országos hírű tavakon, sőt az egyszerű melósok 
mellett a megyei vezetők is megtalálták számításukat, álom pontyaikat, egy 
csak számukra fenntartott vízen. 25 év múltán pedig mi is járhatjuk a níváik 
által kitaposott utat, immár térdig érő fűben, mígnem a merengésből vissza 
nem ránt egy arcunkba csapódó vadrózsa ág. Jó persze, ha vezetőt is visz 
magával a kalandor a vadonba, az akkori idők kissrácai közül, hiszen abban a 
letűnt korban az adonyi csibészek még úgy ismerték a határt (meg a halőrök 
járását), mint a tenyerüket…

A táj

Lívia puszta korábban a Duna adonyi öbölzetének ártere volt. Ma a terület nagy 
része legelő, valamint itt alakították ki a több száz hektáros tógazdaságot is. A 
Líviai tavak az adonyi határ északnyugati részét foglalják él: mesterséges tavak, 
melyek között völgyzárógátas és körtöltéses is van. Nyugatabbra ezt a síkságot 
a meredek szőlőhegy keskeny, de tájképileg jellegzetes csíkja határolja. A 
szőlők felett kezdődik a mezőföldi lösztábla kisebb völgyekkel, dombokkal 
tarkított tája, mely már kivezet az adonyi határból. A lösztáblát a síksággal 
kisebb vízfolyások és mélyutak kötik össze. Itt folynak a Keleti, illetve a Nyugati 



völgy patakjai, amelyek a Líviai tavakba torkollnak.

Történet

Lívia mély, ártéri fekvése miatt csak az ármentesítés után népesült be a 19. 
században, de a cikolai dombok már az őskor óta lakottak. Ennek tanúja egy 
bronzkori földvár maradványa a halastavak felett egy erdős kiemelkedésen, 
a környék legmagasabb pontján. Később a római hadiút is erre vezetett a 
dombperemen, az ártéri lapos részeket ívben megkerülve. Az Árpád korban 
egy Csikóalja nevű falu volt itt, amiről később a környék a nevét kapta. A török 
hódoltság később ezt a települést is elsodorta, hiszen az évezredes hadi út 
mellett feküdt. Lakói elpusztultak, elszéledtek. Később az immár elhagyott 
pusztát félnomád, állattenyésztő rácok szállták meg a többi környékbeli 
településsel együtt. Ilyen mozgékony rác családok laktak akkoriban Adonyban, 

Szabolcson, Perkátán és Iváncsán is, hiszen a környék jó legelőt kínállt 
állataiknak. Valószínű, hogy a szőlőművelést is ők indították újra. A török uralom 
alóli felszabadító harcot követően, a németek betelepítése és a Zichy uradalom 
megszervezése után kezdte a táj felvenni a ma is ismert arcát. Kialakult a 
szőlőhegy északi részének is mai képe, útjaival, présházcsoportjaival (Zsidó 
sor, Bánom). Az uradalom két pusztát létesített ekkor: Adony földesuráról, 
a Zichy grófnőről elnevezett Lívia pusztát, és Alsócikolát, ahova a Tanyai út 
is visz. A helyben lakó mezőgazdasági alkalmazottak számára cselédházak 
épültek. Ekkor épült több tanya is a környéken, az egyik itt gazdálkodó adonyi 
családról kapta nevét a Rabóczki völgy is, más néven a Keleti völgy. Ma már 
nehezen hihető, hogy milyen sokan éltek a mai marhalegelők helyén. 1890-ben 
Lívia puszta lakónépessége 176 fő, Alsócikoláé 169 fő volt! A 70 es évekig itt 
iskola működött. A Zichy uradalom gazdasági vasutat épített ki Líviáig, hogy az 
ottani terményeket a Duna- partra eljuttassa. Ennek emléke a Pánvádli utcanév, 
melyben valószínűleg a német Baan = vasút szó svábos „paan” alakja rejlik.  Az 
első halastavat olasz mérnökök építették a dombok alján a 19. század végén. 
A körtöltésesek később készültek. Ezek a puszták a háború utáni időkben a 
mezőgazdasági termelés megváltozott koncepciójának estek áldozatul, hiszen 
a nagyüzemi termeléshez már nem volt szükség helyben élő, nagy tömegű 
munkaerőre. Ez egy általános folyamat az egész világon, és hogy mennyire 
helyes, azt a következő 50 év biztosan megmutatja. A tógazdaság aranykora 
viszont egyértelműen a szocializmus időszakára esett, termelőtavak, országos 
hírű horgásztavak tették híressé a Líviai gazdaságot. Az 50-es években rövid 
ideig még rizsföldek is voltak Lívián! 

Jelenleg elmondható, hogy senki sem él a területen talán egy-két szőlőhegyi 
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helyes, azt a következő 50 év biztosan megmutatja. A tógazdaság aranykora 
viszont egyértelműen a szocializmus időszakára esett, termelőtavak, országos 
hírű horgásztavak tették híressé a Líviai gazdaságot. Az 50-es években rövid 
ideig még rizsföldek is voltak Lívián! 

Jelenleg elmondható, hogy senki sem él a területen talán egy-két szőlőhegyi 

lakost leszámítva. A halastavaknak a kedvezőtlen jogi környezet miatt van is 
gazdája meg nincs is. Az egész vidék mintha csipkerózsika álmát aludná. Vajon 
ki fogja felébreszteni?

Természeti érékek

A terület növénytakaróját évezredek óta az ember alakítja. Már az őskor óta 
jobbára legelők, legelő erdők lehettek mind a száraz cikolai dombokon, mind 
az ártéri líviai síkon. Szántók inkább csak a magasabb részeken voltak. A táj 
jelentős természeti értékei két területre koncentrálódnak: a líviai tavakra, illetve 
a cikolai löszvölgyekre. Minkét terület része a Natura 2000 hálózatnak. Ez az 
Európai Uniós természetvédelmi program azokat a területeket foglalja magába, 
melyek értékes védendő fajok, társulások élőhelyei. Az ilyen területeken a 
gazdálkodás célja a biodiverzitás megőrzése, melyhez a természetvédelem 
iránymutatást, illetve anyagi támogatást is ad. A líviai tavakat a madárviláguk 
teszi országosan jelentős élőhellyé. A környék legnagyobb vizes élőhelyét 
jelentik, több vonuló madárfaj számára is alkalmas pihenőt kínálnak a vonulás 
során. A tavak környékén közel száz madárfajt észleltek idáig a megfigyelők. 

A helyben költők között több 
látványos, ritka faj is akad. A 

gémfélék közül a bölömbikából 

1-2 pár él a tavakon, a hasonló 
bakcsóból háromszor annyi. 
A bölömbika marhabőgéshez 
hasonló hangjáról kapta a 
nevét, mely kilométeres távra is 

elhallatszik.  Kiskócsagból 2-3 pár, 
nagyból 15 pár él Lívián.

                               Nagy kócsag                

A kiskócsag ritkább voltában bizonyára közrejátszik az évezredes vadászat is, 

hiszen ezen madárfaj adta az egykori úri viselet díszes süvegeihez a fátyolszerű 
fehér szárnyfedő tollakat. A vörösgém csak ritkán kerül szem elé, óvatos ritka 
madár itt a tavakon 4-5 pár él belőlük. A szürke gém ezzel szemben közönséges, 
tömeges madárfaj. 3 pár él itt a mással összetéveszthetetlen kanalas gémből. 
A lúdalkatúak közül ritka védett fészkelő faj a cigányréce és a kis vizicsibe 5-6 
illetve 2 párral. Közép-Európában a tópartok rétségek ritka ragadozó madara 
a kecses rétihéja: 3 pár fészkel itt belőlük. A gyakoribb fészkelő fajok a szárcsa, 



a vöcsök, és a nyári lúd. Körülbelül 40 pár költ rendszeresen a tavakon ezekből 
a nagytestű libákból. A nyári lúd az egyetlen hazánkban fészkelő lúdfajta. A 
házi lúdnak is ez a faj az őse. Az Adonyban költők egyszínű szürkésbarnák. Az 
apróbb madarak közül gyakori fészkelők a nádi rigók és a poszáták, melyek 
énekétől hangos tavasszal a vidék. Vonuló ritkaság a rendkívül kecses, apró 
gólyára hasonlító gulipán, illetve a cankófajok. A pajzsos cankó nászruhás 
hímjét más madárral nem lehet összetéveszteni. Ezek a galamb nagyságú 
gázlómadarak kerek, hosszú tollgallért növesztenek ilyenkor, melyek között 
még két egyforma színűt vagy mintázatút sosem láttam. Lívián az alkalmi 
madárvendégek közül többször figyelték meg az itt megpihenő darvakat, 
legnagyobb ragadozó madarunkat, a rétisast, vagy az országba csak néha 
vetődő rózsás gödényt, „pelikánt”. Itt él a védett, rendkívül mutatós fecskefarkú 
lepke. A vízrendszernek szintén védett lakója a mocsári teknős és a halgazdák 
által nem túlságosan kedvelt vidra is.

A cikolai löszvölgyek a régi mezőföldi puszták hírmondóiként itt megmaradt 
löszgyepek miatt számítanak védendő természeti értének. A Mezőföldön 
az aránylag kevés csapadék, és az évezredes legeltetés miatt erdőssztyepp 
társulások jöttek létre. Az első osztályú mezőségi talajokat aztán a XX. századra 
többnyire már mindenhol szántóföldi művelésbe fogták, ezért az ilyen területek 
eredeti növényzete csak a viszonylag hozzáférhetetlen helyeken maradtak meg. 
Ilyen hely az adonyi keleti illetve nyugati völgy is, amelynek meredek oldalait 
nem lehet megművelni. A domboldalakat jelenleg is legeltetéssel hasznosítják, 
mely jó a növényzetnek, hiszen eleve az évezredes legeltetés mellett alakult ki 
a mai vegetáció. Csupán arra kell ügyelni, hogy az előírtnál több szarvasmarha 
ne legyen egyszerre a területen, mert az már az érzékeny gyep leromlásához 
vezetne. 

A cikolai löszvölgyekben több védett növényritkaság maradt fenn, ezek között 

kettő szigorúan védett, a borzas 
macskamenta és a gyapjas csüdfű. 
Ezeknek eszmei értéke tövenként 
250 000 Ft, illetve 100 000 Ft. 
Ezeken kívül még boglárkák, más 
csűdfüvek, meténg, hölgymálfajok, 
imola, őszirózsa és nőszirom 
gazdagítja a domboldalak védett 
növényeinek listáját. 

Gyapjas csüdfű
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Gyapjas csüdfű

Érdekes, hogy a keleti völgyben az elhagyott Alsócikola pusztától nem messze 
egy régi gyümölcsös is fennmaradt szilva-, sárgabarack- és diófákkal. Talán 
érdemes lenne egy hozzáértő pomológusnak egy fajtagyűjteményt készíteni 
ezekből a helyi fajtákból. A különleges növénytársulásnak megfelelően az itt 
élő rovartársulások is jellegzetesek, a Mezőföldön egykor a mainál sokkal 
nagyobb területet népesítettek be.

A löszvölgyek egyik legfontosabb természetvédelmi értéke a tűzlepke. Cikolán 
a völgyek aljában a vízfolyások mentén él a nedves kaszálókon. A hernyók fő 
tápláléknövénye az itt tenyésző lósóska. A hím tűzlepkét könnyű felismerni 
szárnya égő vörös színéről, a nőstények valamivel fakóbbak. Eszmei értéke 
50 000 Ft. 

A terület védett hüllőfaja a rézsikló, de kisszámú ürge is él a löszvölgyekben. 
Az ürge a parlagi sas legfontosabb táplálékállata, eszmei értéke 250 000 Ft! A 
környék legjellegzetesebb madara a gyurgyalag, mely védett. Itt mindig lehet 
belőlük látni és hallani jó párat, hiszen Cikolán megtalálja a fészkeléséhez 
nélkülözhetetlen szakadó partoldalakat. Fő fészektelepük az alsócikolai mélyút 
mellett van. Népi neve a méhevő, mely táplálkozására utal. Ezek a kecses röptű 
madarak egyikei a hazai legszínesebbeknek, vörös, sárga és zöld színekben 
pompáznak. Más madárhanggal összetéveszthetetlen hangjukra az ember 
sokszor előbb felfigyel, mint ahogy meglátná őket.

Ha valaki szán rá időt és némi fáradtságot, bizonyára – épp úgy mint én is – 
rácsodálkozik majd (talán nem is először) az otthoni táj szépségére. Ahhoz 
persze, hogy igazán élvezni tudjuk a cikolai kalandokat, nem szabad folyton 
a Sziklás-hegységgel vagy a pampákkal összehasonlítani a mi kis vadonunkat. 
A nyitott szemmel kerekezők, vagy sétálók igazán örülhetnek egy váratlanul 
megugró őznek, felrebbenő gémnek, szitáló ragadozó madárnak vagy 
egy korábban még sosem látott virágnak. Amúgy a cikolán legelő fekete 
bikák, vagy a furulyázó énekű gyurgyalag még abszolút értékükön nézve is 
megállják a helyüket egy vad bölénnyel, vagy bármelyik trópusi madárral való 
összehasonlításban.

Kovács Dániel



KÖZÖSSÉGEK

Adonyi Nyugdíjasok Klubja

Az Adonyi Nyugdíjasok Klubja 1985. ápr.19-én alakult meg – az MSZMP 
Nyugdíjas Alapszervezete és a Községi Tanács kezdeményezésére – 77 fős 
alapító létszámmal, amely már szeptemberre 105 főre növekedett. A Klub első 
titkára Kékesi Tibor, gazdasági vezetője Pálfai Mihály volt. 

A Nyugdíjasok Klubja vezetőségében történt változás eredményeként 1987-től 
Fazekas Imre vette át a Klub vezetését, aki máig a Klub egyik emblematikus 
alakja.

A 2000. évtől Kakstetter János vezette a Nyugdíjas Klubot; majd 2010-től 
napjainkig Lőrincz Gyöngyi a klubvezető és Paulusz Istvánné a gazdasági 
vezető.

A klub megalakulásának és működésének helye sokáig a Művelődési Ház volt, 
majd átköltöztek jelenlegi székhelyükre a Kossuth L. u. 9. alá, az ÖNO épületébe.
Az alapítás célja lényegében az volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre, 
mely a helyi nyugdíjasok érdekeit képviselve lehetőséget teremt arra is, hogy 
a szépkorúak  aktív, társadalmilag is értékes közösségi életet éljenek, illetve 
szabadidejük közös, hasznos eltöltésére nyíljon lehetőségük.

A Klub hosszú idő óta tevékenyen vesz részt a település társadalmi életében, 
rendezvényeket, közös kirándulásokat szervez, rendszeres klubfoglalkozásokat 

és praktikus ismereteket átadó kézimunka foglalkozásokat tart.
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MIT HOZ AZ IDŐ, MIT HOZ A MÚLT
A nyári meleg alakítja a szokásokat

Lakodalom van a mi utcánkban

A lakodalmas szokások bő tárháza nyílik meg előttünk, ha szépkorúaknál 
érdeklődünk. Vannak gasztronómiai szokások (ebben Köller Teri néni állt 
rendelkezésünkre, mely riportot e kalendárium más oldalain olvashatjuk), 
vannak zenei szokások (Láng László segített nekünk ebben, szintén más 
oldalakon olvashatjuk ezt), és vannak közösségi szokások, melyek jól 
szimbolizálják egymás segítését és az együvé tartozás érzését. A disznóvágás 
kóstolója, a tollfosztás együttdolgozása már szerepelt e rovatban. Most a 
lakodalmas kóstolóról emlékezünk meg.

A kóstoló lényege itt is hasonló a disznóvágáskor adott kóstolóhoz: elrakni 
az ételeket hosszabb távra nem lehetett, és praktikus volt, hogy a maradékot 
frissiben fogyasszák el a szomszédok, minthogy az kidobásra kerüljön.

Pénteken kezdődött a kóstolók sora: a lakodalmas ház környékén lakó 
öregasszonyok már pénteken részesültek a finomságból. Ők kapták a kóstolót 
a lakodalmas hájas kifliből.

Szombaton szokás volt, hogy a lakodalmi vacsorát követően a maradék 
húslevesből, káposztából, sültekből, süteményekből, tortákból az ott nem 
lévők is megkapják a részüket. Az ifjú pár közeli hozzátartozói (esetleg az 
örömszülők) vitték házról házra a finomságokat még a lakodalom estéjén 
azoknak, akikkel jó viszonyban voltak, illetve azoknak a rokonoknak, akik 
nem kerültek meghívásra, vagy idős koruk miatt nem tudtak rész venni a 
mulatságon. Muszáj volt még aznap este kis lábosban elosztogatni az étkeket, 
mert hűtés híján másnapra tönkrement volna.

Aztán vasárnap már inkább a szűkebb környék részesült a maradékokból, 
süteményekből, tortákból.



Szent Jakab havának megfigyelései

Július 2. Ottó Sarlós Boldogasszony aminő,
Hat hétig olyan lesz az idő.

Július 13. Margit Mérges Margit, Mert áldást nem hoz.
Július 20. Illés Esős Illés rossz, Mert áldást nem hoz.

Jaj neked kánikula, 
Ha Illés próféta a nyakadat megmossa.

Július 25. Jakab Jakab napja vihart szül,
Magdolna sárban csücsül.

Július 26. Anna Anna asszony reggele,
Már hűvös, ne játssz vele!

Az adonyi rácz lakodalom, 1822.



SÜSSÜNK (FŐZZÜNK) VALAMIT,
 AZT IS MEGMONDOM, HOGY MIT!

Egy kicsit távolabbi konyhamúlt

A magyar konyhát hosszú ideje az őrölt, piros fűszerpaprika felhasználásával 
készült ételekkel azonosítják világszerte. S bár a rendszerváltás óta többször 
is meghirdették, hogy a „gulasch, tschikos, paprikasch” imázst bizony meg 
kellene változtatni - ezek jórészt csak szólamok, elképzelések maradtak. 
Az még nem baj, hogy a piros paprikával készült ételek láttán, hallatán 10 
emberből 9 azonnal Magyarországra asszociál. De az már baj, hogy csak ezeket 
ismeri. Hiszen a gasztronómiához, élelemhez és kultúrához valamit is értő 
ember ebből azt gondolja, hogy a magyar konyhaművészet csupán mintegy 
másfél évszázados múltra (a paprika fűszerként való európai elterjedésének 
időpontjára) tekint vissza. S ez már nagyobb baj! Az imázs megváltoztatására 
milliárdokat költhetünk reklámra – hatástalan marad, ha a gyakorlatban nem 
járul hozzá minden egyes magyar gasztronómiai szakember, és háziasszony, 
hogy megismertesse vendégeivel, családtagjaival a paprika előtti magyar 
konyha jellegzetes ízeit, fűszereit. De melyek is azok? Egy kis történelmi, 
kulturális, konyhaművészeti visszapillantás:

Ősmagyar és honfoglalás  kori étkezés

A magyarság eredetére, életmódjára, vallási és kulturális szokásaira 
vonatkozóan számos írásos emlékkel és régészeti lelettel rendelkezünk. 
Étkezési és ételkészítési szokásaikról - melyek tulajdonképpen és lényegében 
a magyar gasztronómia gyökerei - az első összefoglaló, elgondolkodtató mű 
1996-ban jelent meg „A honfoglaláskori magyar fejedelmi konyha” címmel, 
melyben a szerző az ősi magyar konyha  szimbolikai nyelvezetét a magyar 
ősvallás értékeinek tükrében foglalja össze. A történelmi kutatások eredményei 
mellett a legfőbb következtetések igazát éppen azok a tények bizonyítják, 
melyek az évszázadokon keresztül formálódó magyar konyhaművészetben 
még ma is az ősi magyar ételkészítésre utalnak: 1.) A magyarok által igazán 
ízletesnek tartott ételben a pentaton (édes, savanyú, sós, keserű, csípős) 
ízharmónia jelenik meg, melyből egyik íz sem „lóg ki”, nem válik dominánssá, 
s éppen ettől élvezetes. (Elemezzék ki, például az igazi magyar húsleves 
ízeit!) 2.) Legfinomabb ételeink egyetlen edényben készülnek, és 3.) ezek 
mindig leveses, szaftos fogások, mint őseink legfőbb áldozati ételei. A máig 



használatos fűszernövények közül kettő is van, melyekről francia botanikusok 
feltételezik, hogy a X. században a magyarok hozták be Európába. Ez a tárkony 
és a csombor (borsikafű). De ugyanilyen előszeretettel használták őseink a 
fűszerkeverékek elkészítésében a kakukkfüvet, a köményt, a fokhagymát, a 
szurokfüvet, a kaprot, a turbolyát, a citromfüvet, a fehér mustárt, a zsályát, 
a gyömbérgyökeret, valamint gyümölcsöket (áfonya, fekete ribiszke) és 
virágokat (ibolya, körömvirág, rózsaszirom). Számos olyan alapanyagot 
használ a mai magyar konyha, melyek szimbolikus jelentésük, vagy ízük miatt 
évszázadokon át, szakács (háziasszony) nemzedékeken keresztül öröklődtek, 
s maradtak fenn (pl. vörös hagyma, káposzta). Jó néhány közülük máig csak 
nálunk használatos (pl. fehérrépa). A tej savanyításával nyert kötő-, sűrítő-, 
vagy éppen alapanyagok közül is a magyar tejföl és túró nem csupán számos 
ételünk nélkülözhetetlen kelléke, hanem egyetlen más világkonyhában sem 
használatos. S bár a tejszínt másutt is használják, de a magyar ételekben éppen 
a pentaton ízharmónia révén egész más jelentőséget kap. Őseink ételkészítési 
(tartósítási) módszereire utal vissza a magyarok savanyúság szeretete, melyek 
elkészítési módjai közül néhány mindmáig egyedülálló (pl. kovászos uborka).

A reneszánsz kor, Mátyás király fejedelmi konyhája 

Történelmünk során a magyar gasztronómiára fontos hatást gyakorló időszak 
Mátyás király kora (XV. század). Számos olyan fűszer érkezett Itáliából és 
honosodott meg véglegesen a magyar konyaművészetben, melyek Kelet-Ázsia 
trópusi vidékeiről származtak. (Őseink is használták, de termeszteni a Kárpát-
medencében már nem lehetett!) A gyömbért, a szegfűszeget, a fahéjat, a 
borsmentát, az ánizst a mai gyakorlattal ellentétben nem csupán az édességek 
elkészítéséhez, hanem a sültek, és a mártások ízesítéséhez is használták. Az ősi 
magyar fűszerekkel való keveredésük rafinált, változatos - ám még mindig a 
pentatonitáson alapuló - ízvilágot eredményezett. A reneszánsz életszemlélet 
természetesen nem csupán a képzőművészetekre gyakorolt nagy hatást, 
hanem a konyhaművészetre, hiszen az élet élvezetéhez a finom fogások, ízletes 
lakomák, fantasztikus borok is hozzátartoztak. E korból már sokkal több írásos 
recept maradt fenn, melyekkel változatossá, vagy éppen teljesen egyedivé 
tehető az étlap, s az itáliai hatás ellenére joggal tekinthetjük történelmi magyar 
konyhának.

Húsos erszény

„Vegyünk egy kis mazsolát és datolyát! Magozzuk ki, törjük mozsárba 
rozmaringgal, gyömbérrel, fahéjjal meg mézzel, rakjuk darálékba és süssük 
ki.” Ez bizony nem más, mint a „húsos erszény” receptje. Hogy nem teljesen 



világos?! Lássuk hát, hogyan hangoznék ma ez a recept!

Hozzávalók a tésztához:
•	 • 25 dkg rétesliszt
•	 • 1 db tojás
•	 • 10 dkg vaj
•	 • só
A lisztet, tojást és a sót összegyúrjuk egy kevés vízzel. Kinyújtjuk, majd rákenjük 
a vaj egy részét, összehajtjuk a tésztát, és újra kinyújtjuk. Így kerül bele az 
összes vaj. Két órát letakart tálban állni hagyjuk. Ideális a hűtőbe tenni.

Hozzávalók a töltelékhez:
•	 • 25 dkg darált hús 
•	 (lehet marha vagy sertés is)
•	 • 2 evőkanál méz
•	 • só, bors
•	 • rozmaring
•	 • fahéj
•	 • gyömbér (lehet por vagy 

1 evőkanál frissen reszelt 
gyömbér)

•	 • 6-8 db felaprított aszalt datolya 
(friss datolya is jó)

•	 • esetleg szerecsendió
A hozzávalókat jól elkeverjük, majd egy éjszakát állni hagyjuk. (Ismét csak 
érdemes a hűtőbe tenni!)
Elkészítés: a tésztát kinyújtjuk 3-5 mm vastagságúra, majd egy nagyobb pohár 
szájával köröket szaggatunk belőle. Minden újabb szaggatásnál vizezzük be a 
pohár száját. A körök felébe egy evőkanálnyi tölteléket teszünk, majd a tészta 
másik oldalát ráhajtjuk, széleit összenyomkodjuk. A kis táskákat megkenjük 
tojás sárgával, majd a sütőbe tesszük és 15-20 perc alatt megsütjük. Jó étvágyat 
hozzá!

Sült kappan gyömbéres lében

Végy egy jó bort, egy zsemlének a morzsáját, tedd fel a tűzre, s ha jól felfőtt, 
nyomd át egy szitán, tedd ismét a tűzre s hagyd félig befőni, utána fűszerezd 
meg gyömbérrel, kevés borssal, sáfránnyal, kevés mézzel, sóval és öntsd a 
felszeletelt kappansültre. A recept eredetije: „,Radvánszky Béla: Régi magyar 
szakácskönyvek. Bp., 1893.” található.



 Ajánlott nyersanyag 4 főre:

•	 3 dl fehérbor
•	 2 db zsemle
•	 gyömbér, bors, sáfrány, só
•	 2 ek méz
•	 2 db kappan vagy tyúk
•	 1 dl olaj

A receptet lejegyezte és az ételeket megfőzte a reneszánsz kori ételek 
versenyében, Adonyban első helyezést ért el: Kékesi István.

 



EGÉSZSÉGÜNKRE!

„Ne feledjétek, az egészségünk megőrzésének egyik nagyon fontos alapja, 
hogy mindig derűsek és vidámak legyünk. És mindig jó barátságban legyünk a 

Jóistennel, embertársainkkal és önmagunkkal.” 
(Lajos atya)

07.01.-02. – Bélkiürítésre
Egy nap hashajtó kúra, este egy csésze bodzahajtás vagy gyújtoványfű 
vagy kutyabengekéreg, esetleg szenna. Ezek közül azt válasszák ki 
maguknak, amelyik teljes kiürítést csinál a beleikben.

 07.03.-07.18-ig – Immunerősítésre
Háromnaponként egy csésze kakukkfű- vagy orbáncfű-tea reggel. 
Lehet váltogatni is.

 07.19. – Mirigyekre
Egy csésze közönséges vagy ragadósgalaj-tea. 

07.20.-07.31-ig – Női és férfi ivarszervek erősítésére 
a januárban leírtak szerint

Szidjuk, irtjuk, kikapáljuk, pedig ha 
tudnánk, mennyi mindenre jó. Nyár 
közepén megjelenik a kertekben, és 
szinte kiirthatatlan. Nem is irtani, hanem 
fogyasztani kéne, annyi mindenre jó

Gyűjthető egész nyáron, virágzás előtt. 
Annyira jellegzetes, hogy más növénnyel 
nem téveszthető össze.

A kövér porcsin omega-3 zsírsavakban 
igen gazdag növény, különösen alfa-
liposavban, amely vízben és zsírban is 
oldódó antioxidáns, ezért könnyen 
bejut a sejtekbe, ahol hatékonyan leköti 

A kövér



az ott lévő szabad gyököket. Magas C- és E-vitamin, valamint béta-karotin és 
glutation tartalmának köszönhetően immunerősítő hatást fejt ki. Antioxidáns 
tartalmánál fogva, lassítja az öregedés folyamatát.

A vér koleszterin- és cukorszintjére kifejtett hatásával védi az artériákat. 
Kiváló vértisztító, vérzéscsillapító hatású. Reumás megbetegedések kezelésére 
is használhatjuk, mind belsőleg, mind külsőleg, pakolásként. Féreghajtásra is 
kiváló, és gyulladáscsökkentő hatása miatt az aranyér tüneteit is enyhíti.

Belsőleg a kövér porcsin a szívproblémák, illetve a szív- és érrendszeri 
betegségek megelőzésére ajánlott.

Külsőleg izomgörcsök fellazítására használatos. Pakolásnak törjük össze a friss 
növény szárát és leveleit, fogjuk vászonruhába, és tegyük a sérült testrészre. 
Rögzítsük, akár egész éjszaka is rajta maradhat.

Antibiotikus, antifungális hatása miatt használják különböző bőrgyulladások, 
sebek, fekélyek, ekcéma és égési sebek gyógyítására.

A magyar népgyógyászatban a húgyúti betegségek és gyulladások kezelésében, 
valamint a szív- és érrendszeri betegségek gyógyításában alkalmazzák. Emellett 
használhatjuk fejfájás megszüntetésére, tüdőgyulladás, influenza és megfázás 
tüneteinek az enyhítésére.

Maria Treben a fogínysorvadás, fogínygyulladás kezelésére is ajánlja a porcsint. 
Porcsinlevél rágcsálásával megszüntethetjük a fogínyvérzést.

A fiatalabb leveleket salátaként, az idősebbeket főzelékként használhatjuk.

Egyiptomban, Szudánban kerti növényként termesztik. 

Rendelő
E havi tanácsom mindaz, amit júniusra írtam, kiegészítve azzal, 
hogy gyakoriak az ún. nyári vírusok, melyek hasmenést, hányást, 
izomfájdalmakat okoznak. Az esetben, ha nem súlyos, segíthet 1 tbl 
Algopyrin, Cataflam, hányás esetén Vitamin B6, Daedalon esetleg 
Magne B6. A legfontosabb, hogy a folyadékveszteséget gyakori, 
de kis mennyiségű teával, ásványvízzel, limonádéval pótoljuk. 1-2 
napos pihenés jót tehet, és ilyen betegséggel nem ajánlatos a napon 
tartózkodni. 



VIRÁGGAL MONDOM EL

Vízi kertet az udvarra!
A kerttulajdonost csupán néhány lépés választja el a nyugalom szigetétől. Ha 
kimegy a kertbe, máris friss zöld és virágillat, a természet közelsége veszi 
körül. Sőt ha víz mellett pihen, az maga a tökéletesség, de nem kell feltétlenül 
kerti tóra gondolnunk…

Készítsünk mini vízi kertet! Fából készült konténer, nagyméretű mázas 
terrakotta cserép és vízi növények kellenek hozzá. Az edényünket béleljük ki 
fóliával, a növényeket cseréppel együtt helyezzük bele.

A kicsi vízi kertünk előnye, hogy bárhova helyezhetjük a teraszunkon, 
kertünkben. A nem burjánzó, sekélyvízi és mocsári növényeket keressük a 
faiskolákban. A cserepünk tetejét borítsuk apró kövekkel, így a víz nem mossa 
le a földet. Az ide alkalmas növények: szibériai nőszirom, mocsári gólyahír, 
virágkáka, réti füzény, vízi menta, gyékény.

Sokunk kertjében található élő sövény. Ahhoz, hogy növényeink megőrizzék 
formájukat, igazítani kell rajtuk. A metszést augusztusig el kell végezni, hogy a 
friss hajtások megerősödhessenek még tél előtt. Borúsabb napon dolgozzunk, 
hogy a kitakart hajtások ne szenvedjenek napégést.

A benti cserepes virágainkat most kitehetjük nyaralni a szabadba, a kert 
félárnyékos helyét válasszuk. Az orchideákat, fikuszokat, páfrányokat és 
bármelyiket, amelyik levelet hullajt, betegeskedik, ültessük át, metsszük meg. 
A hangyák, katicabogarak segítenek a kártevőket elpusztítani. Őszre szép, 



egészséges, dús növényeket vihetünk vissza a lakásba.

Július hónap nagy előnye, hogy mindig hozzájuthatunk friss vágott virágokhoz. 
Akár a kertünkből vagy a piacról, üzletekből szerezzük be virágainkat, mutatós 
és változatos kompozíciókat készíthetünk belőlük. A rózsa a legkeresettebb, 
leggyakrabban felhasználható vágott virág. A csokrokon és virágtálakon 
kívül készíthetünk a szirmaiból potpurrit, lekvárokat, süteményt, mézet 
is ízesíthetünk vele. Természetesen, ha vegyszerrel nem permeteztük a 
növényeket. Legjobb, ha a piros vagy bordó szirmokat használjuk, ezek illata 
a legdominánsabb.

A potpurri készítése egyszerű: egy lapos tálba, kosárba helyezzük a 
virágszirmokat, 1-2 naponta keverjük, lazítsuk meg. Készíthetjük többfajta 
illatos virággal, levéllel például: citromfű, narancskarika (leszárítva), 
rozmaring, kakukkfű. Sokfajta keveréket alkothatunk, aszerint, hogy a lakás 
milyen helyiségébe szánjuk.

Illatokkal teli, meleg, pihentető júliust kívánok!

     



ENNEK  A VÉDELMI RENDSZERNEK VOLT A RÉSZE.



ENNEK  A VÉDELMI RENDSZERNEK VOLT A RÉSZE. LOGIKAI FEJLÖVÉSEK
A  csodagyors fecske - találós kérdés a ballagás utánra

Az iskola végeztével a ballagás után a volt diákok elhatározták, hogy nyári 
táborozásra mennek az Óperenciás- tengeren túlra, Boncidára. Illa berek, 
nádak erek, vonatra szálltak és elindultak úgy, hogy még a lábuk sem érte a 
földet (hiszen vonattal mentek). Mentek, vonatoztak az Üveg- hegyekig – vagy 
még tán azon is túlra, egészen Hencidáig, ott megpihentek.

A vonat másnap elindult, és ha elindult, az bizony nem állt meg egészen, 
míg el nem érte úti célját. Hencida és Boncida 100 km-re van egymástól. 
Ezen az úton 50 km/órás sebességgel száguldott. Az útjukra elkísérte őket a 
csodagyors fecskemadár is. Egyszerre indultak, de a fecske jóval gyorsabban 
szállt, sebessége 90 km/h volt végestelen végig. Így hát előbb ér Boncidába, 
de mivel még nem voltak ott a gyerekek, ezért azonmód visszafordult, és ment 
egyenesen a vonatig. A vonatot elérve újból megfordult, és repült Boncidába, 
majd vissza a vonathoz, majd újra a célig. Így röpdösött egészen addig, míg a 
gyerekek célba nem értek.

Szegény fecske nagyon elfáradt, de meg tudod-e mondani, hány kilométert 
repült pontosan?



JÁTSZANI IS ENGEDD..
Ipiapacs – játékok 10-14 éveseknek

Kisebb korunkban úgy tekintettünk erre a játékra, mint a nagyok bújócskája… 
Ebbe a játékba nem szívesen vették be a kicsiket a nagyok, mert a könnyű 
ellenfél elrontotta a küzdelmet, a túl könnyű győzelem nem okozott örömöt.

Az ipiapacsot általában valamelyikünk házánál játszottuk nyaranta a szünidő 
alatt. A játék során az otthonlévő hallatlan előnyben volt, hisz remek titkos 
helyeket és átjárókat ismert az udvarukban a farakás, a ház hátulja, a pajta 
vagy a pince körül. De legalább annyira problémás is volt a helyzete az 
otthoninak, hiszen a játék hevében nem nagyon voltunk arra tekintettel, hogy 
futkorászásunk során kivel ütközünk össze, hogy hagyjuk nyitva a tyúkudvar 
ajtaját, vagy éppen a kotlós mellett bújunk meg, és ezzel felzaklatjuk az 
egyébként sem nyugodt állatot, mely ilyenkor zsörtölődve hagyta el a fészkét. 
De lássuk csak a szabályokat…

Kiválasztunk egy hunyót, és meghatározzuk, hol lesz a háza, vagyis hol számol 
és mi lesz az apacsolás helye. Mialatt a hunyó 20-30-ig nyugodt tempóban 
elszámolt, a többiek elbújtak. Aztán a hunyó jó hangosan felkiáltott:

„Aki bújt, bújt, aki nem, nem, megyek!”

És a keresésünkre indult. Ha meglátott valakit, visszaszalad a házhoz, hogy 
háromszor ráüssön a falra, és így kiáltson: 

„Ipiapacs, Laci!”

Itt annak a nevét mondta, akit meglátott, amennyiben ez sikerült neki, az illető 
játékos kiesett. Ha azonban a meglátott játékos elég gyors volt, és megelőzte 
a hunyót, az apacsolás fordítva történt, akkor megmenekült. Addig játszottuk, 
amíg mindenki elő nem került. Végül az lett az új hunyó, akit először apacsoltak 
ki, de a többiek is különféle büntetéseket (pl. guggolás, de célszerű, ha a 
hunyó határozta meg) kaptak attól függően, hányadikként estek ki. Persze a 
legutolsónak nem járt büntetés.

Nem volt elég csak jól elbújni, de megfelelő stratégiát is ki kellett dolgozni a 
megmeneküléshez, s folyton mérlegelni az adódó helyzeteket. Többféleképpen 
is lehetett játszani, ha kevés idő volt elrejtőzni, pörgősebb, és inkább a fogócska 
felé hajlott a játék, de én jobban szerettem, mikor sokáig lehetett keresgélni a 
jó helyeket. A játék véget érhet az első apacsolás után, attól függően, hogy a 
fogót apacsolták ki, vagy ő ejtette ki valamelyik bújót.



Általában az ipiapacsnak a nagyszülői szigor vetett véget akkor, amikor a jobb 
helyeket már kimerítve, kezdtük elfoglalni a ház, a padlás tiltott zónáit is és 
például az ebédet főző nagyanyánk asztala alá bebújva kellőképpen zavartuk őt 
a munkájában, vagy csatatérré változtattuk a szobát azáltal, hogy az ágy alatt 
gondoltuk magunkat meghúzni a játék végéig. 

Óvodások mondták 

Óvó néni: Tudod, ha iskolás leszel, ott is lesz majd őszi szünet, 
téli szünet, tavaszi szünet…

Kislány: Tudom, tudom, meg áramszünet!

Óvó néni: Holnap elviszünk benneteket a Csillagvizsgálóba!
Kisfiú: Betegek a csillagok?
Óvó néni: Honnan veszed ezt?
Kisfiú: Anya is a vizsgálóba viszi a betegeket!

Óvó néni: Ha öt almád van, és kettőt megeszik a tesód, hány 
almád marad?

Kisfiú: Akkor megverem a tesóm!

Anyuka: Megy büntibe, akitől még egyszer meghallom: 
„Hagyjál békén!”

Néhány perc elteltével ismét visítás: „Hagyjál bé……kön, de jó 
húsosat!

Anyuka: Rendesen megmostad a fogad?
Kislány: Igen, mami, már tegnap reggel!

Kislány: Ígérd meg, mami, hogyha kinövöd, nekem adod ezt a 
táskát!

Kisfiú: Jaj, hát hogy lenne a veszprémi nagymamám a közeli 
rokonom? Itt van közel? Látom?

Takács Béláné Marika gyűjtése



ADONYI EMBEREK – ADONYI ÉRTÉKEK:

ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

A Lang zenekar – Láng József emlékére
Név: Láng László (LL), született: 1950. Az általános iskolát Adonyban, a középfokú 
iskoláját Dunaújvárosban végezte (316-os MÜM). Képesítése – ezen iskola alapján 
– géplakatos. Nem mellesleg 1969-től végzett, hivatásos zenész. Tanult hangszere 
a dob, de tangóharmonikán, gombos harmonikán, billentyűs hangszereken, 
szaxofonon is játszik. Hangszeres tudását – az iskolán kívül - Mitterer Lajostól 
szerezte. 46 éve házas, három gyermekük mindegyike felnőtt (László, Ervin, Mária), 
az adonyi családi házból kirepült már, külön háztartást és családot alapított. 
Első munkahelye a Duna Vendéglő, ahol dobolt, majd édesapja zenekarában 
főállásúként zenélt évekig, később lakatosként dolgozott, a zenélés a szabadidejére 
korlátozódott. Hobbija a zene mellett szőlészet, borászat, műveli a nagyapai 
örökségből származó, szentmihályi szőlőt, szeretettel kóstolja saját borát.

Kérdező: Hetyei Gábor (HG) és aki időnként közbekérdez, Kovács Dániel (KD)

HG: Akinek az elmúlt 50 évben lakodalma volt Adonyban, mindenkinek feltehető a 
kérdés, hogy a talpalávalót a Lang zenekar húzta-e, és nagyon nagy részük igennel 
felelne erre a kérdésre. A lakodalmak zenészeként nagyon sok család ünnepét 
színesítette meg. A zenekar névadó vezetőjének, Lang Józsefnek (1927-2011) 
a fiával emlékezünk édesapjára, a legendás zenekar alapítóra. Rajta keresztül 
megidézzük  természetesen a zenekarokat is, melyeket vezetett. Na most Láng vagy 
Lang?

LL:Édesapám Lang Józsefként született, sváb eredetre utal a családi nevünk. Majd 
később ékezetet húzott az anyakönyvi kivontban az „a”-ra, így lettem én már – 
családban hivatalosan először – Láng. A nyilvántartásokban még nem volt ennyi 
szigorúság: ilyen egyszerűen lehetett akkor „magyarosítani” a nevet. Nagyapám 
kriptáján Lang szerepel.

HG:Mikor alakult az első Lang zenekar?

LL:1950-ben. Már mutatom is az első fényképet: ez aztán eredeti. A tagok: Steirer 
Imre, Héger Jani (dob), meg a fater, egyik sem él már.

KD: Ketten gombos harmonikán játszottak, egy pedig dobon.



HG: Édesapád tanult zenélni?

LL: Autodidakta módon tanult. 
Hangszerei: gombos harmonika, 
szaxofon. Az évtizedek során 
megtanult nemcsak kottát 
olvasni, de írni is. Eredeti 
szakmája szabó volt. Nyugdíjas 
koráig végig szabóként 
dolgozott az adonyi KTSZ1-ben. 
A másodállás, vagy inkább 
hobbi volt a zene. Még ma is 
megvannak az első hangszerei: a 
Hohner harmonika és a szaxofon.

HG: A szaxofonjának van egy története, mi is az?

LL: 1957-ben egy évre átment a Pletser zenekarhoz – az Imréék vitték tovább ketten 
a másik zenekart –, akkor vette a szaxofont, amihez, hogy legyen pénz rá, el kellett 
adni a család tehenét. Ezért is lett rávésve a szaxofonra a tehén neve: Böske. Ez lett 
a szaxofon neve. Egy évig játszott a Pletser zenekarban (Kellner Feri bácsi, Kellner 
Gyula, Pletser Pista, Pletser Jani, meg a fater).

KD: Ők is az adonyi lakodalmas sramli zenét játszották?

LL:Persze.

HG: Hogy jutott  odáig egy zenekar, hogy vállalt fellépéseket?

LL: Saját kedvtelésből, örömzenélésként indult. Akkoriban nagyon gyakori volt, hogy 
az utcában 5-6 család összejárt, most úgy mondjuk, bulizni. Itt egy-egy hangszer 
előkerült, és saját örömükre játszották az ismert nótákat. Először egyedül, majd 
másodmagával, aztán meg kellett egy dob is. Majd mikor ebből a baráti társaságból 
valaki férjhez ment, őket hívták meg zenélni, nem a cigányokat. Aztán lassacskán 
eljutottak oda, hogy mások is meghallották őket, és elkezdték hívni a baráti körön 
kívüli lakodalmakra is. De nemcsak lakodalmakon, hanem farsangokon, bálokon is 
sokat játszottak. Ezek akkoriban házaknál voltak.

HG:Az én egyik első emlékem a házaknál lévő lakodalmakról Fenyvesi Janiék 
lakodalma: ott a hosszú parasztházban az egymás után lévő szobák, helyiségek ki 
voltak pakolva, ott volt a vacsorához terítve. Mi, gyerekek az egyik kis szobában 
1  Kisipari Termelő Szövetkezet – a Bajcsy-Zsilinszky u. és a Rákóczi utca sarkán működött.



voltunk és Werni Laci bácsi felbiztatott minket, hogy verjük az asztalt és kiabáljuk 
nagy hangon a vacsora végéhez közeledve, hogy „rizskókot, rizskókot…”. Apám – 
aki az egyik felszolgáló volt – már teljesen feldühödött, de a gyereksereget nem 
tudta lecsitítani…

LL: Igen, azon is mi zenéltünk.

KD: Hány éves korodban zenéltél először?

LL: Először 1965. szilveszterén Mózes Ilona és Paulusz József lakodalmán zenéltem 
Mitterer Lajos bátyámmal. Apámék már le voltak foglalva, a FÜRFÁ2-hoz mentek. 
Megfelezte a zenekart: ők mentek a bálba a Steirer Imre, a Gyatya Misa (Paulusz 
Mihály) és apám, Lajos bátyámmal pedig mentünk a lakodalmat zenélni. Ketten 
nyomtuk végig egész éjjel, reggelre olyan fáradt voltam, hogy a „Budapesten 
hagytam én a szívem”-re keringőt vertem… Mikor hazamentem, anyám el akarta 
venni a pénzt, amit a zenélésért kaptam, de apám nem engedte: „Ezért a gyerek 
dolgozott meg”. Ez már a második Lang zenekar volt 1958-tól.

KD: Mitterer Lajos volt a nagybátyád, és ő Pesten élt. Ő hozta a pesti slágereket 
Adonyba, ugye?

LL: Igen. Ezért tudom a „Gyöngéden átölelsz…” vagy a „Fogadj el egy jó tanácsot 
tőlem…” (kezdi énekelni) dalokat, mert ilyeneket előtte nem zenéltek itt. Aztán 
1971-től lett a harmadik Lang zenekart: az Imre, a Lajos bátyám, a fater, meg én. 
Van egy szalagom – meg kéne keresni –, ahol a Steirer Imre játszik gomboson: 
nagyon nagy érték.

HG: Lakodalmak, bálok és még hol zenéltetek?

LL: A hetvenes években mi kezdtük az adonyi népi táncot: Wünsch Laci bácsival. 
Az adonyi polkát játszottuk: „Tirar, tirar, tittattam, titta, titta, tittattam” (dobol az 
ujjával a combján: ez az igazi zenész – a minden hangszerré válik, ami a keze ügyébe 
kerül). Ketten apámmal jártunk a próbákra, de a fellépésekre jött a Mitterer is. 
Fehérváron a megyei döntőben győztünk, és mentünk Szentendrére, az országosra. 
Köller Zsuzsi, Laci, Pósch Józsi, Csiki (Tóth Lajos), Eisenberger Jani, Pósch Erzsi, 
Ilonka, Lénárd Lajos, Zsuzsi, Herczeg Viktor (itt a felsorolásba bekapcsolódik a 
feleség is) és még ki tudja kik.

HG: Mi volt a kedvencetek?
2  Sóderbánya vezetője volt.



LL: Én a lakodalmakat szerettem, de apukámnak mindegy volt, hogy milyen fellépés, 
ő a zenét szerette leginkább.

KD: Azért voltak keresztelők, meg a szőlőben  szüreti bálok, nem? 

LL: De, de. Valahogy úgy, ahogy most akarják a fiatalok. Apámék is szerveztek szüreti 
felvonulásokat, bálokat már a hatvanas, hetvenes években is. Ugyanúgy kocsin, a népi 
táncosokkal együtt később.

HG: 1983-ban meghalt az Imre bácsi – a hatos úton tragikus balesetet szenvedett. 
Innét indul a zenekar következő korszaka? 

LL: Igen. (Az egyik kottás könyvben közben 
véletlenül megtaláljuk az újságkivágást, 
melyben megemlékezik Vukajlovics 
Zsivkó Steirer Imréről.) Pósch József - 
tangóharmonika, dob, Sudár Pityu - dob, 
gitár, apám - szaxofon, ének, meg én - 
szaxofon, orgona, néha dob. Nagyon sokáig 
ment ez a zenekar, nagyon szerettem.

HG:A Mitterer Lajos hozott pestről sokat, de honnan volt a többi dal?

LL: Vásároltuk a kottákat, de apám minden vasárnap magnóval készenlétben várta a 
„Jó ebédhez szól a nótát”, és vette fel a dalokat, aztán később lejegyezte. Nagyanyám 
mindig dühös volt érte. Voltak olyan dalok, melyeket nem volt szabad énekelni: 
emlékezetes volt egyszer, hogy a Neményinél volt a buli, ott volt a Zsiga bácsi, 
apád, meg többiek. Elkezdtük játszani a „Távol, messze van hazám” (kezdi most is 
énekelni), valaki mondta, hogy nem szabad énekelni, de úgy énekeltük, hogy zengett 
a ház.

HG: Nekünk húsz éve volt a lakodalmunk, de ha szóba kerül, rögtön rákérdeznek: 
„a Langék zenéltek?”. Ezzel minősítették a lakodalmat… Egészen délelőttig 
harmonikázott a Jozse, már csak ő húzta a 10-12 tagú talpon lévő férfi kórusnak.

LL:A Köller Teri néni direkt reggelre is főzött paprikás levest a kedvünkért. 
Csirkeaprólékból könnyű levest sok paprikával.

HG:Sokfelé zenéltetek. Hogy bírtátok, hétköznap munka, délután néptánc, pénteken 
zenekari próba, szombat lakodalom?

LL: Sosem felejtem el: pénteken Lóréven voltunk bálban, szombat délelőtt értünk 



haza, egyből mentünk a néptáncosok fellépésére zenélni, onnan pedig Mezőfalvára 
szüreti bálra. Hosszú volt. Szeptembertől következő év májusáig, júniusáig minden 
hétvégénk foglalt volt, talán a július és az augusztus nem. Amikor a szüret megvolt, 
meg a csirkék, a disznó megnőtt, jöhetett a lakodalom.

KD:Merre voltak a lakodalmak?

LL: Besnyő, Lórév, Iváncsa, Dunaújváros, Dunaföldvár, Budapest…

KD: Adonyban is divat volt a menet kísérése?

LL: Ajaj! A Tót utcát hányszor végigjártam nyakamban a harmonikával, vagy 
szaxofonnal… Fix sorrendben voltak a számok mindig. De sosem felejtem el: a 
Hollentóner Jancsinak – aki kormányőr volt - a lakodalmában, a menyasszonyt 
és a vőlegényt két oldalt két kormányőr kísérte díszegyenruhában. Amikor  
fogadtuk őket – általában polkával szoktuk fogadni a TSZ-ben -, apám meglátta 
a kormányőröket, amikor jöttek le a temetőnél, és egyből rögtönzött: „Honvéd 
banda szól a Stefáni, szól a Stefánián Honvéd banda, szól a Stefáni, szól a Stefánián. 
Oly jó rózsám erre bokázni, erre bokázni ám.” (énekel). És erre a két katona, 
elkezdte verni a vigyáz menetet… Ez volt a rögtönzés. De a sorrend adott volt: „Lent 
a dorozsmai határban” (játssza harmonikával a kezdő taktusokat), aztán a „Sárgul 
már” és így tovább.



HG: Hogyan számoltatok el zenélés után?

LL: Apám számolt el a végén és ő fizette a kiadásokat, ha kellett. A maradékot, meg 
ami pénzt esetleg az este során a zsebünkbe tettek, azt is bedobtuk a közösbe, és 
azután mindig riszteltünk.

HG: Melyik volt a legemlékezetesebb hely, ahol játszottatok?

LL: Sok emlékezetes fellépésünk volt a népi táncosokkal. Szombati lakodalom után 
vasárnap mentünk Vértesboglárra, vagy Kalocsára. Ott Vásárhelyi Pál előtt lépett fel 
a csapat. Nagyon sok helyen felléptünk a néptáncosokkal. De a legemlékezetesebb 
a Megyeri úti stadion mellett, a Kakukk vendéglőben, a Rózsafi fiának a lakodalma 
volt. Nagyon jól éreztük magunkat, 
csak délelőtt autóval haza kellett 
volna jönnünk, de egyikünk sem volt 
teljesen józan… A lakodalomban lévő 
meghívottak között lévő rendőrök 
kísértek ki a városból: rendőrautó 
előttem, rendőrautóval mögöttem 
egészen az Osztyapenkóig, hogy 
nehogy megállítsanak bennünket. 
De aztán csak hazaértünk.

HG: Kijelenthetjük azt, hogy ha 
nincs édesapád, akkor nincs zenekar?

LL:Igen, hiszen ő volt a főnök, ha azt mondta, hogy pénteken próba, akkor nem 
volt mese, próba volt. Ő vitette el a Hámori Károlyhoz Pestre, a Thököly útra a 
hangszereket, ha javíttatni kellett, ha nem volt kotta, szerzett kottát, ő vele lehetett 
megbeszélni a fellépést. A munkahelye, a varroda engedte, hogy kicsit lazábban 
mozogjon hét közben.

HG: Mit hagyott maga után a zenekar? Voltak-e eredeti dalai? És a családban mi 
maradt?  

LL: Eredeti dalok nem igen maradtak fenn, talán az „Egy kicsi liba…”, meg az „Állj 
be Kati a sarokba”, de ezt nem folytatnám (huncutul nevet). A Marika csodálatosan 
zongorázik, az Ervin lánya, a Petra, többszörös Európa bajnok táncos. A gének nem 
hazudnak: a művészet iránti fogékonyság megmaradt a gyerekekben, unokákban. 
Aztán a hangszerek: Marikáé lesz a zongora, Erviné a Böske, Lacié a Weltmeister 
tangóharmonika. De apám első harmonikája, a Hohner megmarad nekem, ameddig 
élek.



HELYBEN SZÜLETTEK

Vers - családiasan

Jövőbeli visszaemlékezés
Szerettem nézni, amikor főzött.

A pirospaprika felett egy pillanatra
mindig elidőzött.

Beleszagolt, lehunyta szemét,
és csak úgy magában dünnyögte életét.

Szerettem nézni, amikor mesélt.
Volt, hogy csak ő beszélt.

Képeket mutatott: barátokat
és szerelmeket;

sokat jelentő tárgyakat:
kavicsot, karkötőt

és koncertjegyeket.

Szerettem nézni, amikor
kint volt a kertben.

A rozmaring volt a kedvence.
,,Jó az kisleányom, húsho’,
krumpliho’ meg teának!”

Áldotta, az esőt, mert
ekkor a növényei megáztak.

Szerettem nézni, azt is,
amikor csak úgy volt.

Ősz, göndör haja kontyban,
de néha a hintán ülve font.

Szeretem, hogy sok éven
át szemléltem.

Így még kezét, most is
a kezemben érzem.

Kerekes Fanni



KÖZÖSSÉGEK

Hóvirág foltvarró csoport

A foltvarró klub 2012 februárjában alakult 8 taggal, ami mostanra 12 tagra 
bővült. Nagyon jó társaság alakult ki nyugdíjasokból, dolgozókból, kismamákból 
egyaránt.
Minden évben szervezünk közös varrást, amire meghívjuk a környékbeli 
foltos csoportokat, aki szintén meghívnak bennünket, így tanulva egymástól 
praktikákat, fogásokat, mintákat. Ezek az összejövetelek nagyon békésen és 
hangosan, de ugyanakkor jókedvben zajlik. Mindenki ismeri a másik csoportot, 
és ezeken az alkalmakon adjuk át egymásnak meghívóinkat.
A foltvarró csoportunk egész évben szombat délutánonként összejön a civil 
alkotó teremben, ahol teljes nyugodtsággal átadhatjuk magunkat alkotó 
kedvünknek. Varrunk táskákat, neszesszereket, takarókat, terítőket, konyhai 
kiegészítőket, és ezek díszítésére alkalmas tárgyakat. Varrunk a meghívottak 
részére tombolatárgyakat, valamint megrendelésre is, ami a csoport kasszáját 
gyarapítja. Mert hát csoport, csoportpénz nélkül nem tud működni, ezért havonta 
adunk be csoportpénzt, valamint kapunk pályázat útján az önkormányzattól is, 
ami igen nagy segítség a kis csoportunk számára. Ezekből az anyagi javakból 
fedezzük csoportlátogatásainkat, anyagigényeinket, a foltvarráshoz szükséges 
kellékeket, sablonokat. Bevételi forrást jelent a KKKK által szponzorált Húsvéti, 
illetve Adventi vásár, ahová nagy szeretettel szoktunk elmenni.
Reméljük, hogy kis csoportunk még sokáig megmarad, mert egy kis 
kikapcsolódás, jókedv, és egy kis beszélgetés a munka közben mindenkinek 
kell.
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Augusztus





MIT HOZ A JÖVŐ, MIT HOZ A MÚLT?
A búcsújárás ideje

Ercsi búcsú

A búcsú – legalábbis az az ünnep, melyet Adonyban minden szeptember 
első vasárnapján tartanak, és most nem a bűnbánati vallásgyakorlásról 
beszélünk – két eseményhez kapcsolódhat. Egyrészt kapcsolódhat a templom 
védőszentjének évente megtartott emlékünnepéhez, de kapcsolódhat a 
templom felszentelésének napjához is. Az adonyi Sarlós Boldogasszonynak 
szentelt templom, melynek ünnepe július 2., így az adonyi búcsú a templom 
szentelésének emlékét őrzi.

Régen hagyomány volt, hogy egyes nevezetes kegyhelyekhez a búcsú alkalmával 
a környékben lakók elzarándokoltak. Ilyen – évente visszatérő – zarándoklatnak 
volt célja az adonyiak számára az ercsi Nagyboldogasszony-napi rác búcsú, 
melyet augusztus 3. vasárnapján ünnepeltek. (Ercsiben Boszniából származó 
római katolikus rácok telepedtek le a XVII. században.) Az első feljegyzés az 
adonyi zarándokokról 1747-ből származik a Canonica Visitatio értesítésében. A 
zarándoklatot gyalogszerrel tették meg, többen előző este elindultak, de voltak 
olyanok is, akik kora reggel keltek útra, hogy a délelőtti szentségimádásra 
odaérjenek. A zarándoklat során egyházi zászlók alatt olvasójukkal számlálták 
az elmondott imákat. Szokás volt a zarándoklatról visszatérve búcsúfiát hozni 
az otthon maradtaknak. 

Ehhez kapcsolódó adonyi mondás: „Ercsi búcsúkor mindig van egy vízbehótt, 
ezért a gyerek nem fürödhet a Dunában e napon.” – az adonyi mondások nagyon 
sokszor kapcsolódnak a Dunához, a folyam veszélyeihez.

Folyt még zarándoklat Bodajkra, oda már vonattal mentek, de pusztaszabolcsi 
vasútállomásra átgyalogoltak.

Adony sosem volt híres búcsújáró hely. A világháborút követően volt erre 
kísérlet, azonban nem vált zarándokhellyé városunk.



Az augusztus 24-i Bertalan napját gyakran tartották az őszkezdő napnak 
a falubeli öregek. Ilyenkor jelentkeznek ugyanis a szőlőhegyen az első 
seregélyek, így meg kell kezdeni a zajkeltést azok elűzésére. Adonyban a csősz 
járta ilyenkor a szőlőhegyet és ostorral nagyokat csattogtatva, kereplővel 
recsegtetve ijesztette el a szemtelen madársereget. Ez a szokás még a hetvenes 
években is dívott.

Kisasszony hava – ahogy a jósok látták

Augusztus 4.  Domonkos Ha Domonkos forró,
Kemény tél várható. 
Domonkos napján, ha esik, 
A tél szárazsággal telik.

Augusztus 6.   Berta Az Úr színeváltozása
A szőlőknek tarkulása.

Augusztus 10.  Lőrinc  Lőrinc napja, ha szép,
Sok a gyümölcs, és ép.

Kereplő



SÜSSÜNK (FŐZZÜNK) VALAMIT,
 AZT IS MEGMONDOM, HOGY MIT!

Egy egyszerű sváb étel
A sváb konyhát a takarékos, egyszerű, de ízletes ételek jellemzik – mondja 
Szabó Ferencné Ila, akitől a recepteket kaptuk.

A válogatásánál a régi, hagyományos ételek megismertetésén kívül fő szempont 
volt a könnyű és gyors elkészítési mód és az, hogy a hozzávalók minden 
háztartásban rendelkezésre álljanak.

Käsespätzle (Sajtos nokedli)

Kedvelt, laktató egytálétel, amit télen - nyáron szívesen fogyasztanak. Télen egy 
pohár forralt bor, nyáron jó hideg sör kíséretében.

Ehhez az ételhez a nokedli tésztát szódavízzel készítik, mert a szénsavtól még 
levegősebb, könnyebb lesz a galuska.

Hozzávalók:
•	 40 dkg liszt
•	 4 tojás
•	 4 közepes fej vöröshagyma
•	 20 dkg karakteresebb ízű sajt ( pl. Ementáli )
•	 20 dkg füstölt szalonna - ez elhagyható
Először a hagymákat szeleteljük fel vagy vágjuk apró kockára és dinszteljük 
arany barnára. Ha szeretnénk füstölt szalonna kockákat a nokedli tetejére, 
akkor a kiolvasztott szalonnazsíron, ha nem szeretjük a füstölt ízt, akkor zsíron.

A lisztből, tojásokból, sóból szódavízzel (vagy fele szódavíz, fele víz) nokedli 
tésztát készítünk. Csomómentesre keverjük és forró sós vízbe kiszaggatjuk. Ha 
igazi, hagyományosan elkészített Käsespätzlet akarunk főzni, akkor deszkáról, 
kanállal szaggatjuk a forrásban lévő vízbe. Ezek a nokedlik hosszabbak és 
ducibbak, mint a nokedli szaggatóval készült, és jobban mutatnak elkészült 
formában az apró nokedliknél. Természetesen, ha valaki nem akar bíbelődni a 
szaggatással, készítheti nokedli szaggatóval is.
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levegősebb, könnyebb lesz a galuska.

Hozzávalók:
•	 40 dkg liszt
•	 4 tojás
•	 4 közepes fej vöröshagyma
•	 20 dkg karakteresebb ízű sajt ( pl. Ementáli )
•	 20 dkg füstölt szalonna - ez elhagyható
Először a hagymákat szeleteljük fel vagy vágjuk apró kockára és dinszteljük 
arany barnára. Ha szeretnénk füstölt szalonna kockákat a nokedli tetejére, 
akkor a kiolvasztott szalonnazsíron, ha nem szeretjük a füstölt ízt, akkor zsíron.

A lisztből, tojásokból, sóból szódavízzel (vagy fele szódavíz, fele víz) nokedli 
tésztát készítünk. Csomómentesre keverjük és forró sós vízbe kiszaggatjuk. Ha 
igazi, hagyományosan elkészített Käsespätzlet akarunk főzni, akkor deszkáról, 
kanállal szaggatjuk a forrásban lévő vízbe. Ezek a nokedlik hosszabbak és 
ducibbak, mint a nokedli szaggatóval készült, és jobban mutatnak elkészült 
formában az apró nokedliknél. Természetesen, ha valaki nem akar bíbelődni a 
szaggatással, készítheti nokedli szaggatóval is.

A nokedlit leszűrjük, leöblítjük. A főzővizet ne öntsük ki!

Most kizsírozunk egy kisebb tepsit, vagy jénai tálat, és rétegezve lerakjuk 
a Käsespätzle hozzávalóit. Először nokedli, rá a dinsztelt hagyma, rá megint 
nokedli, aztán sajt. Ezt folytatjuk addig, míg a hozzávalók elfogynak. A tetejére 
sajtot és hagymát is teszünk, illetve ha szeretjük, szalonna kockákat. Most 3-4 
evőkanál nokedli főzővízzel meglocsoljuk, hogy ne legyen száraz. Ezután forró 
sütőben átsütjük. (Aztán jóízűen megesszük.)

Käsespätzle



EGÉSZSÉGÜNKRE!

„ Az emberiségnek egy hatékony fegyvere van, 
ez pedig a nevetés.” (Mark Twain)

08.01.-08.14-ig – Immunerősítésre:
Minden harmadik nap egy csésze kakukkfű- vagy orbáncfű tea, 

esetleg váltogatva.

08.15. – Mirigyekre:
Egy csésze közönséges vagy ragadósgalaj-tea.

08.16.-08.31-ig – Máj- és epetisztításra
Ilyenkor virágzik az aranyvesszőfű. A friss növények hatékonyabbak, 
aki tud, szedjen. Háromnaponként reggel étkezés előtt egy csésze 

tea.

Aranyvesszőfű (Solidago gigantea)
Az aranyvesszőfű, népies nevén aranyos ruta vagy istápfű. Adonyban a Kis-és 
Nagysziget szélén is gyakori, nagy tömegben termő növény. A növény felső, 
virágos szárrészéből gyűjtsünk 30-40 cm-es darabokat levelekkel együtt. 
Augusztusban, virágzás félidejében gyűjthető.

    Aranyvesszőfű
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Rendelő

Június, július tanácsai továbbra is érvényben, néhány szó hasznos 
lehet a napszúrásról. Pár óra hőségben, fokozott izzadással 
folyadék- és sóveszteséghez vezethet. Amennyiben ezt csak tiszta 
vízzel pótoljuk, úgy agyi nyomásfokozódást, ennek következtében 
hányingert és fejfájást okoz. Jót tesz ilyenkor a hűvös, sötét szoba, 
enyhén sós folyadék, pl ásványvíz egy kis pohár hideg kovászos 
uborka leve, esetleg 1 tbl Algopyrin.  

Lőrinc nap után a dinnyével óvatosan bánni, mert lehet, hogy ez a 
fránya Lőrinc már belepisilt. 



VIRÁGGAL MONDOM EL

Levendulás augusztus
Kint ülni a szabadban, frissen grillezett finomságokat eszegetve, nagyon jó 
dolog. Gyűjtsük össze barátainkat egy kerti partira! Ideális hely erre a teraszunk 
vagy a kertünk egyik része. Ha megtaláltuk a helyet hozzá, kicsit díszítsük 
fel. Vágjunk virágokat az asztali dekorációhoz, a faágakra akaszthatunk 
viharlámpát, mécsest.
Kerti teendőink: sok tavaszi virágzó évelőnk már visszahúzódott a földbe, 
óvatosan kapáljunk, hogy tavasszal ismét megörvendeztessenek bennünket. A 
gyomtalanított kertrészekben használjunk fűnyesedéket. Sokszor problémát 
okoz, hogy hova is tegyük a fűnyíró kosarából. Használhatjuk a zöldség- 
és virágágyásokban takaróként. Megakadályozza a gyomosodást és a föld 
kiszáradását. 

Sok kertben található kerti tó, és bizony sok helyen problémát okoz az 
alga elszaporodása. Ezt az erős napsütés és a túlzott tápanyag okozhatja. 
Rendszeresen gyűjtsük össze az elhalt növényi részeket, a halaknak csak 
annyi táplálékot szórjunk, amit azonnal elfogyasztanak. Tegyünk megfelelő 
mennyiségű növényt a tóba, mert gondoskodnak a jó oxigénellátásról, elvonják 
a vízből az algák számára fontos nitrátokat és foszfátokat.

A hónap legismertebb virága a levendula, sokunk kedvence. Kertünkben, 
teraszunkon napos helyen tartsuk, kevés gondozást igényel. Nyugtató, görcsoldó 
hatása van, illóolaját parfümök, fürdőkellékek illatosítására használják. Sőt tea, 
sütemények, lekvárok, fagylaltok ízesítője is lehet. A merészebbek próbálják ki! 
Csak keveset használjunk belőle, így bársonyos meglepetést okoz.

Kellemes, csillagnézős augusztusi estéket kívánok!

1. AZ 1602.11.03-i, ADONYI CSATA  (JANCOURTERANI )
NAGYVEZIRE TÖRÖK OLDALRÓL.

2. AZ 1602.11.03-i, ADONYI CSATA (JANCOURTERANI) 
CSATA HADVEZÉREOSZTRÁK OLDALRÓL. 
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LOGIKAI FEJLÖVÉSEK

Rosszcsont nyolcadikos az adonyi víztoronyban

Egy fülledt augusztusi délutánon Rosszcsont felmászik az adonyi víztoronyra. 
Ahogy mászik fel, alatta a lépcső folyton folyvást leszakad. Csak egy stabil 
lépcsőfok marad 10 méter magasan. A torony 20 méter magas. Amikor felér, 
rájön, hogy nem tud hogyan lemászni, hiszen nincs alatta semmi lépcső, 
csak az az egy, 10 méternél. Végigkutatja zsebeit, és nagy szerencséjére talál 
egy 15,5 méter hosszú erős kötelet és egy bicskát. Semmi egyéb nincs nála. 
Ez a kötél olyan erős, hogy a súlyát kibírja. A fal teljesen sima, sehol nem 
tud megkapaszkodni, vagy kötelet kötni, kivéve legfelül és pont középen, a 
megmaradt lépcsőfokra. Rendelkezésre áll tehát 1 db 15.5 m-es kötél és egy 
kés. A kötelet csak keresztbe vághatja el, ha hosszában hasítaná, akkor nem 
bírná el a súlyát.

Hogyan tud lejutni úgy, hogy semennyit sem ugorhat, eshet, mászhat, stb... Azaz, 
csak a kötélen ereszkedhet. (A fél méter a kötélen csak az esetleges csomózásra 
van fenntartva.)



JÁTSZANI IS ENGEDD

Adj, király, katonát! – játékok 10-14 éveseknek

A most felidézendő játékot szervezett körülmények között játszottuk. 
Úttörőtábor, őrsvezető-képző tábor, vagy csak parkban megtartott testnevelés 
óra, rajfoglalkozás (nem elírás részemről: nem rajzfoglalkozás, hanem 
rajfoglalkozás) megfelelő időmulattatója volt e játék. Ennek az oka abban 
keresendő, hogy viszonylag sokan kellettünk ahhoz, hogy ezt a játékot 
élvezetesen tudjuk vívni. Ha meg elég sokan voltunk, akkor ugye már fociztunk. 
Ezért a fölnőtt irányítása kellett ahhoz, hogy ebbe a játékba belefogjunk, de ha 
már belefogtunk, nagyon élveztük.

A két legerősebb fiút megtettük a két királynak, akik csapatot választottak 
maguknak. Legalább 8-10 fős csapatokkal volt érdekes ezt játszani.

Egymástól kb. 15-20 lépésnyire két párhuzamos sorba, erős kézfogással 
felálltak a csapatok, ügyelve, hogy erősebbek, gyengébbek vegyesen kerüljenek.

A két király, vagy akár az egész sor így felelgetett egymással:

– Adj ki, király, katonát!                 
– Nem adunk!
–Ha nem adsz, szakítunk.
– Szakítsd, ha bírsz! 
– Kit kívánsz?
– … (pl. Terit)

Ekkor a kért játékos jól nekiszaladva megpróbálta átszakítani a szemben 
álló sort. Igyekezett a gyenge láncszemet megtalálni, hogy sikerrel járjon a 
küldetése. (Azt is meghatároztuk, hogy aki az előző próbát tette, az legközelebb 
nem mehetett.) Ha sikerült neki, elvitte magával a saját csapatába az egyik 
játékost onnan, ahol szakított. Ha a kezek erősen szorították egymást, és nem 
sikerül a támadás, akkor a szakító ott marad a másik csapatnál. Utána a másik 
csapat kezdte a párbeszédet. A játék addig folytatódott, míg az egyik csapat el 
nem fogyott.

Jobban szerettem a játékot, ha mindenki egyszerre mondta a szöveget, mert 
hatalmas erőt tudott adni, ahogy szorítottuk egymás kezét, és kiabálunk. 
Sokkal intenzívebben lehetett érezni a csapat egységét, hiszen a szavak közös 
kántálásával összehangolódtunk.



Ennek a játéknak nagy problémája volt, hogy mindig volt köztünk olyan, 
aki szívesebben tartozott volna a másik csapathoz. Ilyenkor vagy nem elég 
intenzíven támadta a másik sort és elég látványosan fennakadt a kezeken, vagy 
épp ellenkezően, a kezek könnyen szétnyíltak így engedve utat a támadónak és 
adva lehetőséget a másik csapatba való átállásra. Emiatt sokszor kellemetlen 
hangulatúvá vált a játékunk és soha véget nem érő „katonáskodásba” torkollott.

Adj király, katonát! - játékot játszó gyermekek.



Kisiskolásaink mondták

Kisfiú: Tök finom!
Kislány: A tököt ki kell hagyni…

Kisfiú: Lilike, gyere hozzám feleségül!
Kislány: Mennék, de nem érek rá!

Kisfiú: Ildikó néni, szeretlek. Meg akarlak boldogítani, hogy 
szívedben ne fájjon a tüske.

Kisfiú: Ha ügyes leszek és jó leszek, tudok venni egy Samsung 
tabletet.

Kislány: Egy valamit ígérj meg, nem dobálod le a dolgaidat. Ezt 
miért csináltad?

Kisfiú: Hiányzik anyukám.

Kislány: Hogy megkönnyebbülj, megígérem, jó leszek. Ha mégsem, 
szólj rám, hogy Lilike, emlékezz, mit ígértél, és akkor én 
eldobom.

Kisfiú: Ildikó néni! Azt hiszem, megérdemlem az ölelést, mert jól 
viselkedtem. És azt mondom, most már megölelhetsz.

Kisfiú: Az aztán nagy öröm lesz, ha odakerülök a táblára!

Kisfiú: (nem szól semmit)
Kislány: Na, mi van? Meghatódtál?

Kisfiú: Őszintén belemondom a szemedbe, hogy előveszem, amit 
kértél.

Kislány: Olyan gyönyörűen énekeltél, hogy a szívemben öröm van. 
Azért mondom, hogy örülj, és tudjál jól aludni.

             Fazekas Ildikó gyűjtése



ADONYI EMBEREK- ADONYI ÉRTÉKEK: 
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

A Barócsai-féle delfinárium üdvöskéi

E havi interjúnk két ifjú adonyi reménységgel (hölgyeké az elsőbbség), 
Barócsai Petra és Barócsai Soma unokatestvérekkel készült.
Barócsai Petra (2001.) a dunaújvárosi 
Vasvári sportiskola tanulójaként látogatta 
a Dunaferr DVSI úszóedzéseit 2014  végéig, 
2015-től várost, iskolát és egyesületet 
váltott: Érden tanul, és az Érdi Úszó Sport 
Kft. versenyzője lett. Kétszeres korosztályos 
országos bajnok kedvenc számában, 
a pillangóban. Serdülőként ifjúsági 3. 
helyezett. Egy sor hazai és nemzetközi 
verseny érmese, helyezettje – nem ritkán 
győztese. 2015  nyarán Tbilisziben az 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon1 100 
méteres pillangóúszásban győzött, 800 méteres gyorsúszásban ezüstérmes lett. 
Több időeredménye az országos felnőtt (!) tízes ranglistán szerepel.

Petrával (BP) és Somával (BS) az úszás mindennapi gyönyöreiről Hetyei 
Gábor (HG) beszélgetett:

HG: Merrefelé jártál már a világban az úszás segítségével?
BP: Versenyen Prágában, Zsolnán, Pardubicében, Trnavában, Pozsonyban, 
Brnoban, a grúziai Tbilisziben, edzőtáborban Thaiföldön.
HG: Mikor tudtál először végigúszni egy úszómedencét, hány éves voltál 
akkor?
BP: Talán hatéves lehettem.
HG: Amikor elkezdtél úszóedzésekre járni, akkor azzal a céllal tetted ezt, 
hogy bajnok leszel, vagy anyáék ragaszkodtak hozzá, hogy ússzál?
BP: Én szerettem volna úszni, nagyon megtetszett ez a sport, és ezt 
szerettem volna csinálni, de nem gondoltam akkor, hogy ilyen eredményeket 
1  Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál az olimpiai mozgalom harmadik legjelentősebb eseménye. Az 
Európai Olimpiai Bizottság által kétévente szervezett, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által támogatott, nem-
zetközi multisportjáték. Használhatja az Olimpiai mozgalom minden jelképét és szimbólumát: (olimpiai ötkarika, 
olimpiai láng stb.) - Wikipédia



fogok elérni.
HG: Mesélj el egy napodat!
BP: Reggel 4,50-kor kelek. 5,20-kor indulunk az uszodába. 5,45-től edzés 
fél 8-ig. Utána egyből megyünk suliba. Az órarendtől függ, de általában 3-ig 
vagyok iskolában, és onnan megyek újból az usziba. 3-tól 4-ig kondi, 4-től fél 
7-ig úszás, majd onnan megyek haza. Akkor állok neki tanulni.
HG: Edzésenként 6-7 kilométer, heti 11 edzés, évente 11 hónapon keresztül. 
Tudod, hogy évente ez hány kilométer?
BP: Sosem gondoltam még végig.
HG: 3.500 km évente. Több, mint az Adony - Tbiliszi távolság. Ez a felkészülés 
– napi legalább 5 óra - sok lemondással jár. Te miről mondasz le?
BP: Szerintem én nem mondok le semmiről. Nem szívesen cserélnék 
olyannal, akinek ugyan szabad a délutánja, de nem tud eljutni olyan helyekre, 
ahova én eljutok az úszás által. Neki sosem lehet része olyan élményekben, 
mint amilyenekben nekem.
HG: Nagyon sok idő, amit a vízben töltesz. Ott nincs zenehallgatás, nem 
lehet a tájban gyönyörködni, a haverokkal beszélgetni. Nagyon unalmas lehet.
BP:  Énekelni szoktam magamban, de leginkább az úszásra szoktam 
koncentrálni, meg arra, hogy milyen eredményeim voltak, és milyen célok 
érdekében úszom. De szoktunk a csapattársakkal is sokat beszélgetni, tök 
viccesek az edzések, szóval szórakoztatjuk egymást.
HG: Sport tagozatos osztályba jársz?
BP: Dunaújvárosban, a Vasváriban sportos osztályba jártam, de most Érden 
majdnem csak én vagyok egyedül sportoló. Vannak, akik szintén sportolnak, de 
ők heti egy- két edzésre járnak. Nekem heti 11 edzésem van.
HG: Sikerül beilleszkedni a közösségbe a sok edzés miatt?
BP: Dunaújvárosban sokkal könnyebben ment, hiszen ott mindenki 
sportoló volt az osztályban, így egyszerűbb volt a közösségbe tartozni. Érden 
egy kicsit nehezebb… Elég sokat is hiányozom a suliból.
HG: Gondolom, egy teljesen normál általános iskolai osztály tagjaként a 
veled szemben támasztott elvárások nem mások, mint a többi osztálytársaddal 
szemben. Így talán még nehezebb megállni a helyedet, nem?
BP: Próbálok ugyanúgy teljesíteni, mintha nem járnék ennyi edzésre reggel 
és délután. Egy kicsit nehéz így.



HG: Dobnád a sutba az iskolatáskát, ha az úszás maradhatna, nem?
BP: (Oldalra néz a szüleire, nagyon mosolyog és huncutul bólogat.)

HG: Tbilisziben idén nyáron megnyerted az Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztivál 100 méteres pillangó számát. Milyen időeredménnyel értél célba?
BP:  1 perc 01,46 alatt.
HG: Az 1972-ben rendezett müncheni Olimpián Gyarmati Andrea 
úszófenoménünk a középdöntőben világcsúcsot úszott, de a döntőben a rajtot 
elrontotta, így csak harmadik lett 100 méter pillangón (100 háton második 
volt). A tbiliszi eredményeddel, mit gondolsz, hányadik lettél volna Münchenben 
az olimpiai döntőben? Magasan, több hosszal nyertél volna! A győztes ideje – 
újabb világcsúccsal – 1.03,34 volt!
BP: Tényleg? (Szerényen mosolyog, teheti, van mire szerénynek lennie.)
HG: Milyen élmény, amikor egy olimpiai rendezvényen fent állsz a dobogó 
legtetején, és szól a Himnusz, a te tiszteletedre felhúzzák a magyar zászlót?
BP: Hát, az nagyon jó. Anyára gondoltam, hogy otthon biztos most bőg 
(mosolyog).
HG: A rövidített himnusz, amit ilyenkor játszanak, nem több, mint 20 
másodperc. Érdemes ezért a 20 másodpercért ennyit küzdeni?
BP: Igen, érdemes.
HG: 2020-ban Tokióban rendeznek olimpiát. Te akkor 18 éves leszel (úgy, 
mint Egerszegi Krisztina a barcelonai Olimpián), reális cél lehet a részvétel?
BP: Hát igen, én szeretnék kijutni, de most nem ez a célom, nem erre 
koncentrálok, hanem mindig csak a következő versenyre, meg arra, hogy az 
eredményeimet javítani tudjam. Például a mostani ifi Eb-re készülök, ott két 
évvel idősebbekkel fogok úszni. Még az utazó csapatba is nehéz lesz bekerülni, 
hiszen csak a legjobbakat viszik. De szeretnék a legjobb lenni.
HG: Most pillangóban az időd egy nulla egy. Te erre bármikor képes vagy, 
bármely edzésen?
BP: Nem, dehogy! Edzésen is próbálom ugyanazt teljesíteni, mint versenyen, 
de nem megy. A verseny nekem plusz teljesítményt ad, ott mindig jobbat tudok 
úszni. Aki akar versenyezni, annak így kell teljesítenie.
HG: Nagyon sok kemény meló van ebben az eredményben, a tized 
másodpercek lefaragásában. Amikor egy átlagos edzésen nekiindulsz az aznapi 
tizedik kilométernek, mondjuk a kondi után, nem érzed néha úgy, hogy sírnod 



kéne, nem homályos a binokli a szemed előtt?
BP: Nem, dehogy, szeretem csinálni. Inkább - mert nem itthon lakom, 
hanem Érden - akkor vagyok szomorú, amikor hétfőn belegondolok, hogy 
„hú, már úgy hazajönnék, mikor lesz már szombat délelőtt”, mert szombaton 
is van edzésünk. Szóval hétfőn úgy várom már a hétvégét. Ezért vagyok néha 
szomorú.
HG: Nem véletlenül kérdeztelek a sírásról. Hadd idézzek meg még egy 
úszóbajnokot, Székely Évát (1952-ben olimpia bajnok 200 méter mellen – 
pillangó kartempóval, akkor még lehetett): ő azt írta, „Sírni, csak a győztesnek 
szabad”. Te már bizonyítottad, hogy időnként sírhatsz is, hisz győztes vagy. 
Gratulálok az eredményeidhez, sok sikert kívánok a jövődhöz, és szeretnénk 
még sokszor veled együtt örülni a megnyert versenyek után!

Barócsai Soma (1998.) az általános iskolát Dunaújvárosban, 
a Vasváriban végezte, ahol 2007-ben kezdett el 
versenyszerűen úszni. A nevelő egyesülete a Dunaferr 
DVSI volt, melyet 2012-ben cserélt fel a Jövő SC-re, hiszen 
a gimnázium Budapestre szólította. A Gyurta Dániellel, 
a Verrasztó testvérekkel való együtt úszást cserélte fel a 
Darnyi SC-re 2013-ban. 2015 szeptemberében szerződött a 
Fradihoz. Az úszás tekintetében mindenevő, a régi magyar 

hagyományokat követve a vegyes úszás az erőssége. Korosztályos magyar bajnok 
4x200 méteres gyors váltóban.

HG: Úszás vagy foci?
BS: Úszás.
HG: Verseny vagy edzés?
BS: Verseny.
HG: Van, ami megelőzi az úszást?
BS: Igazán nincs.
HG: Úszás vagy csajok?
BS: Na, igen, csajok… (nagy mosoly)
HG: Megszámoltad már, hány érmet szereztél pályafutásod során eddig?
BS: Nem nagyon tudom pontosan, de körülbelül 300 érmem lehet. A 
legtöbb otthon, a szobámban, az ágy körül van kitéve, körbeveszik az ágyat, de 
van Budapesten is még.
HG: Ha jól számolom, 7-8 éve versenyzel. Akkor ezt azt jelenti, hogy 
átlagosan kéthetente nyersz egy érmet: csodálatra méltó teljesítmény. Merre 
versenyeztél, az úszással hova jutottál el?
BS: Itt, Közép-Európában, jártam szintem minden országban, és tavaly két 



hetet töltöttünk Barcelonában, edzőtáborban. Idén Dubaiban is jártunk. Két 
hétig tartott az ottani verseny és edzőtábor.
HG: Hogy fogadtak benneteket Dubaiban? 
BS: Nagyon különleges elbánásban volt részünk. Amit kiejtettünk a szánkon, 
rögtön megkaptuk. Mondhatni, sztárok voltunk. Ott az arab bajnokságban 
indultunk, kiemelt helyzetben voltunk: a felnőttekkel versenyeztünk, velük 
voltunk egy szinten. Több esetben jobbak is voltunk kicsit. Teljesen sztároltak 
minket. Nagyon jó érzés volt ezt megélni.
HG: Számodra mi a fontosabb: az érem, a helyezés, az, hogy kit győztél le, 
vagy az időeredmény, amit elértél?
BS: Inkább az időeredmény, ami fontos számomra. Ha úszok egy egyéni 
csúcsot, akkor boldog vagyok attól függetlenül, hogy ezzel hányadik helyen 
értem célba.
HG: Amikor a rajtkőre felállsz, tudod, hogy milyen eredményt fogsz elérni, 
és az mire lesz elég?
BS: Általában azt szoktam érezni. Az időeredménnyel is tisztában vagyok, 
és az ellenfeleimet is általában ismerem, és tudom, mire képesek. Az ellenfelek 
pedig sokkal inkább motiválnak, nem szoktam parázni tőlük.
HG: Rajt után, bent a vízben, mennyire tudsz tájékozódni: tudod, ki van 
előtted, és ki van mögötted?
BS: A versenyen igazából nem igen gondolkodik az ember. Verseny után 
csak töredékekre, pillanatokra emlékszem. Ilyenkor az van, amit edzésen 
betanultunk. Közben nincs lehetőség gondolkodni, el kell fogadni, amit az 
edzőnk előre begyakoroltatott, hiszen ő tisztában van a képességeinkkel, tudja, 
hogyan tudunk győzni. Nagyon ritkán előfordul, hogy taktikát változtatok, de 
csak akkor, ha nagyon muszáj, és akkor is csak a verseny végén.
HG: Mindig elfogadod, amit az edződ mond?
BS: Legalábbis próbálom, aztán van, ami sikerül, és van, ami nem. 
HG: Az eredményeid és a rajtlisták alapján nem derül ki, hogy melyik a 
kedvenc számod: hát, mell, gyors, pillangó?
BS: Mindegyiket szeretem, ezért inkább a vegyes úszásban indulok. Talán 
a hátúszás, amit kevésbé szeretek, azzal sincsen különösebb problémám, az 
eredményeimen nem látszik meg. Amin szoktam versenyezni: 200 és 400 m 
vegyes, 100 és 200 pillangó. Inkább a hosszabb távok.
HG: A sok érem, mind jelzi az elismertségedet, a versenyeredményeid is ezt 



mutatják. Melyik győzelmeidre vagy leginkább büszke?
BS: Az országos bajnokság volt számomra a legnagyobb verseny, ahol 
a győzelem nekem nagyon fontos volt, és nagy értéknek tartom. A 8 Nemzet 
Úszóversenyen való részvétel és az ottani harmadik hely is lényeges a 
karrieremben.
HG: Az időeredmények elég egzaktak. Tudod magadat rangsorolni, hol állsz 
most a felnőtt mezőnyben, mondjuk, a vegyes úszás tekintetében?
BS: Bent vagyok a legjobb 10-ben, ha jól megy az úszás, akkor talán a 
legjobb 8-ban.
HG: Az úszás kimondottan olyan sportág, ahol elsősorban azoknak jár az 
elismerés és a korrekt jövedelem, akik…
BS: (közbevág) olimpiai bajnokok.
HG: Igen, akik olimpiai elsők, talán világbajnokok, de az olimpiai nyolcadik 
helyezettel már senki sem törődik. Ez ma Magyarországon úszásban már 
kudarc.
BS: Ő nálunk már senki.
HG: Nehéz így nekifutni, hogy tudod, minimum olimpiai érmesnek kell 
lenni, hogy respektáljanak. Ez nagy teher számodra?
BS: Ez jelenleg annyira nem befolyásolja az úszásomat. Élvezem az úszást, 
és nem ezzel foglalkozom.
HG: A magyar vegyes úszó hagyományok legendásak. Ameddig Cseh Laci 
rajthoz áll, addig teremhet másnak babér?
BS: Szerintem oda lehet érni a csúcsa, hiszen mire én a felnőttek között 
szerepelhetek, Laci már túl lesz a csúcson. Már most sem tud olyan tempót 
úszni, mint korábban, ennek egyik következménye, hogy egyre inkább a 
rövidebb távokra készül, míg nekem inkább a hosszabb távok fekszenek.
HG: Mire vagy most képes a fő számaidban?
BS: 200 m vegyesen 2,08; 400-on 4,32 körül jár a legjobb időm.
HG: Csak a sporttörténelemmel eljátszva: 1972-ben a Müncheni Olimpián a 
legendás magyar úszót – aki bronzérmes lett -, Hargitay Andrást verted volna 
400-on. Az ő ideje 4,32,70, a győztes Gunnar Larsson 41,31,98-cal győzött. 
200-on szintén a svéd nyert 2,07,17-tel. Szóval a mostani eredményed – ha 
beszámítjuk a verseny okozta többletteljesítményt - olimpiai címet is érhetett 
volna 1972-ben… Mások az edzésmódszerek, többet, máshogy edzetek? 



Korszerűbb a táplálkozásotok?
BS: Nekem semmiféle külön táplálkozási előírásom nincs, annyit eszem 
és azt, amit és amennyit szükségesnek gondolok. Nem is edzünk többet, 
sőt… Mesélték az edzők, hogy Darnyi Tamás emberfeletti munkát végzett, 
háromszor annyit edzett, mint mi. Na jó, nem háromszor, de jóval többet. Olyan 
dolgot vitt véghez, hogy azzal csak olimpiai bajnok lehetett. Teljesen eltökélt 
volt, edzésenként simán leúszta a 10-12 kilométert, naponta a 25-öt. Mi ennek 
a felét ússzuk. Ő egész nap az uszodában tudott lenni, nekünk meg ott van az 
iskola. Csak reggel és délután tudunk menni edzésre. 
HG: Edzésen ilyen távokat megtenni elég unalmas…
BS: De ez az edzéstől is függ, van, ami izgalmasabb. Mondjuk, amikor 
hosszúkat úszunk, az elég monoton.
HG: Most fogsz érettségizni. Mi lesz utána? Teljes mellszélességgel az úszás, 
van-e benned annyi spiritusz, hogy a következő 15 évedet csak és kizárólag az 
úszásnak szenteld, hogy olyan eredményeket tudjál elérni, amiért ne kelljen 
mással foglalkoznod?
BS: Ez nagy kérdés számomra is. Amíg tanulok, addig mindenképpen 
szeretnék úszni. 
HG: 2016-ban lesz egy olimpia. Erre kell készülnöd?
BS: Nem igazán, az ifi EB-re készülök, ez az elsődleges célom. Ez 2016-
ban, Hódmezővásárhelyen lesz. Ez most a célom. Ott szeretnék minél jobb 
eredményt elérni, elégedett lennék egy döntőbeli szerepléssel. 
HG: Mi kell ahhoz, hogy olimpikon legyél, mondjuk a 2020-as tokiói 
Olimpián?
BS: Nagyon sokat edzeni, az egész éves felkészülést ennek megfelelően 
alakítani. Az éves és napi edzéstervet jól kell kialakítani. Lehet, hogy az 
érettségi után minden erővel az úszásra kell koncentrálni, aztán majd eldől, 
hogy odaérek-e, vagy sem. Magyarországról kifejezetten nehéz úszásban az 
olimpiára kijutni, nem elég, hogy bent vagyok a legjobb négyben, az kevés. Az 
első kettőben kell lenni. Ha meg nem sikerül, akkor főiskola, egyetem.
HG: Hát, kívánom, hogy a főiskola, az egyetem várjon egy kicsit, meg tudd 
mutatni azt, hogy mire vagy képes a medencében, és minél többször úgy 
gyere ki a vízből, hogy elégedett legyél az időeredményeddel, mi pedig veled 
örülhessünk a szebbnél szebb helyezéseidnek!
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BS: Nagyon sokat edzeni, az egész éves felkészülést ennek megfelelően 
alakítani. Az éves és napi edzéstervet jól kell kialakítani. Lehet, hogy az 
érettségi után minden erővel az úszásra kell koncentrálni, aztán majd eldől, 
hogy odaérek-e, vagy sem. Magyarországról kifejezetten nehéz úszásban az 
olimpiára kijutni, nem elég, hogy bent vagyok a legjobb négyben, az kevés. Az 
első kettőben kell lenni. Ha meg nem sikerül, akkor főiskola, egyetem.
HG: Hát, kívánom, hogy a főiskola, az egyetem várjon egy kicsit, meg tudd 
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   HELYBEN SZÜLETTEK!

   Versek az élet értelméről
Morfondír

Néha, már jólesik kicsit megállni.
Az elmúlt idő emlékeit kicsit kapirgálni.

Elmerengni azon, hogy honnan indultam, 
És évek multával hová is jutottam?

Vajon amit hoztam, hogy kamatoztattam?
Gyermekeimnek át vajon mit adtam? 

Fél évszázad, mint órában a homok lepergett,
De dőzsölésre eddig nagyon még nem tellett. 

Becsületes munkáról hallottam mindig,
Így éltem életem eltelt részét eddig.

Nem harácsoltam, sohasem habzsoltam.
Azt, hogy így tettem, vajon jól gondoltam?

Soha, semmiben nem vágytam kitűnni,
Csak mindent, ahogy tudtam, a legjobban tenni.

Nem volt szándékomban senkit sem bántani,
Jobbnak láttam sokszor némán félreállni.

E miatt bizony sokszor fájt a lelkem.
Lehet, hogy keményebbnek kellett volna lennem?

Az évek, egy színes emlékképpé mára összeálltak,
Mint mozaikban a kövek, csodát fabrikáltak.

Sok-sok színes kis kő, hol szürkék, hol élénkek,
De életem részei, és így egyformán értékek.

Arcok, nevek, helyek, sok jó, és rossz történés.
Vajon hagytam nyomot? Hol ismernének még?

Most itt vagyok, sok furcsa kérdéssel teli,
Melyekre a választ, csak a jó Isten ismeri.

Mindegy. Ezeken rágódni már késő.
Ami elmúlt, elmúlt. Vissza soha nem jő. 
Érték az életem, mert én ezt így érzem!

Amit eddig tettem, egy cseppet sem szégyellem!



Ötven év elillant, s még előttem az élet!
Azt mondják öregkor? Gyere! Én, nem félek.

A jövőre nézve, magamnak csak annyit kívánok,
Hogy síromra, még senki ne hozzon virágot!
Legyen egészségem, tegyem, amit tehetek,
S éljen velem sokáig mind, akit szeretek!

2013.05.18-ra Horváth Tibor

Katedrális

Fel s alá pörgő képsorok az újságok címlapján
 váltják egymást érthetetlenül,

a média szmog okozta szenvedés 
vakká és süketté olvasztja kedvetlenül

a szédelgő masszát, 
mely egyen arcú gondolattalan tömeggé változik újra,

amit az álomkóros megváltók megalkotnak nap, mint nap 
hasonlatosságukra.

A csiga házába, a pók hálójába,
a pocok lyukába, a gyász udvarába,

a szekerek vágta mocskos pocsolyába
Mona Lisa festett mosolyába bújj el.

Hamu alatt, a tanyasi út porában,
A falusi harangok rezes hangjában 

- most temetésre hív, vagy litániára? – 
a húzó vadludak zsivajában remélj.

Az árva pillangó szivárvány-álmában,
a partra vetett ladik zöld magányában,

nyári zápor arctisztító mámorában,
a zsíros kenyér hívó szép szavában várj.

A csont tornyom most apám homlok ráncából,
anyám öleléseiből, víg táncából,

párom szavából, lányaim öröméből
fázós lelkem megfagyott könnyéből épül.

KJ.



KÖZÖSSÉGEK

Ringató

Mi is az a Ringató?
Éneklő, játszó édesanyák, édesapák csoportja, ahová néhány hónapos 
babákkal is lehet már érkezni és egészen három éves korig lehet folytatni a 
közös éneklést, játékot. A Ringató kisgyermekes családoknak szóló zenei 
nevelési program, amit Gállné Gróh Ilona álmodott meg. A foglalkozás célja, 
hogy oldott, szeretetteli légkörben megismertesse a legkisebb gyerekek zenei 
nevelésének lehetőségeit, és a kicsik érzékennyé, fogékonnyá váljanak a jó 
zene, a művészetek iránt. 
Családi program, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt élményhez jutnak. A 
Ringató énekelni, játszani tanít, örülni a szépnek, emellett közösséget is épít.
A Ringatóval épül a gyermeki lélek, erősödik a családi összetartozás.

Miért jó Ringatóra járni?
Szép értékes dalanyaggal, élő énekszóval, hangszerjátékkal vesszük körül a 
babákat. Az értékes zene a teljes személyiséget formálja: fejleszti a gyermek 
zenei- és értelmi képességét, hat az értelmi intelligenciára, a beszéd- és 
mozgásfejlődésre is. A népdalok, komponált dalok, mondókák, ölbéli játékok 
ablakot nyitnak a világra. Miközben énekelünk és játszunk, a legkisebb 
gyerekek ízlelgetik a magyar nyelv és a zenei anyanyelv szépségeit.

Szeretettel várunk minden kisgyermekes családot a Ringató foglalkozásokra.
Adonyban a  foglalkozásokat vezeti Veréb Judit, minden kedden 16.15 órától az 
Adonyi Könyvtárban.

„ Vedd ölbe, ringasd, énekelj!”  www. ringato.hu
Érdeklődni: Veréb Judit  20-331-5500, judit.vere@gmail.com











BEKÖSZÖNTŐ
Ősz

Hogy mi jut eszébe az adonyi embernek az őszről? Hát első helyen a lányok, de 
ez a többi évszakkal is így van, hiszen mindig oda lyukadunk ki, ezért térjünk 
mindjárt rá a másodikra. Az adonyi ember központi gondolata ősszel időtlen 
idők óta a szőlő, a szüret, az újbor. Ennek igazságmagvát az a valahol elkapott 
statisztikai adat is jelzi, miszerint a Szőlőhegyen szinte annyi helyrajzi számon 
nyilvántartott szőlőskert van, mint a településen az ingatlan. Ez pedig azt 
jelenti, hogy legalábbis régebben egy valamit magára adó adonyinak szőlője 
is volt. Ma már valószínűleg ez nem így van, hiszen sok szőlőskert cserélt 
gazdát (egy időben különösen a budapestiek vásárolták fel az elárvult kerteket 
hobbikertnek, sokan meg elköltözés miatt váltak meg a családi birtoktól).
A szőlő művelése nem pótcselekvés, nemcsak hobbi, hanem teljes életet, 
gondolkodást átszövő, életforma alakító tevékenység. Ahogyan a hegy leve 
butykosban, palackban, fonott üvegben becsorog a faluba, városba, ugyanúgy 
a szőlővel való törődés, gond is. Az adonyi ember a lakóháza portájáról szemét 
mindig a Szőlőhegy felé mozdítva kémleli a viharfelleg útját, a szomszéddal 
beszélgetve mindig előkerül az aktuális szőlővel kapcsolatos feladat. 
Mert azt a kis bort nem adják ingyen. A szőlő szinte egész évre munkát ad a 
művelőjének, amit ha elmulaszt a gazda, termése bánja. Tudták is, tették is 
ezeket rendesen régen is, de most, az újkorban, amikor megalakult a Borbaráti 
Egyesület, majd ebből később a Duna-Menti Szent Orbán Borrend Adony, nos, 
azóta nincs tudományos megalapozottságot nélkülöző, ösztönös művelés. 
Nincs, mert a gazdák összefogva, tudásukat a kollektív bölcsesség szintjére 
emelve bizony már egészen magas fokon művelik a maligánt. Igaz ez azokra 
is, akiknek szőlő már nem, csak présház jutott, hiszen az idegen termőhelyről 
származó borok kategóriájának elfogadtatásával azok is teljes jogú borászokká 
lehetnek, akiknek nincs a birtokukban megművelhető szőlő.
Jómagam közismerten borissza vagyok (és sajnos ezidáig nem sikerült a sör 
kultúráját, mítoszát a Szőlőhegyen elfogadtatnom), ezért csak ritkán járok a 
Szőlőhegyre, annak kultikus és gasztronómiai völgyébe. Inkább csak hébe, 
mert hóba viszont egyáltalán nem. Viszont ahogyan a hegy leve, a szőlővel 
való foglalatosság praktikái részét képezik a település életének is, ugyanúgy 
a szőlőműveléshez kötődő kulturális szokások is beköltöztek a településre. 
Így emberemlékezet óta tartottak itt, rövidebb szünetekkel, bállal egybekötött 
szüreti mulatságot. Manapság Kozmér Amandához és Lédeci Szilevszeterhez, 
Paulusz Enikőhöz köthető a legnagyobb, de volt, amikor a néptáncosok vagy 
éppen Szeberényi Laci bácsival a művelődési ház jegyezte az eseményeket.



Miután fontosságának megfelelően kitárgyaltuk az őszelő kiemelkedő témáját, 
amit a legújabb korban még az Újbor Hálaadás ünnep zár le, más őszi témák 
közül már csak a Cikolai- tavak lehalászása, a településen egyre sűrűbben 
fellobbanó avar-tüzek jelzik az idő múlását. Mondanánk még, hogy a gazda 
szeme ezek után egyre többet elidőzik a disznón, de ez azért nem igaz, mert 
egyre kevesebb a háztáji disznó. Ami még minket, gyerekeket érintett, az október 
hónap vége volt az, amikor rendesen helyet cserélt a szögön a strandgatya a 
korcsolyával. Mert amint elkezdett a Kastélykertben potyogni a vadnarancs, 
visszavonhatatlanul búcsúztunk a jó időtől, a pecától, a gunyhótól, mert már 
más szelek fújtak. Néha olyan erősen, hogy még a bicikliről is leparancsolóan, 
így a két ceglédi kannába mert ártézi vizet inkább csak toltuk. 
Mindemellet nem volt ez olyan szomorú, könnyes búcsú a nyártól, a megszokott 
nyári dolgoktól, mint ahogyan azt a poéták ecsetelni szokták, hiszen a szőlő 
mellett ilyenkor került sor a termények betakarítására, ami viszont kihatott 
az egész évre. Ismerjük, hogy az időjárás nem képes parasztember kedvét 
kiszolgálni. Ha jó az idő, bő a termés, az rossz, mert leveri az árat. Ha rossz 
az idő, kevés a termés, hiába kúszik fel az ára, az alig tudja kiegyenlíteni a 
termésmennyiségében elszenvedett veszteséget. Ha meg átlagos az évjárat, 
akkor meg abban nincs semmi plusz. Szóval akárhogyan is alakult, a végén 
mégis spájzba került a termés, és ha az egyikből kevesebb termett azt meg 
éppen a nyúlszaporulat hozta helyre. Aztán ahogyan a spájz kezdett megtelni, 
körvonalazódott az új termésig tartó időszak ellátmánya. És ez jó volt, ez 
biztonságot jelentett. Ezzel a reménnyel várta, várja ma is a télbe gubódzó 
ember a havat, jeget, és persze a mindenek fölött álló ünnepeket, melyből a 
karácsony mindenképpen kiemelkedett. Na de ez már egy más időszak. 
Percsi Tibor



MIT HOZ A JÖVŐ, MIT HOZ A MÚLT?

Ha szeptember, akkor szüret

A szőlő felkészítése a szüretre
Az adonyi szőlőhegyen hagyomány volt a szőlők kicsinosítása a szüret 
időszakára. Nagyapám ragaszkodott hozzá, hogy az utolsó kapálást követően 
igazítsuk meg a rafiát, hogy ne lógjon sehol a vessző, ne érjen le a földre a fürt, a 
hosszú hajtásokat (ha voltak), kurtítsuk meg. Amikor minden munkával készen 
voltunk, a szőlőtőkék sorát, közét végig kellett gereblyézni, azért – mondta -, 
hogy kicsinosítsuk a szőlőt, szépen nézzen ki, ha itt a szüret ideje.

Gyanakszom, hogy emellett voltak – mint a legtöbb szokásnak - praktikus okai 
is ennek a munkának: ha nem ért le a fürt, nem rothadt, ha ki volt gereblyézve, 
meglátszott a nyoma, ha valaki betévedt egy fürtöt lecsenni. (Megjegyzem: ilyet 
sosem láttam, bár a szőlő sosem volt bekerítve.)

Szüreti felvonulás, szüreti bál
Az igazi adonyi hagyományos szüreti felvonulás lovas kocsikkal történt. A 
hintón a bíró és a bíróné ült. A többi kocsin ülések voltak, mindegyik kocsira 
négy pár szállt fel. A fiúk ültek a padokon, a lányok előttük álltak azért, hogy 
a kikeményített, rakott szoknyájuk ne gyűrődjön. Kezükben hímzett kendő 
és a kendős kézzel fogták a párjuk kezét. A kocsik között futottak a bohócok, 
időnként felkapaszkodva a kocsikra. Szintén a felvonulás résztvevői voltak a 
csőszlányok. Nekik magyaros ruhájuk volt, nemzeti színű szalag a szoknya 
alján, és a kötényen is körben. Fejükön pártát viseltek.

A bálokat kocsma udvarán rendezték (évente változó helyen). A sátorvasakról, 
vagy ha fák alatt volt a bál, az ágakról lógtak le a szőlőfürtök, almák, csokik 
és egyéb nyalánkságok. A legényeknek kellett figyelni, hogy a lelógó 
finomságokból ne lopjanak. Ha sikerült valakinek úgy lopni, hogy nem fülelték 
le, akkor megehette a zsákmányt. Ha viszont valamelyik legény elkapta a lopót, 
azt a bíró elé vitte, aki „példás” pénzbüntetést szabott ki az elkövetőre. Ezekből 
fizették a közös kiadások egy részét.

Adonyban általában egy évben két szüreti bált tartottak. Az egyiket az iparos 
egyesület szervezte. Náluk cigányzene szólt, míg a másik bált a KALOT 
(Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete) rendezte. 
Náluk a rezesbanda adta a talp alá valót.



Szent Mihály havi időjárás megfigyelések

Szeptember 1. Egyed Olyan lesz egész szeptember,
Milyen idő jön Egyeddel. 
Egyed, ha fenn hordót görget, 
Jól terem jövőre földed. 
Ha elmúlt Egyed, 
A jószág már ehet.

Szeptember 8. Mária Az időt Mária Kisasszony napja,
Négy hétre előre szabja. 
Kisasszony hajtja a fecskéket.

Szeptember 29.     Mihály Szent Mihálykor keleti szél,
Igen kemény telet ígér. 
Szent Mihály öltöztet, 
Szent György vetkőztet.

Szüreti bál 1942-ben.



SÜSSÜNK (FŐZZÜNK) VALAMIT,
 AZT IS MEGMONDOM, HOGY MIT!

És még egy sváb hónap

Schupfnudeln

A Schupfnudeln a hagyományos sváb konyha egyik nagyon ismert és szívesen 
fogyasztott étele. A nevét magyarra leginkább sodort nudlinak lehetne fordítani, 
ami arra utal, hogy a krumplinudlik vége jellegzetesen hegyesre van sodorva. 

Ezt a fajta nudlit sokféle variációban fogyasztják Németországban (édesen, 
sósan), én most a legismertebb és legnépszerűbb formájának, a savanyú 
káposztával készítettnek a receptjét írom le:

Hozzávalók:
•	 1 kg savanyú káposzta
•	 50 dkg füstölt sonka, vagy jó húsos füstölt szalonna
•	 1 kg krumplinudli

A sonkát, vagy szalonnát apró kockákra 
vágjuk, és egy nagyobb lábasban 
megpirítjuk. Hagyjuk a zsírjában. Akkora 
legyen a lábas, hogy majd beleférjen a 
káposzta és a nudli is.

A savanyú káposztát feltesszük egy másik 
lábosban annyi vízzel főni, hogy ellepje. 
A forrás után kb. 10 percig főzzük, aztán 

leszűrjük, jól kinyomkodjuk a víztől és rátesszük a sonkára.

Együtt elkezdjük dinsztelni. Állandóan keverve addig dinszteljük együtt, 
ameddig a káposzta összeesik, megpuhul. Ez egy jó fél óra. Ha a sonka túl húsos 
volt, tehetünk hozzá egy kis zsírt, mert nem szabad száraznak lennie.

Addig elkészítjük a krumplinudlit főtt krumpliból, sóból lisztből. 

A sodort nudlikat kifőzzük, leszűrjük és összekeverjük a káposztával. Együtt 
még jól átmelegítjük, de nagyon finom egy kicsit lepirítva is.



Néhány helyen a nudlit nokedlivel helyettesítik. Úgy is finom, de az eredeti étel 
krumplinudlival készül.

Zuckerkuchen (cukros sütemény)

Ezt a süteményt régen a lakodalom előestéjén, sütötték. Egyszerű, kevés 
hozzávalóból gyorsan elkészül és frissen kínálták a segítőknek, rokonoknak, 
ismerősöknek. Elengedhetetlen süteménye volt ez a lakodalmi előkészületeknek.

Az itt leírt recept az eredeti, kb. 100 éves változat. Ma már nemcsak 
ebben a formában sütik, hanem gyakran még szeletelt mandulával vagy 
kókuszreszelékkel is megszórják a tésztát.

Hozzávalók a kelt tésztához:
•	 50 dkg liszt
•	 4 dkg élesztő
•	 2,5 dl langyos tej
•	 1 egész tojás
•	 7 dkg cukor
•	 1 csipet só
•	 1 vaníliás cukor
•	 7 dkg olvasztott, langyos vaj

A fentiekből a szokásos módon kelt tésztát készítünk. ( Az élesztőt cukros tejben 
felfuttatjuk, majd a többi hozzávalóhoz adjuk és alaposan kidolgozzuk.) Meleg 
helyen a duplájára kelesztjük, majd még egyszer átgyúrjuk és egy kizsírozott, 
kilisztezett, vagy sütőpapírral kibélelt gáz tepsire nyújtjuk. Itt még kb. fél 
órát újra kelesztjük. Ha már láthatóan növekszik a tészta, ujjunkkal sűrűn kis 
mélyedéseket nyomunk bele, amikbe 15 dkg vajat aprítunk kis kockánként. Az 
egészet egyenletesen megszórjuk 15 dkg kristálycukorral és 200 C-on, arany- 
barnára sütjük.

Mint általában a kelt tészták, ez is frissen a legfinomabb!



EGÉSZSÉGÜNKRE!

„A táplálékod legyen az orvosságod, 
és az orvosságod a táplálékod legyen.” 

(Hippokratész)
09.01.-09.14-ig – Immunerősítésre 

Háromnaponként reggel egy csésze orbáncfű vagy kakukkfű tea, 
esetleg váltogatva.

09.15. – Mirigyekre

Egy csésze közönséges galaj vagy ragadósgalaj-tea. 

09.16.-09.30-ig – Vese és hugyutak tisztítására

Mezei zsurlóból háromnaponként igyanak meg reggel egy csésze teát.

Ki gondolta volna, hogy kertünk és szőlőnk nagy ellensége, a galaj, ilyen fontos 
gyógynövény? Most már megbocsájtom neki azt a kikapálásával eltöltött sok 
időt! – Csak ne ragadna úgy! A 6-os út és a Kis-Duna közötti ártéri részen 
rengeteg gyűjthető.

Rendelő

Szüretidő: a mustra két okból is vigyázni. Ozmotikus hasmenést is 
okozhat, folyadékpótlással rendezhetjük, a mustgáz azonban akár 
életünket is elveheti. 

Régi mondás orvosi berkekben „Szeptemberben a gyermekek 
kicserélik nyári élményeiket és steptococcuszaikat.” Vagyis, gyakori a 
gyermekek mandulagyulladása, mely magas lázzal, torokfájással, a 
mandulán fehér lepedékkel jár, őket mindenképp orvoshoz kell vinni. 
Az igazi mandulagyulladás 4-5 nap után javul, addig gyakori, hogy e 
gyermek visszalázasodik. A kezelés és ápolás mind az orvostól, mind 
a szülőtől türelmet igényel. Legjobb lázcsillapító: gyermekeknek 
fél, felnőtteknek 1 tbl Algopyrin. Hatásideje másfél óra, várjunk 
türelemmel, ha ez eltelik, a láz is alábbhagy. 

Újra fontos a réteges öltözködés, hogy szükség esetén könnyíthessünk 
vagy erősíthessünk ruházatunkon. 

Fotó: Kozmér Inez. Szőlőmust 2012.
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VIRÁGGAL MONDOM EL

A színes ősz
A természet ilyenkor csodálatos látványt produkál! A fák levelei lángoló 
színekbe öltöznek, mielőtt megadják magukat a tél erejének.

Amikor a nappalok rövidülni kezdenek, 
a levelekből visszahúzódik a zöld szín, 
a sárga és a piros barnára szelídül. 
Elérkezett a gyönyörű színekben 
pompázó krizantémok ideje. Melléjük az 
őszi bőség sokféle dekorációs anyagot 
kínál: tököt, almát, bogyókat, gesztenyét. 
Ezek a díszítőelemek sokáig dacolnak az 
őszi időjárással is. Mikor már túl hideg 
van a kinti üldögéléshez, szép látványt 
nyújt az ősziesen dekorált terasz, vagy 
a lakásunk hangsúlyosabb pontja. A 

terasz díszítéséhez használjunk különböző méretű cserepes krizantémokat, 
a callunna, hebe, díszkáposzta, díszfüvek, őszirózsák fajtáit. Kisebb-nagyobb 
csoportokba helyezzük őket, zsákvászon, szalagok, falevelek, dísztökök, 
termések, kicsi lámpások, gombák lehetnek a kísérő dekorációk.

A lakásban az azálea, ciklámen mutatós, cserepes példányait díszítsük fel, 
most még jól bírják a lakásban, hiszen nincs túl meleg. Tegyünk melléjük szép 
színű faleveleket, gesztenyét, terméseket. A vázába a vadrózsa mutatós ágait, 
füveket, őszirózsákat és a kertben még megtalálható utolsó rózsákat tehetjük.
Az ősz színes oldalát mutatja, de most kell gondolnunk a tavaszra. Itt az ültetési 
ideje a tavaszi hagymásoknak. Tulipán, nárcisz, jácint, krókusz hagymáit 
nagy választékban megtalálhatjuk az üzletekben, de érdemes megkérdezni 
ismerőseinket, nincs-e felesleges pár darabjuk számunkra.

Szeptember a tartós évelők ültetésére is alkalmas időszak. Ha a kertünkben 
vannak díszfüvek, ne vágjuk őket vissza, kötözzük össze, így a gyökérzet és a tő 
védve lesz a nedvességtől és a hidegtől. Az avart használjuk az évelő ágyások és 
a kint telelő cserepes virágok takarásához. Ha a kerti madarainknak tettünk ki 
fészkelő odút, takarítsuk és fertőtlenítsük ki, mert az atkák és más élősködők 
megkeserítik a következő évben a madaraink életét.

Szép, meleg napos szeptembert kívánok!



1. VÉDETT NÖVÉNY ADONYBAN.

2. VÉDETT NÖVÉNY ADONYBAN (KÉPEN).



LOGIKAI  FEJLÖVÉSEK

Indulás első nap az iskolába – jaj, de jó elsősnek lenni

Szeptember elsején kezdődik az iskola. Julcsi indul az Adonyi Szent István Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe, de a nagy kapko-
dásban összekeverte a zoknijait. A fiókban 50 darab piros és 50 darab feke-
te zokni lapul. Kora reggel van, és a szobában még sötétség, de nem akar Julcsi 
lámpát gyújtani, hogy az alvó kishúgát nehogy felébressze. Benyúl a fiókba, de 
hány darab zoknit kell elővennie minimum, hogy biztosan egy pár azonos szí-
nű zoknit vegyen ki?
 

Forrás: www.nyultam.com/moka/kalandpark



JÁTSZANI IS ENGEDD...

Játék a tereptárgyakkal

Árokcica – játék 6-8 éveseknek

Ezt a játékot mindig akkor játszottuk, amikor már minden gyerek késő délután 
otthon volt (ezalatt azt értem, hogy az utcában volt: nem kellett valahova 
menni, valamit csinálni). Még nem akart bemenni, de már nagy játékba nem 
akartunk fogni. Kimondottan utcai játék, a ház előtti füves árok volt a játék 
színhelye, tárgya.

Négyen, öten játszottuk ezt a játékot az árok partján. Egyikőnk volt a cica 
a többek az árok két oldalán helyezkedtek el. Volt mikor mondókákat is 
kántáltunk, volt mikor csak a futásra koncentráltunk 

„ Cicamica haj, hová lett a vaj, ott látom a bajuszodon, 
most lesz neked jaj.”

Aztán futás: egyik oldalról a másikra úgy, hogy az árokban lévő cica ne tudjon 
elkapni. Akit megérintett (elkapott), azzal helyet cserélt, majd kezdődött elölről 
az egész.

Ez a játék inkább már az egész napi tevékenység (munka, játék stb.) levezetésére 
szolgált a mi időnkben.

Tolatola, hol az olló? – játék 8-12 éveseknek

Ennek a játéknak a hivatalos címe: Komám, asszony, hol az olló? Tudtuk, de 
nem használtuk. Hogy mi az értelme a „tolatola” kifejezésnek? A csuda tudja, 
de jól hangzott akkor. Ehhez a játékhoz is kell némi környezeti állapot, itt fás, 
bokros területre volt szükség.

Számunkra ennek a játéknak a kiváló színhelye a park volt, ott is inkább a tóhoz 
közeli fás, bokros terület. Kiváló fák, kevés aljnövényzet, sok árnyék. Szuper 
hely az ilyen játékra.

Minden játékos egy fa mellett állt, kivéve egyiküket, a szabólegényt, aki nem 
találta az ollóját. Odamegy az egyik fához és megkérdezi az ott állót:

„Tolatola, hol az olló?”

Erre a megkérdezett valamelyik gyermek nevét mondta és odamutatott pl. 
„Zsuzsinál!”. A szabólegény most Zsuzsihoz megy és megismételte a kérdést. 



Eközben a többiek helyet cseréltek egymással vigyázva arra, nehogy a 
szabólegény elfoglalja valamelyik fát. Aki először megérintette a fát, az maradt 
ott. Helycsere közben a kérdező állandóan figyelte, mikor marad üresen egy fa, 
hogy lefoglalja magának. Ha ez sikerült neki, a fa nélkül maradt gyerek lett a 
szabólegény és a játék tovább folytatódott.

Ez a játék csak akkor volt érdekes és változatos, ha mindenki gyakran cserélte 
a helyét, mert csak így nyílt alkalom a gyakori szerepcserére.

Mai fejjel ehhez a játékhoz bukósisakot írnék elő, hiszen rengetegszer sikerült 
egymást és egy-egy fát lefejelnünk a szédületes játék során…

Kelj fel, Jancsi!

Ezt a játékszabályt Fónad Józsi osztotta meg velem, úgyhogy álljon itt az ő 
verziója és próbálja ki mindenki – kicsik és nagyok – saját szórakozására…

Általában nagyapámnál unokatesókkal nyáron játszottuk a poros udvaron.

A játéktérre meghúztuk az induló-  és az érkezővonalat. A köztük levő távolság 
10–12 méter volt. 

A játékosok vonalban álltak az indulóvonal mögött, a játékvezető a másik vonal 
mögött, a játszótársaknak háttal állt. A játékvezetőt kiszámolóval „sorsoltuk” 
ki. Ő kezdte a játékot, mondta:

„Kelj fel, Jancsi!”

Mire a társak közül egy valaki megfelelően elváltoztatott hangon válaszolt:
„Hány órára?”

A játékvezető pedig válaszolt:
„Öt bolhaugrásra.”

De ez lehetett nyusziugrás, póklépés, békaugrás, kakaslépés, tyúklépés, 
bukfenc, cigánykerék, óriáslépés is. A játékvezető csak a hang alapján tudta, 
hogy ki a kérdező: de az ügyes kérdező igyekezett elváltoztatnia hangját, hogy 
nehezebben tudja a játékvezető, hogy ki válaszol. (Persze a kedvenc pajtások 
kegyeltek voltak a célba juttatásnál…)

A vezető bármilyen számot mondhatott a tízes számkörből, majd megnevezte 
a mozdulatformát is, és ugyancsak háttal állva annyit számolt hangosan, ahány 
mozdulatot kért. A számolás befejeztével hirtelen hátrafordult, és akit még 



mozogni látott, azt visszaküldte a kiindulási pontra. Amíg a vezető  háttal állt, 
addig a kérdező játékos annyi és olyan mozdulattal haladt előre, amennyit 
és amilyent a vezető megjelölt. Csalni nem lehetett, nagy volt a játékostársak 
kontrollja. A játékosok feladata volt előre haladni. Aki a leghamarabb 
megérintette a vezető vállát, az nyert, és abból lett a játékvezető. A legviccesebb 
az volt, mikor valaki már csak egy pár méterre volt, és érezte a győzelmet, és rá 
került a sor, így zajlott a párbeszéd:

-Kelj fel Jancsi!
-Hány órára?

-Cumi a szádba, maradj az ágyban!

És akkor nem mozdulhatott…. Jött a soron következő kérdező.

Fónad József

Tóth Enikő: Kelj fel Jancsi! - rézkarc.



ADONYI EMBEREK – ADONYI ÉRTÉKEK:
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

A magyar honvédek nyomában járó Rózsafi János

Rózsafi János helytörténész, 
hadszíntérkutató, az első világháború 
magyar hadszíntereinek kutatója, a 
Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú 
Alapítvány történésze. Fő kutatási 
területe a magyar királyi 20. honvéd 
gyaloghadosztály harcainak története. 
Termékeny publicista. Első könyvei 
az Adonyért Alapítvány kiadásában 
jelentek meg 2006-2009 között Adonyi 
Füzetek sorozatcím alatt. A könyvek 
témája, kedvenc kutatási szakterülete: 

az adonyi katonák harctéri útjának felderítése. „Amikor el kell menni katonának…
(Adonyiak az I. világháborúban)”; “Jajj Istenem, visszajönnek-e még…? (Adonyiak a 
II. világháborúban 1. rész); “Vezesd őket haza…! (Adonyiak a II. világháborúban 2. 
rész)”; „A világégés poklában… (Adony a II. világháborúban)” címmel jelentek meg 
első írásai, melyet évtizedes kutatás és riportmunka alapozott meg. De nemcsak 
az adonyiak világháborús történetére koncentrál. Szerzőtársával, Stencinger 
Norberttel jegyzi a 2008-ban megjelent „17-es székesfehérvári honvédek a 
Doberdón” csatatéri útikönyvet. 2009-ben jelent meg a „Magyar ezredek a 
Doberdó-fennsík védelmében” című monográfiája (Pintér Tamás, Stenciger 
Norbert szerzőtársakkal). E könyv 2011-ben olasz nyelven is kiadásra került. A 
székesfehérvári magyar királyi „Szent István” 3. honvéd gyalogezrednek a második 
világháborúban játszott szerepéről jelentetett meg kötetet („Szent Istvánnal 
álljuk mindig a vártát”, Babucs Zoltán, Szabó Péter szerzőtársak). Könyveiben a 
nagyszámú és látványos illusztráció segítségével a korabeli és a mai állapotokat 
egyaránt láthatja az olvasó, képet nyerve az igen nehéz sorsú katonák harcairól és 
ezek helyszínéről. Fotói jelentek meg Dujmov Milán: „Szerbek története Adonyban” 
című monográfiában.

Gyakori előadó egyetemeken, történelmi rendezvényeken, konferenciákon, 
iskolákban, szerte az országban, az előadásait a szervezők rendre papír alapon 
is terjesztik. Blogol, posztol, a „nagyhaboru.blog.hu” internetes újság alapítója, 
állandó szerzője. A blog oldalain olvashatók sorozatai, a Nagy Háború harci 
eseményeinek kutatási eredményei. Társaival hadtörténeti szakköröket vezetnek 



az érdeklődő diákok számára. Lankadatlan tudásszomját nemcsak a Hadtörténelmi 
Levéltár kutatójaként és a harctéri helyszínek terepkutatásakor, hanem az idősek 
emlékeiből merítve is igyekszik csillapítani.

Rózsafi János (RJ) válaszol Percsi Tibor (PT) kérdéseire:

PT:  Gyerekkorodban gyakran játszottál katonásdit?

RJ: Mi, Magyar utcai gyerekek nagyon összetartoztunk, az utcánkban pedig 
sok gyerek volt. A tv-ben akkor adták le a Tell Vilmos sorozatot, amikor eléggé 
fogékonyak voltunk rá. Nekünk, fiúknak, mindnyájunknak volt házi készítésű 
nyílpuskája, és ezekkel igen kemény csatákat vívtunk elsősorban más utcabeli 
srácokkal. Egész komoly kis „katonai csapatunk” volt.

Természetesen a kutatási tevékenységem azért nem ilyen direktben köthető a 
gyermekkoromhoz. Később, a katonai szolgálat előtt, alatt, illetve utána szerzett 
tapasztalatok, tanulmányok, ismeretek alapozták, erősítették meg.

A sorállományú katonaság előtt az MHSZ-nél végeztem el búvártanfolyamot, és 
ott is vizsgáztam. Bevonulásom után egy olyan jól szervezett felderítő alakulathoz 
kerültem, ahol fontos volt, hogy a század tagjai már rendelkezzenek valamilyen 
katonai előképzettséggel. Itt több hónapon keresztül tovább folytatódott a katonai 
búvárkiképzésünk. Ezzel párhuzamosan tanultuk és gyakoroltuk, hogy mi a feladata 
az ún. „mélységi felderítőnek”. A századunk ejtőernyősökből, műszakiakból, 
búvárokból és profi rádiósokból állt. Hadgyakorlatok során a képzelt ellenség 
háta mögé dobtak le bennünket, és tevékenykedtünk a kiadott parancs szerint. 
Ha a helyzet megkövetelte, akkor folyó- felderítési és az ezzel kapcsolatos egyéb 
feladatokat is végre kellett hajtani.  Leszerelés után, mint tartalékos, egy tűzszerész 
zászlóaljhoz kerültem és több gyakorlaton, valamint lőszermentesítésben vettem 
részt.  A harctérkutatást, ezen belül az adonyiakat érintő I. világháborús hadi 
kutatásokat már a nyolcvanas években elkezdtem. Ezt elsősorban a budapesti 
Hadtörténelmi Levéltárban végeztem, ahol áttanulmányoztam a székesfehérvári 
magyar királyi 17. gyalogezred történetével kapcsolatos dokumentumokat. 
Párhuzamosan itt, Adonyban elkezdtem végigjárni az egykori katonák családtagjait, 
leszármazottait, akiktől igyekeztem a még fellelhető dokumentumokat, tábori 
levelezőlapokat, fényképeket beszerezni. Szakmai segítséget nyújtott mindehhez 
az is, hogy 2002-ben Budapesten megalakult a Hadtudományi Társaság Csata és 
Hadszíntérkutató Szakosztálya. Négyesi Lajos alezredes vezetésével tanultuk és 
a terepen gyakoroltuk azokat a feladatokat, amelyek a harctérkutatás szakmai 
alapjait jelentik. Minden esetben igen részletes, aprólékos levéltári kutatások 
után mentünk és megyünk ki a terepre, ahol tulajdonképpen harcászati elemzést 
végzünk. Hogyan történt, miért ott történt az adott harci esemény, miért voltak 



ott nagy veszteségek stb. A Nagy Háború (I. világháború) helyszíneit kutatjuk a 
Kárpátokban, valamint az Isonzó fronton és a Doberdón. Kutatótársaimmal öt éve 
hoztuk létre a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítványt. Jelenleg (mint 
nyugdíjas) fő tevékenységként az alapítványunk kutatójaként tevékenykedem. 
Igen szerteágazó, sok a feladatunk hazai és nemzetközi szinten is. A Honvédelmi 
Minisztériumnak is dolgozunk, főképpen a hadisírok kutatásában értünk el szép 
eredményeket.

PT: A kutatásaid eredményeit Adonyban jól ismerik, igen szép számmal látogatott 
előadások, kiadványok, emlékezetes külföldi kirándulások alkalmával is sikerült 
az elért eredményekről beszámolnod. Ugyanakkor kevesebbet tudunk Rózsafi 
Jánosról, a magánemberről, hiszen életed egy jelentős szakaszát aztán már nem is 
közöttünk töltötted.

RJ: Akkor újra visszakanyarodva a Magyar utcához, gyerekkorunkban igen 
mozgalmas életet éltünk, mert a katonásdi mellett horgásztunk, fociztunk, 
bejártuk a kastélyparkot, Nagyszigetet, meg a falut széltében-hosszában. Itt 
gyermekeskedtünk tehát, és még egy érdekes momentum, ami most az eszembe 
jut; ahogyan elvégeztük az ötödik osztályt, utána minden év nyarán korosztályom 
tagjaival együtt az adonyi téeszben dolgoztunk, mint nyári munkások. Ez így volt 
minden nyári szünetben, egészen addig, míg ballagás után szét nem széledtünk. 
A mi családunk az 1700-as évek végétől ezen a portán lakott, persze az a régi ház 
azóta már lebontásra került, új épült helyette. Egy húgom van. Édesapám 1945. 
február 13-ától 1950 decemberéig orosz hadifogságban volt több adonyi társával 
együtt. Ez meghatározó, máig kiható élményt jelentett számomra, ami nyilván a 
tanult és az átélt történelemben való tisztánlátást is segítette. 

PT: Apropó! Az általánosban ki tanította neked a történelmet?

RJ: Olasz Papp Sándor és felesége tanította a magyart és történelmet. Kiváló 
tanárok voltak, és elmondhatom, hogy gyakorlatilag minden tanítványuk olyan 
alapokat kapott e két tantárgyból, amivel az ország bármely középiskolájában 
megállta a helyét. Magam is így voltam, mert a középiskolai tanulmányaim során 
én is ezekből az alapokból „éltem”. Számomra a történelemi ismeretek bővítése 
mindig is meghatározó volt. Nagy szerencsémre 1976-tól a MTA Régészeti Intézet 
vezető antropológusának lehettem a tanítványa. Az ország számtalan ásatásán 
vettünk részt, a feltárt temetők csontmaradványait dolgoztuk fel. Négy évvel 
később, 1980-tól, a vizsgáim után már önállóan is „csontoztam” számos ásatáson.

Még visszatérve 1974-re. Ebben az évben megnősültem. Feleségem Ágai Dorottya 
budapesti lakos volt, és úgy döntöttünk, hogy ott indítjuk el közös életünket.  Persze 
soha nem szakadtam el Adonytól, hiszen a szüleimet szinte minden hétvégén 
meglátogattuk. Ehhez a korszakhoz köthető, hogy közben beléptem budapesti 
búvárklubba, ahol 1980-ig versenyző voltam, majd 1980-tól 1990-ig az ifi csapatnak 



voltam az edzője. Sajnos, ahogyan befejeződött az MHSZ tevékenysége, ez a klub 
is megszűnt. A szüleim 1992-ben haltak meg, ezt követően vettük át a szülői házat. 
Nyugdíj előtt egy oktatási intézetnél dolgoztam közalkalmazottként, ott vezettem 
az intézet egyik osztályát és irattárát. Azóta pedig, ahogyan már elmondtam, 
„főállásban” végzem a hadszíntérkutatást, aminek szeretetét igyekszem átadni 
az adonyi iskolás gyermekeknek is. Ezért vállaltam a mostani tanévben egy újabb 
kurzust, tanórán kívüli szakkör keretében próbálom a gyermekekkel ezt a szép, 
izgalmas kutatást megszerettetni.

PT: Volt-e olyan terepkutatás az életedben, amikor ti fedeztetek fel egy eddig fel 
nem tárt bunkert, helyszínt?

RJ: Sok eredmény volt, néhányat említek. Az egyik ilyen helyszín a Beszkidek 
Kárpátokban található Jobbos nevű kis falu temetőjének a kutatása, ahol két, 
1915 tavaszán hősi halált halt adonyi katona is van eltemetve. Nagyon hosszas, 
aprólékos levéltári kutatás után mentünk társaimmal a helyszínre, és végül sikerült 
az akkor még jeltelen temető helyét beazonosítanunk. Azóta már egy kis emlékhely 
is felszentelésre került ott, amely az eltemetett hősi halottakra emlékeztet.  A másik 
egy doberdói kutatás. A helyszín az a védelmi szakasz, ahol 1916 tavaszán adonyi 
katonák is harcoltak a székesfehérvári magyar királyi 17. népfelkelő gyalogezred 
századaiban. Mint említettem, a terepkutatást minden esetben hosszadalmas és 
minden részletre kiterjedő levéltári kutatás előzi meg. Ismerjük az eseményeket, 
és azokat a terepen gyakorlatilag rátesszük, ráillesztjük a helyszínre. Az említett 
levéltári kutatás során találtam egy jelentést, amely arról szólt, hogy a katonák az 
első védelmi vonal mögött találtak egy barlangot. Ez a barlang, mint egy hosszú 
pince, az első fővédelmi vonal irányába húzódott. A következő irat már egy parancs 
volt, hogy ezt a barlangot össze kell kötni a fővédelmi vonallal. Majd egy újabb, 
néhány nappal későbbi jelentés, hogy már haladnak a munkával, napi 10-15 cm-
t. E dokumentumok alapján írtunk az olasz kutatótársainknak, hogy menjenek a 
helyszínre, és keressék meg a barlang bejáratát. Nagy munkát adtunk nekik, mert a 
barlang bejárata csak egy lyuk volt a karsztban, az is kővel volt bedobálva, eltömítve. 
Végül barlangászok segítségét kérték, így sikerült megtalálniuk a bejáratot. Egy jó fél 
év múlva magunk is végigmásztuk a barlangot (nehéz volt a beszakadt mennyezet 
miatt), ahol ott voltak a lőszerek, felszerelési tárgyak, minden érintetlenül. A 
végében pedig látható volt a megkezdett vésés. Érdekes és hátborzongató egy 
ilyen találkozás a múlttal, az egykori katonákhoz tartozó tárgyakkal… Adonyi 
vonatkozásban a II. világháborús kutatások során sikerült számtalan hősi halottról 
olyan adatokat, ismereteket feltárni, melyekről addig a hozzátartozóknak sem 
voltak pontos ismereteik. Megható volt sok idős özvegyasszonnyal elbeszélgetni, 
akik elmondták, hogy még mindig reménykednek, hogy a férjük talán él még 
valahol. Most is megköszönöm a segítségüket, hiszen fájó, soha nem gyógyuló 
sebeket téptünk fel.



HELYBEN SZÜLETETT
Az adonyi szőlők alja

Nem hiszem, hogy sok olyan adonyi embert lehetne mutatni, aki ne ismerné ezt 
a dalt, ha a szövegét nem is, a dallamát biztosan. Ismerjük, énekeljük, akár még 
táncolunk is rá. De tudunk–e valamit róla? A hátteréről, vagy hogy mi okból, 
miért keletkezett? És miért pont a szőlő? Számos kérdést soroltam most fel, 
és még jó párat lehetne felsorakoztatni. Azt nem tudjuk pontosan, hogy mikor 
keletkezett, vagy kitől származik a dal, de hogy miért pont a szőlőről született 
Adonyban nóta, és milyen kapcsolat van e város és a szőlő között, az a település 
múltjában keresendő: Adonynak régre visszanyúló és szoros kapcsolata van a 
szőlővel és szőlőműveléssel.

Ezen a területen i. sz. I – IV. szd. között katonai tábor volt. Valószínű, hogy az 
itt állomásozó római katonák honosították meg a szőlőtermesztést a vidéken. 
Kézzel fogható bizonyíték is előkerült az adonyi szőlőtermesztésről, ugyanis „a 
területen végzett ásatások során találtak a régészek Liber istennek felajánlott 
oltárkövet, mely egyfajta bizonyíték az itteni szőlőművelésre.”1

<?>  Králl 2014:80. Liber isten: a római mitológiában a bor, mámor istene; a görög mitológiában Dio-
nüszosz a megfelelője 1.
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A rómaiak által elkezdett szőlőművelést a rácok folytatták a vidéken. Az 
adonyi szőlőművelésről az első írásos forrás 1333-ból maradt fenn.2 Ez egy 
adójegyzék, amelyben leírják, hogy a tized részét szőlőben és borban is le lehet 
róni. Ez jelzi azt, hogy ekkor már a szőlőnek és a bornak komoly szerepe volt 
a település életében. A török időkből is fellelhető írásos emlék a szőlőre és a 
borra vonatkozólag, ez a forrás az 1500-as évek második feléből maradt fenn.

Az 1700-as évek elején – miután a török kiűzésével a rácok nagy része is elhagyta 
a települést – jelentős sváb (német) lakosság települt a területre, és hozzájuk, 
illetve az ő munkásságukhoz köthető a szőlőművelés igazi felvirágzása. A 
németek megjelenésével új szőlőművelési és borkészítési kultúra terjedt el, 
valamint ők hozták magukkal és terjesztették el Szent Orbán tiszteletét. A 
svábok kezdték el a környékbeli dombokat aktívan művelni, telepítettek szőlőt, 
tehát elkezdett a szőlőhegy szépen kiépülni, és ekkora tehető a présházak 
építésének kezdete is. 

„Az 1865-ös mezőgazdasági statisztika adatai szerint Fejér megyében 87 
bortermelő község volt, összesen 17 773 kh szőlővel. (…) Fejér megye három 
legfontosabb bortermelő területe: a Vértes déli része (Mór, Pusztavám, Csókakő, 
Zámoly, Gánt); a Velencei-hegység; az Etyeki-dombság és a Váli-völgy a Dunát 
kísérő dombvonulattal (Etyek, Gyúró, Vál, Ercsi, Adony).”� Adonyt tehát ekkor 
már a legfontosabb szőlőtermő területek között tartották számon, azonban a 
szőlőművelés kezdetei a településen ennél jóval korábbra tehetők. 

Az adonyi „borcsinálás” kultúrája új lendületet kapott a XX. század végén: 
1998-ban alakult meg Adonyban a Szent Orbán Szőlő és Borbaráti Egyesület, 
amely 2006-ban a Duna-menti Szent Orbán Borrenddé alakult át. Ez a szervezet 
felkarolta a szőlőművelést és a borászatot, új kezdeményezéseket indított el, 
felélénkítette a szőlőhöz-borhoz kapcsolódó népszokásokat, valamint számos 
szőlőhöz és borhoz kötődő rendezvény szervezői, hagyományok megteremtői.

De hogy miért ilyen népszerű e dal Adonyban? Lehet, a múlt az oka, lehet, a 
hagyomány az oka, de az is lehet, hogy egyszerűen jól lehet énekelni és bár az 
adonyi bor nem villányi, de minden pohárban azért benne van a nóta…

Morva Dóra

2  Králl 2014:81.



ADONYI KÖRNYEZETI ÉRTÉKEINK
A Gémsziget

Minden évben megismétlődő csoda, és mint minden csoda, ez is csak három, ha 
nem is napig, de hétig tart. A téli szürkeség és bezártságra ítéltetés után testet és 
lelket üdítő sétát jelent megmártózni a friss levegőben és közben gyönyörködni 
az adonyi Duna-szigetet március elején elborító hóvirágszőnyeg látványában. 
Milliárdnyi pattogatott kukorica fejekkel borította szőnyeg fogadja évről évre a 
természet megújulását hirdetve a szigeti sétára nem resteket itt.

A Nagy-sziget 180 ha kiterjedésű területe szerves részét képezi a Duna-menti 
országos jelentőségű ökológiai folyosónak: ez a terület Adony egyik országos 
nevezetessége, egyben védettséget érdemlő dísze.

Adonynál egykor több sziget is volt. A nagy- és kis-sziget mellett számos zátony 
nehezítette a hajózást mind a Fejér megyei, mind a Csepel-szigeti part mentén. 
A Duna szabályozása itt is megtette a hatását, a mellékág nagy részében erdő, 
vagy nádas található, csupán a déli, öbölszerű részét kotorják, a horgászok 
nagy örömére.

A mellékágat elzáró keresztgát nagyszerű munka, sokáig tökéletesen betöltötte 
funkcióját; két külön világot választ el egymástól. A felvízi szakasz szintje 
magasabb, a feltöltődött üledéken már alig lehet nyomát lelni az áramló 
víznek. Nádas, füzes telepedett meg a szerves anyagokban gazdag - a gát által 
föltartóztatott - üledéken. Az alvízi szakasz – a horgászegyesület hatékony 
munkájának köszönhetően – kiváló vízminőségű és megfelelő mélységű 
horgászvíz. A gát megépítése a szigetre való közlekedést volt hivatott szolgálni 
úgy, hogy a kis Duna folyamatos átmosódása biztosított maradjon. Ez utóbbi 
érdekében úgy határozták meg a gát magasságát, hogy évente kétszer – télvíz 
idején1 és zöldárkor2 - az árvíz átbukjon a koronán, és ezáltal tisztítsa a medret.

Régi nyarakon, hétvégeken már kora délelőtt – mint legkisebb a családban 
– nekem kellett szaladnom a gátra a törölközővel helyet foglalni (közel a 
lépcsőhöz, azonban attól néhány méterre, hogy a folyamatos vízbe való ki- és 
bemászkálás azért ne zavarjon), hiszen ebéd után már nem lehetett napozó 
helyet találni a gát koronáján. Nosztalgiával gondolok vissza arra az időre, mikor 
az öbölben lévő, azóta már réges-régen kikotort sóderdombra való beúszás a 
suhancok bátorságpróbája volt, vagy nagy víz idején – bár hideg volt az áradás 
1  Azaz a téli hóolvadáskor, februárban.
2  Azaz májusban, mikor minden zöldell.



miatt –, de gátról dobbantva egymást múltuk felül a fejesezésben. Amikor az 
apadás elindult, és derékig érő vizet találtunk, kezdődött a fejelés: két kapura 
ketten-ketten, vagy hárman-hárman vívtunk egymással. Mekkora siker volt, ha 
a kapus nemcsak hogy védte az ellenfél támadását, de azt megkontrázva fejelt 
vissza – stukkolásnak hívtuk ezt –, és gól lett belőle. Ez ugyanis kettőt ért! Aztán 
mikor már a vízszint az alsó szinthez közeledett, a felső ágon kiszáradt a meder, 
felfehérlett a homokpad: hej, mennyi meccset néztünk vagy küzdöttünk végig. 
Hol vannak már a régi nyarak és a régi csapatok. Aztán ha végképp leapadt a 
Kis- Duna vize és az alga sem engedett már jóízűt úszni a vízben: szaladtuk a 
Nagy Dunáig, hogy ott fürödjük napestig. Ott már inkább kellett megküzdeni 
a sodrással, az iszappal és a szúnyogokkal, hisz délután már a nap sem sütött 
oda, és az árnyékban a szúnyogok jobb szerettek. 

A Nagy- Dunán a part menti fák gyökérzetükkel – ott ahol a partmenti kőszórás 
már eltűnt (a víz vitte el?), egy darabig még dacolnak az omlással, de ebben 
a küzdelemben azonban nem diadalmaskodhatnak a Duna fölött. A kidőlt 
fákat a következő árvíz könnyűszerrel emeli meg, és szállítja magával. De a 
víz megnövekedett szervesanyag tartalma a sóderpartot beborítva kiváló 
táptalajt ad a fűznek ahhoz, hogy elfoglalja a dunai strandokat, új partot építve 
a régi helyén: itt már nincs keresnivalója a fürdőzőnek, a napozónak. Ezeken a 
részeken már csak a horgászok vágnak nyiladékot maguknak, hogy szerencsét 
próbáljanak az öreg Duna halállományában.

A Nagy-sziget, a Duna, a Kis- Duna helye nem állandó, folyamatosan mozgásban 
vannak határai. Vetus Salina római táborának nagyobb része – mely a Vörös 
kereszt környékén található - már a mederbe mosódott, de a felső, kis- dunai 
szakasz folyamatos feltöltődése vastag iszappal borítja nemcsak a tábort és a 
medret, de múlt nyaraink tikkasztó emlékeit is.

De kié is a sziget?



1. Erdőgazdálkodás

A sziget a II. világháború előtt többes tulajdonban 
volt: a Zichy- család birtokolta legnagyobb részét – 
ez a birtok került később államosításra. A grófi család 
a mai értelembe véve nem folytatott okszerű 
erdőgazdálkodást, bár a saját igényei kielégítésére 
termelt ki tűzifát, építőanyagot, azonban a 
legfontosabb hasznosítási célja a vadászat volt. Ne 
feledjük, ekkor még nem épült meg a kőgát a Bocskai 
utca folyatatásában, így a terület sokkal inkább elzárt 
volt, mint ma. A közlekedés csónakkal volt 
megoldható. 

A sziget északi része a kisbirtokosok által alkotott erdőbirtokosság tulajdonában 
állt. Erre utal a megnevezése is: Parasztok szigete. A világháborút követően az 
iváncsai TSZ tulajdonába került, majd a kárpótlást követően újból magánerdő 
lett belőle. 

A sziget állami tulajdonban lévő területén hivatalosan és ténylegesen is a Vadex 
Zrt. folytat erdőgazdálkodást – ez a terület döntő része. 

Sokszor – az erdőben sétálva – ráébredünk arra, hogy az erdőgazdálkodás nem 
minden esetben szemet gyönyörködtető látvány, azonban az erdők területének 
védelme, annak növelése igényli a szigort a gazdálkodás területén: sokkal 
jövedelmezőbb a szántóföldi gazdálkodás, mint az erdőművelés. Indokolt 
és szükséges is a szigor, hiszen sok gazdálkodó a rövidebb megtérülést és 
nagyobb hozamot biztosító gazdálkodási módot választaná, ha tehetné az 
erdőgazdálkodás helyett, és ez az erdők újratelepítés nélküli kitermeléséhez 
vezetne. Az erdőgazdálkodás célja a termőhelyet legjobban kihasználó fafajtával 
a legmagasabb fahozam elérése. E cél elérése azonban nincs tekintettel (miért 
is lenne) az olyan szempontokra, mely a helyben lakó közösségek értékévé teszi 
az erdőt. A mai erdőgazdálkodás a cél elérése érdekében olyan fát választ, mely 
során biztosítható, hogy a terület folyó növedékét ne haladja meg a kitermelt 
fa mennyisége: az erdőgazdálkodás mennyiségi szempontjai alapján tehát 
fenntarthatóan gazdálkodik. 

Az más kérdés, hogy ez mennyire biztosítja hosszú távon a terület ökológiai 
harmóniáját, a bioszféra sokszínűségét.

Az itt kitermelt fa jellemzően az állami társaság fűrészüzemébe kerül, ahol 



többségében göngyöleget (raklap, csomagoló anyag) készítenek, míg a 
hulladékból farost lemez lesz.

A sziget a folyam középső szakaszán honos ártéri erdőkre jellemző faállománya 
az elmúlt évtizedek erdőgazdálkodásának hatására megkopott, a keményfafajok 
(kocsányos tölgy, magas kőris, mezei szil, zöld juhar, éger, feketedió) múltidéző 
példányai bőszen állják a viharokat, áradásokat. (Azt, hogy korábban sem 
volt mentes az idegen fafajok telepítése az erdőben jól mutatja, hogy a zöld 
juhar, fekete dió nem őshonos itt, de mára már a populáció részévé vált.) Nagy 
helyet foglalt itt az utóbbi évtizedekben a nemes nyár, mely ugyan a gyors 
vágásfordulója miatt haszonfaként néhány évtized alatt gazdasági megtérülést 
biztosít, azonban ez az őshonos és a növényvilág sokszínűségét biztosító 
faállomány beszűkülését eredményezte.

A Nagy-sziget az alföldi erdőtáj része, öntéstalajon növő ártéri erdőtípus: 
a leggazdagabb növénytársulás alkotja a megterült folyók árterein díszlő 
erdőket. A sziget egyik első hírnöke annak a váltásnak, mely ma már szerte az 
országban megfigyelhető: az őshonos fákból álló ligeterdők veszik át a szerepet 
a nemes nyár ültevényektől. Ezt biztosítja és írja elő a Duna és Ártere NATURA 
20003 terület fenntartási terve is.

Az állandó vízborításnak kitett partszakasz jellegzetes fafaja a fűz, a parttól a 
sziget belseje felé haladva, feljebb a szürkenyár és a feketenyár évszázadokig is 
elélő példányai díszlenek, és mutatnak példát a helytállásból, dacolva viharral, 
árral és liántársulások élősködésével. Jó példa erre: a sziget északi csúcsa 
felé a vadszőlő telepek több tíz méter magasságig borítanak áthatolhatatlan 
árnyékot az aljnövényzetre, zöld csipkezuhatagként őrizve nyári melegben 
a párát. Még feljebb és beljebb a sziget belseje felé magas kőrist, kocsányos 
tölgyet és vénic szilt láthatunk, ha az égbe tekintettünk. De ennek az erdőnek 
részét képezi a folyam sodrával érkező magokból sarjadó – egyébként e tájra 
nem jellemző – fák is: nyírek, mézgás és enyves égerek és számos más fafajták, 
ezzel biztosítva azt hallatlan a sokszínűséget, mely sehol máshol nem található, 
csak az ártéri erdőkben. Ez az őshonos szigeti populáció, melynek nyomait 
újra felfedezhetjük, bár még a nemesnyár tarvágások határozzák meg a helyi 
erdőgazdálkodást. A régebbi telepítések nyomai még láthatók: a fiatal nemes 
nyár ültetvény fölé néhány öreg tölgy óvón magasodik helyet biztosítva a vadász 
madaraknak épp úgy, mint töveiket kedvvel látogató vaddisznóknak, kik a 
makktermésben lelik örömüket. A víz bősége biztosítja a fák magas növekedési 
3  Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, 
amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresz-
tül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartá-
sához, illetve helyreállításához.



erejét, bár az ártéri erdőből származó tölgyet egy jó kádár nem veszi meg, mert 
hordókészítésre kevésbé alkalmas laza rostszerkezete miatt, és könnyezik a 
hordó, melyet ebből csinál.

A cserje szinten veresgyűrűs som, kecskerágó, varjútövis, fekete bodza, 
galagonya, iszalag és még számos egyéb bokor színesíti a szigetet, leginkább a 
part menti sávot.

2. Vadgazdálkodás - halgazdálkodás

A vadgazdálkodást a Lívia Környéke Vadásztársaság végzi. A vadgazdálkodás 
azonban nem csak vadászatból áll. Főként itt, a szigeten, ahol a lőtávolságon 
belül a város, a 6-os út és a folyam hajózható ága is megtalálható, nem szívesen 
vadásznak a tagok. A sziget vadászható vad állományának döntő része a 
vaddisznó, kis része az őz, és elvétve látható még a fácán, de nyúl, róka vagy 
egyéb, a vizet nem kedvelő állat nem lelhető fel.

Manapság a vaddisznó állomány túlszaporodását tapasztaljuk – így vagy a 
vaddisznók őshonos állományritkítóját telepítjük vissza (nádi farkas, arany 
sakál), vagy a vadászok ritkítják meg őket. Így lesz a vaddisznó predátor faja 
az ember…

Az Adony és Környéke Horgászegyesület kezelésében lévő Kis- Duna szakaszok 
szemre gyönyörködtető képpé formálják a horgászvíz környezetét. Sokat tettek 
a horgászok azért, hogy még létezik a Kis- Duna és nem iszapolódott még el, 
mint a Molnár- árok. A Nepomuki szobortól induló árok valamikor holtágként 
ölelte körbe a kis szigetet. Az árok feltöltődésével, eliszapolódásával a kis 
sziget megszűnt létezni. Haj, pedig hányszor horgásztunk ott a kukoricaföldek4 
végében, vártuk a kárászokat, melyből – a paprikás lisztben való forgatás után 
– nagyanyánk sütött ropogós vacsorát. 

A horgászok a pontytelepítésekből nyerik fő zsákmányukat, de vízterületünk 
híres a csuka, süllő és kősüllő fogásairól, valamint bőséges és színes keszeg 
állományáról. 

A Kis- Duna vízminősége évek óta sokkal jobb, mint a nagy Dunáé, köszönhetően 
annak, hogy a víz nagy része a sóderágyon átszűrve tölti a holtágat, így 
azt lényegében ivóvíz minőségűvé tisztítja. Így nemcsak bőséges halfogást 
remélhet az itt horgászó, de a hal húsminősége is kiváló.
4  Gyerekkorunk nyári napjait töltöttük a „réföldeken” kapálással, fattyazással. 



3. Madárvilág

Adony és környékét sok névvel illették a múlt évszázadokban. Legyen az 
római kori település, török vár, szerbek lakta 
mezőváros, de minden bizonnyal az avarok is 
valahogy nevezték e vidéket. A névváltozások a 
szigetet sem hagyták érintetlenül. Nem is olyan 
régen a mi Duna szigetünket Gémszigetnek 
hívták – és nem indokolatlanul. Még a Brehm: 
Az állatok világa c. alapmunkában is külön 
megemlítésre kerül az adonyi Gémsziget, mint 
a gémek fészkelő helye. Az egyik ritka gém-
féléből, a kiskócsagból 100 párat jelez a könyv.

                  Nagykócsag

Rudolf trónörökös (osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg I. Ferenc 
József és Erzsébet királyné fia, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse) 
hosszan értekezik a Természettudományi Közlöny 1889. „márcziusi” 
számában� megjelenő írásában az 1878 áprilisi adonyi gémvadászatáról, 
melyet a természettudós, író Alfred Brehmmel töltött, eleget téve gróf Zichy 
János meghívásának. Ez is abbéli hitünket erősíti a szigettel kapcsolatban, hogy 
a grófi erdőben a fő szempont vadászat volt, és nem az erdőgazdálkodás. A 
gémek és egyéb nagytestű madárpopuláció ritkulása, eltűnése a XIX. század 
végén, XX. század elején történt, melyet ifj. Szűcs Andor ornitológus 1904-
es írásában� ”a gőzhajó, a lakosság foglalatoskodása, a kultúra” jelenlétével 
magyarázza. Pedig 2000 bakcsó, 500 szürke gém, 100 kócsag és 200 kárókatona 
pusztította a Duna halállományát, takarította gázlókat. Mostanság talán újra 
betelepülnek, szaporodnak a vízparti gázlók a szürke gémmel, vörös gémmel, 
nagykócsaggal, bölömbikával, de láthattunk már kiskócsagot, sőt fekete gólyát 
is. A kárókatonák már helyet követeltek újra a Császárállás környéki magas 
fáin. A populációjuk növekedését jelzi, hogy tavaszonta a fészkelő fáikon, mint 
meleggel dacoló zúzmara fehérlik az ürülékük, mely a fák zöldüléséig hirdeti 
hívatlan látogatóik nyomait. És a bakcsóknak a varjúval összetéveszthető hangja is 
újra hallatszik az erdőt járva: hangja éles, messzehangzó varjúkárogáshoz hasonló, 
és innen van, hogy kvakvarjúnak is nevezik. (Lehet, hogy a csip-csip csóka nem is 
vak varjúcskával folytatódik, hanem kvakvarjúcskával?) De a legszebbekhez – a 
kócsagok, szürke és vörös gémek – közeledve, a csendes lopózásunkat is hamar 
megneszelik a lehajtó ágakról elrugaszkodva méltóságteljesen felemelkednek, és 
röptüket sokáig csodálhatjuk. Aztán nagy sokára erős szárnysuhogások közepette 
újra elfoglalják helyeiket. Nem értem ilyenkor, hogy Rudolf főherceg hogyan volt 



képes lőni rájuk…

Kevésbé látványos madarak egészítik ki a nagymadarak populációját: károgó vetés 
varjak, lármás tőkés récék, szárcsák, rikácsoló szajkók, keringő dankasirályok, 
áthúzó sárszalonkák, megbúvó énekes madarak.

Szigeti utunk során barna kányát, réti sast is láthatunk, és amennyiben nem restellünk 
hosszabb időt a vízparton tölteni, és hallatlan szerencsénk is van, akár halászsasra is 
akadhatunk. A madárpopuláció szaporodásával nő a rájuk vadászók állománya is.

Jó lenne újra Gémszigetnek hívni az adonyi Nagy-szigetet, és nemcsak 
múltidézőként, hanem azért is, mert a gém-félék családjának különböző fajai 
szemet gyönyörködtető röptükkel, hangos kvakkogásukkal újra benépesítik a 
sziget fáit, a Duna partját, a holtágat. Duna-sziget számtalan van, de Gémsziget 
csak egy, az adonyi, a miénk.

4. Lágyszárú flóra

A sziget lágyszárú 
növénypopulációja változatos: 
tavaszi csillagvirág (nálunk ezt 
cicedlinek hívjuk, bár ehhez semmi 
köze…), gyöngyvirág, tavaszi tőzike, 
fekete nadálytő, óriás csenkesz, 
erdei pajzsika, vérehulló fecskefű, 
gólyahír boglárka, hóvirág.

A hóvirág az Amarilliszfélék 
75 fajtájának legismertebb 
képviselője. Fontos tudni, hogy a 

hagymájában termelődő anyag mérgező, ám a gyógyászatban gyermekbénulás 
és Alzheimer-kór kezelése során tapasztalták kedvező hatását. 

2005 augusztusa óta a vadon élő hóvirág “természetvédelmi szempontból 
jelentős növényfajjá” lépett elő, példányainak leszakítása tilos. A tilalom a 
virágon túl a föld alatt megbújó hagymára is érvényes. Egy szál hóvirág esetében 
a büntetés akár tízezer forint is lehet, nagyobb mennyiség begyűjtése vagy 
eladása - 100 ezer forint felett - már természetkárosítási bűncselekménynek 
minősíthető és büntethető.



De tudta-e? A Nyelvtudományi Intézet által anyakönyvezhetőnek minősített 
női keresztnév is. Névnapjai: március 21. és április 3. 

És tudta-e? A görög mitológiában e névhez (görögül: ion) fűződik a Danaidák 
Ősanyjának, Iónak alakja. A keresztény kultúrában pedig Máriát szokták 
hóvirággal ábrázolni; valamint egyúttal a remény és az elégtétel szimbóluma 
is, mert állítólag ez a növény vigasztalta látványával a paradicsomból kiűzött 
első emberpárt. Jelentése virágnyelven: „Örvendj a jelennek és a jövőnek, s a 
szomorú múlt emlékeinek ne engedj helyet a szívedben!”

5. A jövő szigete – a sziget jövője

Az ártéri erdő növény- és állatvilágának változatossága különlegesen magas: a 
két világ találkozása, a meleg alföldi időjárás és a sok vizet biztosító folyóvölgy 
csodálatos társulást hoz létre. Az sokszínűség, mely jellemezte és jellemzi ma 
is a szigetet, biztosítja az itt megtalálható növény- és állatközösségek hosszú 
távú fenntarthatóságát. 

A biodiverzitás – a biológiai sokszínűsége – ad alapot a rögzült tápláléklánc 
fennmaradásához, a szaporodást biztosító beporzáshoz, az elhullott állatok, 
növények feldolgozásához, az egyes fajok túléléséhez, a genetikai variációk 
biztosításához, a helyi ökoszisztéma életképességéhez. Ez nem más, mint az 
élet megjelenési formáinak gazdagsága. Egy biodiverzitását vesztő élő rendszer 
folyamatos leromlást szenved el. Ott, ahol ez az egyensúly megbomlik, átalakul 
a természeti környezet, és más növénytársulások, állatpopulációk telepednek 
meg, kiszorítva a hagyományos társulásokat. 

Egy 100 éves fákból álló erdő ökológiai szerepét nem lehet összehasonlítani 
egy 10 éves erdőével – előbbi sokkal összetettebb élőhelyet jelent, mind 
szerkezetében, mind a benne élő fajok tekintetében. Egy telepített erdőben 
a fák egyforma korúak, nem találunk egyszerre fiatal, ereje teljében lévő és 
idősödő fákat. Emellett sokszor egész szintek, például a cserjeszint, hiányozhat. 
Az erdőknek tehát csökken a faji és az ökológiai diverzitása is. Ezek a hatások 
összeadódhatnak, és sokkal sebezhetőbbé teszik az erdőket. Szerencsére 
azonban ezen problémák felismerésének hatására térnek át a fenntartható, 
természetes módszereken alapuló gazdálkodásra az adonyi szigetben. 
Folyamatosan csökken a tarvágások összefüggő felülete, előbb utóbb az 
őshonos erdők szálaló gazdálkodása tér vissza: azonban ennek gazdaságossága 



messze nem olyan, mint a jelen technikának.

Tehát, hogyan őrizhető meg a sziget a jövő számára úgy, hogy azon gazdasági 
haszon is képződjön, és az őshonos bioszféra sokszínűsége is fellelhető legyen, 
mindemellett a város lakossága és az idelátogatók is élvezni tudják ennek 
szépségét? 

A fenti célok elérésének egyik útja, hogy a sziget egy részét parkerdőként, az 
ősfás populációt visszaállítva a lakosság számára látogathatóvá kell tenni. Ebben 
a részben – mondjuk a kőgát vonalától délre lévő szigeti részt erre kijelölve 
– megfelelő ösvénnyel, pihenőhelyekkel és információs táblákkal felszerelve 
a turisztikai hasznosításnak engedünk teret. Ehhez – civil kezdeményezésre 
– helyi védettséget kell kezdeményezni. Amennyiben a védettség biztosított, 
az erdészet a turisztikai helyeknek megfelelő gazdálkodásra kényszerül (nem 
végezhet tarvágást, szálaló gazdálkodást kell folytatnia, a visszatelepítés csak 
őshonos fákkal történhet, a fakitermelést követően az utakat haladéktalanul 
helyre kell állítania stb. – ezeket mind, mind az erdőtörvény szabályozza).

Az adonyi Nagy-Duna szigetnek van bőséges múltja, van jelene és velünk, 
városlakókkal együtt közös jövője. Reméljük, értékünket a gyermekeink, 
unokáink, dédunokáink már helyi védettség alatt álló Gémszigetként fogják 
használni és élvezni, és sétájuk során megcsodálják az újra élő Molnár- árok 
élővilágát és a Kis-sziget szépségét. Hogy milyen neve lesz a Kis-szigetnek: 
ezen még van idő kicsit gondolkodni…

Hetyei Gábor



CIVIL SZERVEZETEK

Duna Menti Szent Orbán Borrend Adony
1993-ban azon baráti társaság tagjai kik az adonyi borok hírnevének 
felelevenítését tűzték ki célul nem gondolták, hogy baráti körben, családi 
hagyományaikból és az apáiktól örökölt szőlőszeretetből táplálkozva, ilyen 
országos szinten elismert közösséghez tartozó tevékenységet és szellemiséget 
képviselhetnek majd, mint amit az azóta 2006-ban megalakult Dunamenti 
Szent Orbán Borrend Adony képvisel napjainkban.

A római korban az ezen a területen levő Vetus Salina légiós táborban az adonyi 
dombokon már szőlőt termeltek. A vatikáni levéltárban 1331-ben keletkezett 
feljegyzés szőlőben és borban fizetett adóról számol be, továbbá a török időkből 
1568-ból származó adat szerint az itt élő adófizetők adó nélkül értékesíthették 
borukat. 
A szőlőhöz és borhoz köthető ünnepeket a 18. Században betelepült sváb 
népcsoportok hozták magukkal. Az adonyi szőlőhegyen Szent Orbán tiszteletére 
1811 és 1813 között az akkori székesfehérvári Milasin püspök kívánságára 
kápolnát építettek. Orbán pápa 223-ban került a pápai trónra, majd 230-ban 
vértanúhalált szenvedett.
Május 25 Szt. Orbán ünnepe borrendünk életében is jelentős nap hiszen 
minden évben nagyszabású ünneppel adózunk a szőlő védőszentjének. Ezen a 
napon a katolikus szertartás után ünnepélyes ceremónia keretein belül kerül 
sor a borlovagok avatására, a kistérségi borverseny valamint a zászlósbor cím 
eredményhirdetésére.
Továbbá átadásra kerül a 2004-ben alapított Szt. Orbán emlékérem, amelyben 
azon személyek részesülnek, kik sokat fáradoznak az adonyi szőlőhegy 
természeti, építészeti és kulturális értékeinek megóvásában.
Szintén Szt. Orbán napján öröklődik tovább a Kistérség Legjobb Borásza 
vándordíj, melyet 2009-ben Adony polgármestere Ronyecz Péter alapított. 
A vándordíjat a szőlőtermesztésben, borkészítésben valamint a borrendi 
tevékenységben is egyaránt legeredményesebben működő borász kapja.
A minden év októberében megrendezésre kerülő Újbor Ünnepen kerül 
átadásra a Szt. Orbán vándordíj, melyet 2010-ben Dr. Megyhárt Ferenc és Dr. 
Zsíros Mária alapított.

A 55 tagú borrend munkáját Králl István nagymester, Paulusz Imre kancellár, 
Schmidt Attila főpohárnok, Solti Ferenc kincstárnok,  Kozmér Amanda 
ceremóniamester- és borkirálynő, Májer Béla krónikás, Nedves Tibor nagykövet 



irányítja.
A FEB tagjai: Schmidt Ferenc, Németh István, Paulusz Bálint
Borlovagok: Klein János, Bartos István, Fazekas Imre, Polgár János, Schmidt 
Tamás, Csóka Imre, Szabó Ferenc, Domak János, Fülöp Ferenc, Fülöp Terézia, 
László Éva.
Hírvivő lovagok: Ronyecz Péter, Dr. Dorkota Lajos, Dr. Menyhárt Ferenc, Bakonyi 
Ferenc, Horpácsy László
Borrendünk további céljai között szerepel, hogy az eddig elért eredményeket 
úgy a szőlőtermesztésben, borkészítésben, építészeti értékek megóvásában 
mint a borrendi tevékenységben tovább gyarapítsa, nem feledkezve meg 
a fiatal generáció megszólításának fontosságáról. Ezen fiatalos lendülettel 
kívánjuk követni azt a kijelölt utat, mely mezsgyére apáik szőlőszeretete terelt, 
és a szilárd alapokon nyugvó folytatást megnyugvással adjuk majd egy újabb 
korosztály kezébe, a már kivívott tisztelettel és elismeréssel.

Elérhetőség:
Duna Menti Szent Orbán Borrend

Králl István nagymester
Cím: 2457 Adony Petőfi S. u. 14.

+3620 928 8276,   0625 231 233
www. adony.hu/bor

www.facebook.com/dunamentiszentorban.borrend



DÍSZPOLGÁRAINAK

2000. Iglódi István
 Iglódi István 25 éven át a község ki-
emelkedő, meghatározó közéleti személyisé-
ge, előbb tanácselnökként, majd polgármes-
terként. 
A község rohamléptékű és nagyarányú fej-
lesztése, a modern infrastruktúra kiépítése, 
a teljes közművesítés fűződik tevékenységé-
hez.

2013. Králl István

Králl István a közéletben, a sport és a kul-
turális élet, a közösségépítés és a közössé-
gi élet területén kifejtett, évtizedeken átíve-
lő kimagasló és meghatározó tevékenységé-
ért; Adony fejlesztésében kifejtett önzetlen, 
áldozatos és lelkiismeretes munkája elisme-
réseként kapta meg a címet.
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MIT HOZ A JÖVŐ, MIT HOZ A MÚLT?

Ami Arany Jánosnál tengerihántás volt…

Kukoricafosztás
Korábbi szokások alkalmával már többször említettük, hogy a vidéki emberek 
szerettek, tudtak és sokszor kellet is nekik közösségben dolgozniuk. Ennek egy 
újabb példája a kukoricafosztás.

A háznál a betakarítás után összegyűlt kukoricacsöveket ismerősök, 
szomszédok, rokonok egymást kisegítve, közös munkával tisztították meg a 
csuhéjtól. (Akkoriban a kukoricát kézzel törték le és vitték haza.) A közösen 
végzett munka jó alkalom volt az beszélgetésre, mesemondásra, játékos 
évődésre, dalolásra.

Helyi szokásként tartjuk számon, hogy aki fosztás közben piros kukoricát talált, 
annak a mellette ülőt meg kellett csókolnia. Arra a lányra, aki 3 piros csövet 
talált, a következő évben házasság várt.

Színjátszás
Sokadszor idézem, de nem győzöm hangsúlyozni: a hagyományaink szinte 
mindig közösségépítő szándék köré szerveződtek. Ez a hagyomány is 
közösségszervező hatása miatt fontos és lényeges.

Bálint Sári néni (Bálint Ágnes édesanyja) tevőleges részese volt az adonyi 
színjátszási hagyományoknak (ennek méltó és dicséretes követői az óvónők 
előadásai). A színjátszásban nemcsak gyermekek vettek részt, hanem egyes 
körök képviselői játszottak szerepeket a nézők, és saját örömükre is. Az 
előadásokat a községházán tartották. Egyes előadásokat több alkalommal 
is előadtak. Ezek olyan jól sikerültek voltak, hogy még évtizedek múltán is 
gyakran emlegették a benne szereplők, újrajátszva az akkori jeleneteket, sokat 
nevetve a múlton. 



Egyik színdarab beköszönőjére Manyi néni még mindig jól emlékszik:
 Vékony a cérnaszál, igen könnyen szakad,
 Vékony az én lábam, mindenben megakad,
 Vékony az én nyelvem, nem is mondok sokat.
 Éltessen az Isten kedves mindnyájokat.

Mindszent havi jóslások
  
  Októberben durvul a nyúl szőre, 

Siess fáért az erdőre. 
Októberi eső, 
Termékeny esztendő.

Október 2. Leodegár Leodegár, ha lombhullató,
Örülj, a jövő év páratlan jó!

Október 21. Orsolya Orsolyakor takaríts be káposztádat,
Simon hóval tömi be a szádat!

Október 28. Simon, Júdás Megérkezett Simon-Júdás,
Jaj már néked pőregatyás! 
Akár haszon, akár kár, 

Színjátszók. Bálint Sári néni egyik darabját adják elő.



SÜSSÜNK (FŐZZÜNK) VALAMIT,
 AZT IS MEGMONDOM, HOGY MIT!

Október – Együnk rácosat!
Töltött paprika rácosan

Adony történetében jelentős szerepet játszottak az ide települt rácok. Erős 
közösséget alkottak, templomot építettek. Nézzük meg, mi is készülhetett 
konyhájukban!

A rác módra készült ételek, bármennyire is magyarosként tekintenek rájuk 
sokan, bizony a balkáni konyha nyomait viselik magukon. Ugyan általában a 
rác módra készített halak, húsok és más finomságok esetében csupán azt a két 
kritériumot szokták emlegetni, hogy tejfölt és füstölt szalonnát tartalmaznak, 
valójában a paprika, a paradicsom, a hagyma is mindig szerepel a hozzávalók 
között, a piros fűszerpaprikáról nem is szólva. Gazdag rakott ételekről van szó, 
amelyek sokféleképp variálhatók – igazi közkedvelt, otthonos ízeket rejtenek.

Hozzávalók 2 személyre:

• 4 szép nagy tölteni való paprika
• 20 dkg darált hús
• fél fej vöröshagyma
• só
• bors
• petrezselyem
• kevés olaj,
• 4 szép szelet bacon
• 1 kis pohár tejföl
• 2 paradicsom
• 
Elkészítése:
A paprikákat megmossuk, hosszában kettévágjuk, magházát kiemeljük. A 
hagymát apróra vágjuk, és olajon üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a darált húst, 
szintén összepirítjuk, fedő alatt picit pároljuk.
Sóval, borssal, petrezselyemmel fűszerezzük ízlés szerint.
A paprikákat tűzálló tálba sorakoztatjuk, és megtöltjük a húsos keverékkel. A 
tetejükre tejfölt kenünk, majd beborítjuk baconnel és szeletelt paradicsommal. 
Kevés vizet és olajat öntünk alá, majd 180-200 fokos sütőben a paprika 
puhulásáig sütjük. Főtt rizst vagy krumplipürét kínáljunk mellé.



Rác pite

40 dkg lisztből, 4 tojás sárgájával, 10 dkg vajjal, 2 dkg élesztővel, pici sóval, 2 ek. 
cukorral, és szükség szerinti tejjel sűrű, piskótaszerű tésztát kavarunk. Kikent 
tepsibe tesszük és megkelesztjük. Azután megkenjük lekvárral, megszórjuk 15 
dkg darált dióval és rátesszük a 4 tojásfehérjéből és 20 dkg cukorral felvert 
habot. Lassú tűznél sütjük.

Szerb mártás

Hozzávalók:
5 dkg juhsajt

2 dl tejföl
1 evőkanál sűrített paradicsom

2 evőkanál olíva olaj
1 közepes méretű vöröshagyma

1 húsos zöldpaprika
só és pirospaprika

A zöldpaprikát apró kockákra vágjuk, a hagymát finomra lereszeljük, hozzá-
adjuk a villával szétnyomkodott juhsajtot. A paradicsompürét először az olaj-
jal, majd a tejföllel keverjük el, és az egészet összevegyítjük. Pirospaprikával 
és egy kevés sóval ízesítjük. A mártást burgonya-, uborka-, paradicsomsalátá-
hoz, valamint hús- és halsalátához adhatjuk.



EGÉSZSÉGÜNKRE!

„Bármely hagyományos étrend jobb, 
mint a mi feldolgozott  ételekben dúskáló kultúránk.” 

(David B. Agus)

10.01.-10.14-ig – Idegerősítés, nyugtatás
Az első héten minden második nap egy csésze orbáncfű tea este lefekvés előtt. A 

második héten minden este egy csésze citromfű tea lefekvés előtt.

10.15. – Mirigyekre
Egy csésze közönséges vagy ragadósgalaj-tea.

10.16.-10.30-ig – Tüdő és légúti tisztításra
Háromnaponként este étkezés előtt egy csésze az alábbi összetételben: 1 rész 
lándzsás útifű, 1 rész martilapu, 1 rész tüdőfű, 1/2 rész ökörfarkkóró-virág.

Az utak uralkodójaként is emlegetett növény ősidők óta áldás 
az emberiség számára, hiszen a légzőszervi megbetegedések 
legfőbb orvoslója, de teája sokak szerint segít leszokni a 
dohányzásról.
A sebek pedig gyorsabban begyógyulnak, ha leveleivel 
borogatjuk a sérülést.

                                                  

                                                                

                      Rendelő
Hamar sötétedik, ellenőrizzük a biciklilámpákat a balesetek 
megelőzése érdekében, külön kiemelném, mint autós doktor bácsi, 
hogy ne feledkezzünk meg az első lámpáról sem, hiszen, ha a 
szembejövő autót egy másik előzi, az nem látja az elől kivilágítatlan 
kerékpárt. Influenza elleni oltás után érdeklődni, az 50 év felettieknek 
emellett a tüdőgyulladás elleni védőoltást is javaslom. A D vitamin 
pótlását újra el lehet kezdeni. 

Rendelő
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második héten minden este egy csésze citromfű tea lefekvés előtt.

10.15. – Mirigyekre
Egy csésze közönséges vagy ragadósgalaj-tea.

10.16.-10.30-ig – Tüdő és légúti tisztításra
Háromnaponként este étkezés előtt egy csésze az alábbi összetételben: 1 rész 
lándzsás útifű, 1 rész martilapu, 1 rész tüdőfű, 1/2 rész ökörfarkkóró-virág.

Az utak uralkodójaként is emlegetett növény ősidők óta áldás 
az emberiség számára, hiszen a légzőszervi megbetegedések 
legfőbb orvoslója, de teája sokak szerint segít leszokni a 
dohányzásról.
A sebek pedig gyorsabban begyógyulnak, ha leveleivel 
borogatjuk a sérülést.

                                                  

                                                                

                      Rendelő
Hamar sötétedik, ellenőrizzük a biciklilámpákat a balesetek 
megelőzése érdekében, külön kiemelném, mint autós doktor bácsi, 
hogy ne feledkezzünk meg az első lámpáról sem, hiszen, ha a 
szembejövő autót egy másik előzi, az nem látja az elől kivilágítatlan 
kerékpárt. Influenza elleni oltás után érdeklődni, az 50 év felettieknek 
emellett a tüdőgyulladás elleni védőoltást is javaslom. A D vitamin 
pótlását újra el lehet kezdeni. 

VIRÁGGAL MONDOM EL

Töklámpás

Egy napos októberi délutánon 
tegyünk egy rövid sétát a 
kertünkben, vagy egy hosszabb túrát 
a Duna partjára. A fákon még itt-ott 
látunk szép piros-sárga leveleket 
vagy húsos piros bogyókat.
A kertekben még mindig akad 
tennivaló. A nem télálló dézsás 
növényeinket vigyük be a téli 
szállásukra. Némelyik növényünk 
nemcsak szép virágot produkál, 
de ilyenkorra jó hosszú hajtásokat 
is. Ezeket a helyhiány és az 
esetleges rajtuk lévő kártevők 
miatt is lerövidíthetjük. Amikor 
növényeinket megvásároljuk, 
szép, kompaktak, mert hormonnal 
kezelték őket, de ahogy alábbhagy a 
hatásuk, az ágak megnyúlnak. Ezért 
akár a nyár folyamán többször is 
visszanyírhatjuk és alakíthatjuk a koronájukat.

Még ültethetjük a hagymásokat, akár cserépbe is. Ha a virághagymákat 
szorosan egymás mellé ültetjük, a virágok csokrokban fognak nyílni.

Növényeink nagy része búcsút vett már a jó 
időtől, de a kert mégis élettel teli. Ha jobban 
odafigyelünk, észrevehetjük kicsiny állatkáink 
nyomait. Lehullott levelek már nem takarják az 
elhagyott madárfészkeket, de a lakók tavasszal 
újra rendet raknak és beköltöznek. A sün 
alkonyatkor szuszogó hangot hallatva elindul 
tápláléka után. Hálás, ha kutyusoktól mentes, 
téli menedéket készítünk számára ágakból, 
levelekkel vastagon beborítva. A levélhalmok 
alatt találhatunk rovarokat, az egymásra rakott 
kövek között fürgegyíkot dermedt állapotában, 



a reggeli harmat által beborított pókhálót és rajta néha még a pókot is. Sok 
növényünk magtokja nemcsak szépen mutat, de madaraink számára téli 
táplálékforrást is jelent.

Lakásunkba visszahozhatjuk a nyár emlékeit, akár egy mediterrán vakáció 
hangulatát is. Csodálatos illattal és gyümölccsel kényeztetnek bennünket a 
citrusfajták. A kicsi dézsás növények szép lombja is örömet okoz, de ha még 
szebb, ha sárga vagy narancsszín gyümölcsök is csüngenek az ágaikon!
A citromfa, zöldcitromfa, mandarinfa könnyen tartható a lakásban is. Ősszel 
az első fagy előtt költöztessük be őket. A világos, hideg hely (10 fok alatt) 
ugyanúgy megfelel számukra, mint a világos meleg hely. Vizet és táplálékot a 
hőmérséklethez igazítva kapjanak, csak ha a föld kissé megszárad.Tavasszal 
kitehetjük a terasz napos vagy félárnyékos részére, hetente tápoldatozzuk. 
A koronát is bármikor igazíthatjuk. Nyáron megörvendeztetnek bennünket 
szép fehér, illatos virágokkal. Aztán megjelenik rajtuk a sok piciny termés, ami 
karácsony tájékára beérik.
A balkonládáinkban virágot cserélhetünk. Ültethetünk hangaféléket, 
borostyánt, apró örökzöldeket, kárpáti harangvirágot. Mind téltűrő, de a 
locsolást igénylik a hőmérséklettől függően, 2-3 hetente.
A hónap végére készítsünk töklámpást, remek délutáni mulatság a gyerekekkel.
Aranyló színekben gazdag októbert kívánok!

1. TENGERI HÁNTÁS C. VERS SORA.
2. KÉT TÖLGY ELNEVEZÉSE A 6-OS ÚT MELLETT SZENTMIHÁLYNÁL.



1. TENGERI HÁNTÁS C. VERS SORA.
2. KÉT TÖLGY ELNEVEZÉSE A 6-OS ÚT MELLETT SZENTMIHÁLYNÁL.



LOGIKAI FEJLÖVÉSEK

Segíts a harmadikasoknak!
 Elkészült az adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény előtt a parkoló. Azok a harmadikosok mehetnek 
negyedikbe, akik meg tudják mondani, hányas számú parkolóban áll a 
tanár bácsi autója! Segíts neki! 



JÁTSZANI IS ENGEDD..

Játék óraközi szünetre

Ugrálóvár – játék 8-12 éveseknek

Hivatalosan ugróiskolának hívják, 
szerintem ma is sok gyerek játszhatja 
még – remélem. De azoknak, akik 
már elfeledték, hadd idézzem meg a 
szabályait.

Nagyon kreatívok voltunk abban, hogy 
hogyan lehet 1 perc alatt bármivel, 
bárhova megrajzolni a pályát (betonra, 
porba). A játék úgy kezdődik, hogy az 
első játékos az előre beszámozott vagy 
csak a képzeletünkbe számot viselő 1-es 
négyzetébe dob egy kavicsot. Odaugrik 
egy lábon, lehajol, majd kaviccsal a 
kézben ugorva megfordul és visszaugrik 
a starthoz. Utána a 2-es négyzetet célozza 
meg, ide úgy jut el, hogy egy lábon bele 
ugrik az 1-es mezőbe majd tovább ugyanazon a lábon a kettesbe. Itt megint 
felveszi a kavicsot, megfordul és visszaugrál a starthoz. Következik a 3-as mező.

Mivel a képen látható ugró iskola 3-as, 4-es mezője dupla, így ebben a sorban 
bal lábbal a 3-asba, jobb lábbal a 4-esbe ugrunk terpeszben (egyszerre kell, 
hogy érje a láb a földet), majd a kavicsot felvesszük, ugorva fordulunk, és 
visszaugrálunk a starthoz.

Szépen halad előre a játékos. Mikor végzett az egyik irányban, kezdi elölről a 
másik irányból. Dob a 7-be, ugrik, felveszi, fordul, vissza. 6-os, ugrik, felveszi, 
fordul, vissza. Utolsó dobása az 1-es mezőre lesz.

Addig folytatja a játékot, amíg a következő négyzetbe beletalál, az ugrálása 
során nem ér le a másik lába ott, ahol egy lábbal kell mennie, nem lép ki a 
mezőből. Ha ezek valamelyikében vét, következik a másik. Természetesen, 
amikor újra rá kerül a sor, azzal a négyzettel folyatatja, amiben az előbb rontott.



Ezt a játékot nagyon-nagyon sokszor játszottuk az óraközi szünetekben (bár 
elárulom: ez inkább a lányok játéka volt), de nyári vakáció alkalmával szóba 
sem jött ez a játék: az ugrálóvár számunkra az iskolához kötődött.

Gumizás – játék 10 -14 éveseknek

Ezt a játékot szintén csak óraközi szünetekben láttam játszani. Bevallom 
férfiasan, én sosem játszottam, ez a lányok privilégiuma volt. 

Valahogy a következőképpen zajlott a 
játék. Kb. 3 méter gumit végtelenítettek 
(ehhez kiváló volt a boltban kapható fehér 
gatyagumi), és egy-egy gyerek szemben 
állva, kis terpeszben a bokájával tartotta 
azt, így két párhuzamos egyenest alkotott 
a közepes megfeszített gumi. A harmadik 
volt az ugráló.

A játék lényege, hogy a párhuzamos 
gumiszalagok között vagy ezekre, 
vagy ezek mellé ugrani meghatározott 
koreográfia szerint. Voltak alappályák és 
áthúzások.

Az első alappálya: (az egyik gumit tartó gyermekkel szemben helyezkedve) a két 
párhuzamos gumi közé kell összezárt lábbal beugrani (1), majd terpeszugrás, 
de a gumin belül (2), ezt váltakozva összesen az 5. ütemig, ekkor a 6. ütemben 
úgy kell végrehajtani a terpeszugrást, hogy rá kell ugrani a két gumira, 7-re 
páros lábbal vissza középre, 8-9 újra terpesz és zárt láb gumin belül, 10-re 
páros lábbal kiugrani a két gumin kívülre.

Ennek a pályának az „áthúzása”: páros lábbal szembe állunk a két párhuzamos 
gumival (vagyis a két gumit tartó gyermek felé az oldalunk néz) úgy, hogy a 
lábfejünk a hozzánk közelebb eső gumi alatt van, úgy ugorjuk át a 2. gumit, 
hogy ezt a gumiszakaszt „magunkkal visszük”. Ekkor hátratolatunk, így a 
bokánk hátsó fele viszi magával a 2. gumiszakaszt és kapunk egy háromszöget 
(átfogó az első gumi és magasan helyezkedik el, a háromszög két oldala a 2. 
gumi és alacsonyabban van), ekkor páros lábbal ráállunk a „háromszög” 
csúcsára és páros lábbal úgy ugrunk fel, hogy az eredetileg 1 gumira, vagyis a 
jelenlegi „átfogóra érkezzünk. Majd - mivel a felugrás következtében a 2. gumi 
visszaugrik az eredeti helyére, arra is ráugrunk páros lábbal és páros lábbal 



leugrunk róla. Ütemét tekintve aláállunk, áthúzzuk (1) felugrunk és ráugrunk 
az első gumira (2), ráugrunk a 2. gumira (3) és kiugrunk (4). 

Ez volt az első alappálya és áthúzás, de ebből volt még több fajta is: voltak forgásos 
pályák (180 fokban kellett a levegőben megfordulni a saját tengelye körül a 
játszónak), előreugrásos motívumok és még a csuda tudja milyen megoldások. 
Egy biztos hosszan és fárasztóan lehetett ezt játszani. A játék a továbbiakban 
úgy haladt, hogy a pályák sorendje adva volt, mindenki megjegyezte, hol tart, 
amikor „rontott” valaki, akkor cserélt helyet a gumit tartó gyerekekkel. Amikor 
valaki végigjárta a pályákat, akkor az egész folyamat újrakezdődött, de ekkor 
már magasabbra helyezett gumin mutatta be ügyességét: lábszár, térd, és 
combmagasság következett.

Ha csak ketten voltak, akkor sem volt probléma, hiszen az egyik gumit tartó 
játékost egy szék is helyettesíthette…

Ebben a lányok voltak hallatlan ügyesek és kitartóak. Volt idő, mikor lehet, 
hogy tolltartója nem volt minden lánynak, de a gumiköteggel a táskája ki volt 
tömve, hogy bármelyik szünetben tudják kezdeni, vagy folytatni a játékot.

DÍSZPOLGÁRAINK

2004. Stéfely Mihály

Stéfely Mihály az adonyi oktatás- és nevelésügy emblematikus, nagy tekinté-
lyű alakja, volt iskolaigazgató kiváló pedagógusi munkásságáért részesült el-

ismerésben.



ADONYI EMBEREK- ADONYI ÉRTÉKEK: 
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Dr. Endrész Valéria, a mikrobiológus

Név: Dr. Endrész Valéria (született: 1957.), 
mikrobiológus, egyetemi tanár. 1980-tól 
kutató biológus az EGIS-nél, 1993-97. között 
az USA-ban vakcina kutatásban vesz rész, 
a Wistar Institute tudományos kutatója. A 
philadelpiai munka után 1997-től a Szegedi 
Tudományegyetemen dolgozik, de emellett a 
Magyar Tudományos Akadémia tudományos 
főmunkatársa, az Elméleti Orvostudományi 
Bizottság, a Szegedi Területi Bizottság és 
a Magyar Mikrobiológiai Társaság tagja. 
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Egyetemen 1998-ban avatták a biológiai 
tudományok doktorává. Kutatási területe 

az egyik atípusos tüdőgyulladás kórokozójának (Chlamydophila pneumoniae) 
vizsgálata, az ehhez kapcsolódó vakcina (Protektív chlamydia antigén) 
kidolgozása illetve egy másik vakcina tesztelése (Atherosclerosis). A világ számos 
orvostudományi szaklapjában másfélszáz publikációja jelent meg az elmúlt 30 
évben, melyet tudományos közlemények és alkotások több mint 700-szor idéztek 
már, hivatkoztak rá.

Ecsődi László (EL) faggatja Dr. Endrész Valériát (EV).

EL: A biológia érdekes, szép tudomány, de az a szakterület – mikrobiológia -, 
melyet gyakorolsz, nem könnyen megfogható. Hogy választ magának tizenéves 
korban valaki ilyen szakterületet?

EV: Sok véletlen és a körülmények játszottak közre abban, hogy Szegedre 
jutottam. A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumba írattak a szüleim, 
mert azt gondolták abban az időben a legjobb gimnáziumnak a környéken. 
Azt sem akarták, hogy a Dunaújvárosba utazgatás fáradalmai hátráltassanak 
a tanulásban, így kollégista lettem. A szüleim azt akarták, hogy megkapjam a 
lehetőséget a tanulásra, ezt fontosnak tartották nagyon. Mindig szorgalmas diák 
voltam, meg akartam felelni a követelményeknek, így aztán a gimnáziumban 
szinte minden tárgyból jó jegyeim voltak. Az osztályfőnökünk, Dr. Cserjés 



ADONYI EMBEREK- ADONYI ÉRTÉKEK: 
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Dr. Endrész Valéria, a mikrobiológus

Név: Dr. Endrész Valéria (született: 1957.), 
mikrobiológus, egyetemi tanár. 1980-tól 
kutató biológus az EGIS-nél, 1993-97. között 
az USA-ban vakcina kutatásban vesz rész, 
a Wistar Institute tudományos kutatója. A 
philadelpiai munka után 1997-től a Szegedi 
Tudományegyetemen dolgozik, de emellett a 
Magyar Tudományos Akadémia tudományos 
főmunkatársa, az Elméleti Orvostudományi 
Bizottság, a Szegedi Területi Bizottság és 
a Magyar Mikrobiológiai Társaság tagja. 
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Egyetemen 1998-ban avatták a biológiai 
tudományok doktorává. Kutatási területe 

az egyik atípusos tüdőgyulladás kórokozójának (Chlamydophila pneumoniae) 
vizsgálata, az ehhez kapcsolódó vakcina (Protektív chlamydia antigén) 
kidolgozása illetve egy másik vakcina tesztelése (Atherosclerosis). A világ számos 
orvostudományi szaklapjában másfélszáz publikációja jelent meg az elmúlt 30 
évben, melyet tudományos közlemények és alkotások több mint 700-szor idéztek 
már, hivatkoztak rá.

Ecsődi László (EL) faggatja Dr. Endrész Valériát (EV).

EL: A biológia érdekes, szép tudomány, de az a szakterület – mikrobiológia -, 
melyet gyakorolsz, nem könnyen megfogható. Hogy választ magának tizenéves 
korban valaki ilyen szakterületet?

EV: Sok véletlen és a körülmények játszottak közre abban, hogy Szegedre 
jutottam. A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumba írattak a szüleim, 
mert azt gondolták abban az időben a legjobb gimnáziumnak a környéken. 
Azt sem akarták, hogy a Dunaújvárosba utazgatás fáradalmai hátráltassanak 
a tanulásban, így kollégista lettem. A szüleim azt akarták, hogy megkapjam a 
lehetőséget a tanulásra, ezt fontosnak tartották nagyon. Mindig szorgalmas diák 
voltam, meg akartam felelni a követelményeknek, így aztán a gimnáziumban 
szinte minden tárgyból jó jegyeim voltak. Az osztályfőnökünk, Dr. Cserjés 

Gézáné tanította a biológiát. Odafigyelt rám és bátorított. Az egy évvel felettem 
végző egyik lány biológusnak jelentkezett Szegedre. Őt felvették, és mivel 
sok érettségiző korú fiatalhoz hasonlóan nem sok elképzelésem volt, milyen 
felsőfokú oktatási intézményben kellene folytatnom a tanulmányaimat, hát 
azt gondoltam, én is megpróbálom ott. Érdekes volna az élőlények, az élővilág 
rejtelmeinek megismeréséhez hozzájárulni. Persze, nem sok elképzelésem volt 
arról, milyen is a kutatók élete, munkája.

EL: Az egyetem elvégzése után könnyen talál munkát egy kutató biológus?

EV: Mikor elvégeztem az egyetemet - annak ellenére, hogy csak húszan 
kaptunk diplomát, mint kutató biológusok -, nem volt könnyű állást találni. 
Adódott volna lehetőség, hogy anatómiai intézetben dolgozzak, ez nagyon nem 
vonzott, jártam Veszprémben egy vegyipari kutatóhelyen, az sem ragadott meg 
különösképpen. A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban szakdolgoztam, és ott 
hívták fel rá a figyelmemet, hogy az akkor még SZOTE (Szegedi Orvostudományi 
Egyetem) Mikrobiológiai Intézetében az EGYT gyógyszergyár fizeti olyan 
biológus alkalmazását, aki részt vesz a természetes emberi interferon, egy 
vírus- és daganatellenes, emberi sejtek által termelt anyag laboratóriumi 
körülmények közötti termeltetésének kidolgozásában. Mivel Szegedet addigra 
már igencsak megszerettem, úgy gondoltam, eléggé érdekes lehet ez a munka, 
és még Szegeden is maradhatok. Sok évig foglalkoztunk az interferon előállítás 
optimalizálásával, és az EGYT-ből EGIS Gyógyszergyárrá átnevezett gyár egy 
leányvállalatot hozott létre ennek az anyagnak a gyártására. TRIGON-nak 
hívták a leányvállalatot. Aztán kiderült, hogy az interferon nem olyan széles 
körben használható, mint remélték, a TRIGON eredeti formájában megszűnt, 
és ezzel az állásom is.

EL: Ha jól sejtem, valahol a kilencvenes évek elején járunk. A rendszerváltás 
szabadsága adta a lehetőséget: irány külföld. Ma már a fiatalok nagy része 
külföldön is szívesen kipróbálná magát, hogy történt ez nálad?

EV: A véletlen és a körülmények megint a segítségemre siettek. Néhány 
évvel korábban egy kollégánk elment az USA-ba, a philadelphiai Wistar 
Intézetbe dolgozni, mert ott egy debreceni származású kutató, Dr. Gönczöl 
Éva laboratóriumában volt munkalehetőség. Kb. azzal egy időben, hogy az én 
EGIS állásom megszűnt, ott szabaddá vált egy munkahely, és a kolléga rám 
gondolt, hogy nekem testhezálló lenne az a munkakör. Megkeresett, hogy 
hajlandó volnék-e elmenni oda dolgozni. Minden kutatónak érdemes külföldön 
új kutatási módszereket megtanulni, tapasztalatokat szerezni, nyelvet tanulni. 
Nem vagyok igazán vállalkozó szellemű, félek is az idegen helyektől, de ezt 



nem hagyhattam ki. Így aztán elmentem Philadelphiába vendégkutatónak, és a 
tervezett egy évből három és fél lett.

EL: Idegen ország, új munkakörnyezet, más kultúra. Nehéz volt a 
beilleszkedés?

EV: Magyar munkacsoportban dolgoztam, de az intézet igazi nemzetközi 
kutatóhely volt, barátkozhattam lengyelekkel, olaszokkal, franciákkal, volt 
ott orosz, japán, kínai, indiai. Érdekes volt betekintést nyerni az amerikai 
életformába, megismerkedni jobban az ott beszélt nyelvvel, és egy bizonyosfajta 
szabadságérzetet is megtapasztaltam. Azért a honvágyam mindig hazahúzott, 
hiányzott a család, többször is hazautaztam, és fájó szívvel mentem vissza. 

EL: Amikor aztán végleg hazajöttél, irány újra Szeged…

EV: A körülmények aztán újra a segítségemre jöttek. Mikor a philadelphiai 
főnököm megpályázta a szegedi egyetem mikrobiológiai intézetének vezetői 
pozícióját, és el is nyerte, hazajöttem vele. Így sikerült ugyanabba az intézetbe 
visszakerülni, ahonnan elindultam. Ennek köszönhetően most már 34 évvel az 
egyetem elvégzése után még mindig az első munkahelyemen dolgozom.

EL: Ez a kutatóintézet hol helyezkedik el a nemzetközi munkamegosztásban?

EV: A Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet elsősorban oktatói, 
mondhatni másodsorban kutató hely. Egy egyetemi oktatónak illik és elvárják 
tőle, hogy az oktatott témakörben kutatást is végezzen. Míg az interferon 
gyártás fejlesztése fontos alkalmazott kutatási feladat volt az intézetben, az 
interferon hatásának kutatásában is részt vettem. Az intézet sok eredményt 
ért el ezen a téren. Aztán a kutatási profil változott, és az új intézetvezető 
irányítása alatt vakcina, azaz védőoltás kutatásával kezdtünk el foglalkozni. Egy 
bizonyos cytomegalovirus elleni vakcina kutatását Philadelphiában kezdték, és 
azt folytattuk Szegeden is. Ezen a téren is írtunk le figyelemre méltó kutatási 
eredményeket. Aztán egy különleges baktérium, a chlamydia okozta fertőzés 
vizsgálatával kezdtünk foglalkozni. Egy-egy ilyen kutatási téma ma már nagyon 
sokrétű, és az eredmények mindig egy apró részletet tesznek hozzá az addig 
sok más kutató által leírt ismerethez. Természetesen az intézetünk nehezen 
versenyez a kizárólag kutatással foglalkozó intézetekkel, sok időt fordítunk 
az orvostanhallgatók, gyógyszerész- és fogorvostan hallgatók oktatására, és a 
kutatás anyagi oldala is gátat szab az új kutatási eredmények létrehozásának. 
Kevés a kutatási támogatás, és egyre drágább anyagokkal és eszközökkel lehet 
új eredményeket produkálni. 



EL: Milyen érzés ilyen neves kutatóintézetben dolgozni?

EV: Néha elámulok azon, hogyan jutottam el odáig, hogy orvostanhallgatókat 
oktassak. Hát igen, sok, folyamatos tanulás szükséges hozzá. A baktériumokról, 
vírusokról és parazitákról egyre több és több ismeretanyag halmozódik fel, 
és ahhoz, hogy azt taníthassa az ember, folyamatosan tanulni kell. Ugyanez 
vonatkozik a kutatásra is, mert ahhoz, hogy egy kutató újszerű ismereteket 
fedezzen fel, tudni kell, hogy mások mit írtak le, és hol tart a kutatás. 

EL: Mikor ma Magyarországon érettségit, diplomát, vagy éppen doktorit 
hazudnak maguknak , te szerényen elhallgatod a tiédet. Miért?

EV: Ha valaki kutatói, vagy oktatói állást tölt be, akkor az szinte kötelező, és 
természetes, hogy a doktori címet megszerezze. Nem könnyű dolog, de ezt meg 
kell tenni. Nem is maradhatna az ember ilyen munkakörben anélkül. Tehát én 
ezt a címet nem érzem egy külön érdemnek, hanem szinte minimumnak, ami 
az ilyenfajta munkához kell. Ezért aztán nem is szeretem használni. Mindenki a 
saját foglalkozásában szükséges ismereteket megszerzi, esetleg tanfolyamokat 
elvégez, az én munkámhoz ez kellett.

EL: Adonyból indultál, köt- e még valami ide a gyerekkorodon kívül?

EV: Adonyba mindig „haza” jövök. Meg is teszem ezt gyakran, szinte 
minden második hétvégét, az ünnepeket, és a szabadságomat is általában 
itt töltöm. Leginkább persze a közeli családhoz való tartozás vonz ide, de jó, 
hogy gyerekkoromból ismert emberekkel találkozhatok itt néha, és a húgomék 
révén olyan adonyiakkal ismerkedhetek meg, akikkel a gyerekkoromban nem 
volt semmi kapcsolatom.

EL: Hogy érzed, adonyi vagy még, vagy inkább szegedi ?

EV: Talán inkább már szegedi vagyok, mert az életem nagy részét ott töltöm, 
odaköt a munkám, de azért adonyinak is tekintem magam. Olyasmi ez, mint a 
kettős állampolgárság.



HELYBEN SZÜLETTEK
Vers - őszi hangulatban

Őszi alkony
A fürge dalos madarak torkából lassan elcsitul az ének.

Lenyugvó nap nagytermében felgyúlnak a vöröslő fények.
Elcsendesül a Duna fodrozódó, szélmarta hulláma,
Aranyhídon andalog a fény, a csillagos éjszakába.

Megnyugszik az erdő puhán zizzenő szőnyege,
Ma már nem sodorja tovább az ősz illatos szele.
Megnyúló árnyékok mutatnak a távoli keletre,
Párás lehelet ül a tájra a fülledt nyarat feledve.

Este van. Hűvösbe fordul a derűsen fénylő nappal,
Csipkés takaró kúszik az égre, puha felhőhabbal.

Lomhán, csendes félhomályba burkolózik minden,
Ragyogó csillagok gyúlnak lassan a sötétedő égen.

Mint gyöngyfüzérek, úgy fénylenek az utcai lámpák.
Dolgos embereket, esti harangszóra, vacsorával várják.

Frissen sült tök illata árad egy ház közelében.
Csak a hordó hangoskodik gazdák pincéjében.

Horváth Tibor

Kicsit noir a hangulat, így este
Ajtóm előtt neszez a sötét,

imbolygó falra meszelt árnyak
rémisztik a gyertyák fénykörét.

Élnek s mozdulnak most a tárgyak.

Rég elveszett, múló játékokkal
játszanak felejtett emlékeim:

vívok a magam-szőtt mítoszokkal.
Gyűrött digitális fényképeim

villognak egymás után fáradtan,
és a cseppenés közben megfagyott
viasz-koppanás ébreszt bágyadtan.
Ma nagyon, nagyon egyedül vagyok.

KJ.



KÖZÖSSÉGEK
Adony Szőlőhegyi Fiatalok Csoport

Az Adony Szőlőhegyi Fiatalok Csoport 2012 
szeptemberében alakult közösség. Alapítója 
Kozmér Amanda a Dunamenti Szent Orbán 
Borrend Adony 2012-ben megválaszott 
borkirálynője, aki a borrendi tevékenységének 
egyik fő céljául tűzte ki, hogy összekovácsolja 
az adonyi fiatal, leendő szőlőtulajdonosokat.  
Fontos kihangsúlyozni, hogy a csoport tagjait 
olyan fiatalok alkotják, akik a megalakuláskor 
még nem fogalkoztak önállóan szőlőműveléssel, 
borkészítéssel.
A csoport elsődleges célja az Adony környéki 

szőlőhegy kulturális és természeti értékeinek megóvása, továbbörökítése, a 
soron következő generáció motiválása, szakirányú ismereteinek fejesztése.
A csoport tagjainak fele nem Adonyban élő fiatal, így a jelenleg megrendezésre 
kerülő programok évi egy közös pincejárásra és egy bálra korlátozódnak. A 
pincejárások alkalmával a fiatalok szülői befolyás nélkül formálnak véleményt 
az adott évi termésről, borokról. 2012 óta több fiatal is kedvet kapott ahhoz, 
hogy saját bort készítesen. 
A szőlőműveléshez köthető ünnepek, hagyományok életben tartása 
kiemelkedően fontos a csoport számára, így három csoporttag Paulusz Enikő 
-aki 2014 óta a csoport vezetője- Kozmér Amanda és Lédeczi Szilveszer 
összefogásának eredménye, az adonyi Szüreti mulatság felelevenítése a 2014-
es és 2015-ös évben. 
Mint új „szőlőhegyi generáció”, szakmai tapasztalatcseréink és kulturális 
rendezvényeik által egy olyan közösség együttműködésében bízunk, mely 
az Adony Szőlőhegy régmúltban keletkezett hagyományait szilárd alapon 
képviselheti a jövőben. 

Kozmér Amanda alapító
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MIT HOZ A JÖVŐ, MIT HOZ A MÚLT?
Advent előtt

Mindenszentek kalácsa
Mindenszentek alkalmával a háziasszony mákkal megszórt három fonatú 

kalácsot készített. Annyit, ahányan vannak a nagy családban. Ennek a 

kalácsnak a neve: Heilige stricli. A kalácsot aztán kiosztották a család tagjainak, 

mindenkinek egy járt.

Advent „előestéje”
Advent a karácsony előtti negyedik vasárnappal – más megfogalmazásban a 
Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal 
– veszi kezdetét, és karácsonyig tart. A karácsonyi ünnepkör advent első 
napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja 
egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Az „eljövetel” időszaka, az áhítat 
ideje. Ilyenkor nincs helye a mulatságnak. Ezért Adonyban szokás volt, hogy 
november 30-án „Bezárták a hegedűket” – eztán már nem volt szabad mulatni. 
Ez a szokás kissé emlékeztet engem arra a húsvéti katolikus hagyományra, 
miszerint nagycsütörtökön „a harangok Rómába mennek”. Milyen szép is a 
néphagyomány, mikor egy magyarság- szerte ismert hagyományt egy kis 
közösség saját hagyománnyá tükröz egy másik ünnepkör kapcsán.

Krisztus Király vasárnapja
November utolsó vasárnapját Krisztus Király vasárnapjának hívták, ilyenkor 
este gyertyás körmenet vonult végig Adonyban, mely a II. világháború után 
elmaradt. Bár hivatalosan csak 1969. óta került erre a napra Krisztus Király 
ünnepe, de a néphagyomány már jóval korábban így tisztelte ezt a napot.

Márton, a borbíró
A borosgazda éves munkájában ez volt a legizgalmasabb időszak. Ilyenkor 
mutatta meg először a bor valódi önmagát, és a gazdának minden tapasztalatára 
szüksége volt, hisz itt kellett felismernie a bor kínálta lehetőségeket és azt, 
hogy miként lehetne még javítani azon, és melyek azok a módosítások, amiket 

el kell, vagy el lehet végezni. Az első fejtés erre az időszakra esik: a must 
megforrt, az újbor letisztult. Szokás volt ekkor a közös kóstolgatás, egymás 
borainak elemzése. A baráti találkozások, a kellemes légkörben eltöltött 



délutánok beszélgetéseket, baráti véleményeket csalnak elő, amik segítenek 
összehangolni a lelkeket, felkészülve a karácsonyi ünnepekre. Egy biztos, hogy 
a bornak Márton volt a bírája.

Szent András hónapi időjárás jóslatok

November 1. Marianna  Ha esős Mindenszentek,
Sok hó lesz rá, figyeljetek!

November 11. Márton Márton napkor, ha a lúd jégen áll,
Karácsonykor térdig sárban jár. 
Ha Márton napja ködös, zűrzavaros tél lesz, 
Ha pedig hideg, száraz tél. 
A Márton-lúd melle csontja, 
Ha világos, hó lesz, Ha fekete, eső.

November 19. Erzsébet Ha Erzsébet megrázza pendelyét,
Leesik az első hó. 
Tél elejét szabja Szent Erzsébet napja.

November 25. Katalin Ha Katalin kopog,
Akkor a karácsony locsog, 

Viszont, ha Katalin locsog, 
Akkor a karácsony kopog.

November 30. András András-napi hó, A vetésnek nem jó.

Szent Márton és a koldus. Dunántúli oltárkép 1490 tájáról.



SÜSSÜNK (FŐZZÜNK) VALAMIT,
 AZT IS MEGMONDOM, HOGY MIT!

A takarékosság jegyében

Kelt rétes

 „A régi családokban nagyon takarékosan éltek.  Nem nélkülöztek, mert minden 
megtermett a ház körül, a szőlőben, tehén, disznó is volt majd minden háznál, a 
baromfi ott kapirgált az udvaron, mégis mindent nagyon megbecsültek. Mara-
dék ételt, hullott gyümölcsöt, beszáradt lekvárt nem dobtak ki, hanem felhasz-
nálták egy új fogás elkészítéséhez” – mondja Marczinka Lászlóné Pajer Erzsi 
néni, aki egy ötgyerekes család egyetlen leány gyermekeként nőtt fel.
A kelt rétest is főleg akkor sütötték, amikor a padláson télire felaggatott szőlő-
fürtök potyogni kezdtek, vagy akadt egy kis maradék kemény lekvár, ami aztán 
a töltelékbe került.
Jöjjön a recept, amivel Erzsi néni díjat is nyert a Nők Lapja hagyományőrző re-
ceptpályázatán:

Hozzávalók (4 rúdhoz)
Tésztához: 

•80-90 dkg liszt 
•5-6 dkg élesztő 

•3dl tej 
•1 tojás 

•evőkanálnyi zsír 
•csipet só 

Töltelék: 
•1 nagy pohár tejföl,
•4-5 evőkanál cukor 
•25 dkg búzadara, 

•bármilyen apró gyümölcs, kemény lekvár
•fahéj
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Elkészítés: 

Az élesztőt kevés cukros tej-
ben felfuttatom, a lisztet tálba 
teszem egy csipet sóval, majd 
bele az élesztő, a tojás, és a zsírt 
kicsit megolvasztom, és úgy te-
szem bele, majd annyi tej,hogy 

jól dagasztható legyen. Kida-
gasztom és legalább fél órát pi-
hentetem. Deszkán négyfelé 
veszem. Asztalra teszem terí-
tőre, amit előzőleg kicsit meg-
liszteztem és elkezdem nyújta-

ni, finoman húzni. Mikor kinyújtottam (óvatosan, hogy ne szakadjon), jöhet rá 
a töltelék. A búzadarát a cukorral zsíron megpirítom, felöntöm kb. 2dl vízzel, és 
hagyom kicsi dagadni, majd a tésztára rakom, és rászórom a gyümölcsöt vagy 
lekvárt. Ezután tejföllel jól meglocsolom, fahéjjal meghintem. Egy irányba felte-
kerem, és zsírozott tepsibe még kb. fél órát kelesztem. Utána megkenem tojás-
sal és jól előmelegített sütőben megsütöm közepes fokozaton. 
A hozzávalókat nem szoktam pontosan kidekázni, csak találomra.
 



EGÉSZSÉGÜNKRE!

„A Teremtő három orvost rendelt számunkra: 
Dr. Csend, Dr. Diéta, Dr. Humor” 

(Jonathan Swift – Lajos atya egyik kedvenc mondása volt!)

11.01.-11.30-ig – Általános tisztításra
Minden reggel egy csésze csalánlevélből készült tea. A savtúltengésben szen-
vedők háromnaponként a csípős csalán helyett fehér árvacsalánból készítsék 
a teát.Fehér árvacsalán, amelyet az első fagyok beköszöntéséig gyűjthetünk 
főleg nyirkos, árnyékos helyeken.

Rendelő

Jönnek a fagyok, sőt hó is lehetséges, fontos a réteges öltözködés és a megfelelő 
lábbeli. A jó téli cipő bőrből van, a lábat nem szorítja, víztaszító anyagokkal tisz-

títható, szükség esetén kettő zokni mellett is kényelmes.  
Ha száraz a lábad, nem fázik. Télen fontos, hogy a zokni pamutból legyen, mert 

a nedvességet ez szívja föl biztonsággal. 
Az influenza és tüdőgyulladás elleni injekció beadásának hónapja, keressük fel a 

háziorvost!
 



VIRÁGGAL MONDOM EL
Készülve a telelésre

Novemberben sincs okunk a szomorkodásra! A késő őszi hónap bőkezű: 
tarka levelek, gyümölcsök, az utolsó virágok, termések díszítik fel a ter-
mészetet.

A hűvös idő meleg tónusokra színezi a teraszt, a kertet. A lakásban is 
használjuk a narancs, bordó, sárga, barna különböző árnyalatait.
A nappalok gyorsan véget érnek, keressük elő a nyáron használt mécse-
seket, gyertyákat, így a gyorsan jövő szürkületben is élvezhetjük az ösz-
szeállított dekorációnkat.

A tél beköszönte előtt a kerti tavunkról is gondoskodnunk kell. Levelek, 
növények maradványai ne maradjanak a vízben, mert felbomlásuk után 
az oxigént mérgező gázokká alakítják át. A halakat hagyjuk a vízben, ha 
a vízmélység nagyobb 80 cm-nél, eltelelnek a tó fenekén.
Ha a nyár folyamán készítettünk mini tavat, a növényeket vegyük ki be-
lőlük, zuhanyoztatással távolítsuk el róluk az algát, békalencsét, és te-
gyük tiszta vizű edénybe. A dézsás növényeinket a beköltöztetés előtt 

pár napig már ne locsoljuk.
Ez a késő őszi időpont még alkalmas a kü-
lönböző szabad gyökerű növények ülteté-
sére, mint például a gyümölcsfák, a sövé-
nyek, a díszfák, az örökzöldek. A novemberi 
végi dekorációk egyik kedvence az adventi 

koszorú. A hagyományos 4 gyertyás koszo-
rúktól kezdve, a modern, gyertyacsodákkal 

díszítetteken át, a gyertya nélküli változato-
kig mindenféle előfordul. Az alap lehet: toboz, moha, szalma. A borítása: 
fenyő, különböző örökzöld, szalaggal betekert, termésekkel leragasztott.
A gyertyák mérete és száma függ az alap méretétől. Igyekezzünk az ará-
nyokat tartani. Természetesen a lakásunk színeivel harmonizáló árnya-
latokat alkalmazzunk, de követhetjük az éppen aktuális trendeket is.
A készítésüknél mindig figyeljünk rá, hogy a gyertyák ne érjenek hoz-
zá a díszítésekhez, és soha ne hagyjuk egyedül, ha égnek rajt a gyertyák!
A bejárati ajtóra, a kerti kapura szintén tegyünk kisebb-nagyobb dekorá-
ciókat  készülve a karácsonyra.
Kellemes novembert kívánok!



1. BÁLINT ÁGNES MESEFIGURÁK.
2. BÁLINT ÁGNES MESEFIGURÁK.

1-2. BÁLINT ÁGNES MESEFIGURÁK

LOGIKAI FEJLÖVÉSEK
2X2 néha 5? – hetedikesek és a film

A hetedikesek média órán megnézték a 2x2 néha 5 című régi magyar filmet, és 
matematikai oldalról próbálták bizonyítani az állítás igazságát. Sikerült nekik!
Az alapállításuk a következő volt (ez nyilvánvalóan igaz):  0,5 = 0,5

Az egyik oldalt szorzattá alakították:            0,5 = 2x0,25

Mindkét oldalhoz hozzáadtak 1,5-öt:   0,5+1,5 = 2x0,25+1,5

Mindkét oldalt megszorozták kettővel:                1+3 = 4x0,5+3

A műveleteket elvégezték mindkét oldalon:                               4 = 2+3

A bal oldalt szorzattá alakították, a jobb oldalt összeadták: 2x2=5
És tényleg igaz lenne?
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JÁTSZANI IS ENGEDD..
Játékok órák alatt

Ezek a játékok az unalmas órák játékai voltak. Ma már biztos nem játszanak 
ilyen játékokat, mert a diákok manapság már nem unatkoznak az órákon, ez 
csak a mi időnkben volt így… 
Ha a padon mindkét diák könyököl és ellenkező kézre fektették a fejüket két le-
hetőség volt. Ha egymás felé néztek, akkor amőbáztak, ha egymástól ellenkező 
irányba, akkor torpedóztak.

Amőba – játék 14 év felett

Elárulom, ez volt a kedvenc logikai játékom. 
Sokat játszottuk, sokszor lebuktunk, de mindig 
újrakezdtük.
A játékot két játékos játssza négyzetrácsos há-
lón (mondhattam volna egyszerűbben is: a ma-
tek füzet utolsó lapján, aztán, ha az betelt, ak-
kor az utolsó előtti lapon). A játékosok felvált-
va rajzolnak egy-egy jelet (X és kör) a háló me-
zőire. 
A játék célja, hogy a játékos a saját jeléből ötöt 
helyezzen egymás mellé bármilyen irányban 

(vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan) illet-
ve, hogy ebben megakadályozza az ellenfelét. 

A játékot az X-szel játszó játékos kezdi, ezután a felek felváltva helyeznek egy-
egy jelet a táblára. Egy játékos nyer, ha sikerül öt jelet egymás mellé tennie. A 
játék döntetlen, ha a tábla megtelik és egyik játékosnak sem sikerült öt jelet 
egymás mellé lerakni.

A játékot sok módon és stratégia mentén játszottuk. Aki kezdett, az volt tá-
madó pozícióban, de a győzelmet nem lehetett előre borítékolni. Aki kezdett 
ugyan előnyben volt, de a jól végiggondolt védekezés is hamar győzelemre ve-
zethetett.

Egyik stratégia volt, ha a sakk lóugrásának mintájára "L" alakban raktuk le je-
leinket (persze, ha ezt az ellenfeled is megengedte), akkor soha nem lehet elle-
ned ötös nyerő vonalat elérni. A „profik” játékában az ilyen stratégia végtelen 
játékhoz és döntetlenhez vezetett. 
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Torpedó – játék 14 év felett

Az amőbánál szükséges, hogy mindketten lássuk a pályát, addig a torpedónál 
épp ellenkezőleg, mindenki csak a saját tábláját láthatja, és elég jól kell takar-
nia a másik előtt, hogy az ne juthasson indokolatlan előnyhöz.

A két játékos elé egyenként két 10x10-
es négyzetrácsokra osztott lap kerül: 
praktikusan szintén a matekfüzet hát-
só oldalait vettük igénybe hozzá (szé-
lükön 1-10-ig, illetve felül A-J-ig jelöl-
ve, hogy egy-egy mezőt egyértelmű-
en lehessen azonosítani az oszlop és a 
sor meghatározásával: a mai táblázat-
kezelő programok vélhetően innét vet-
ték a cella beazonosításhoz elengedhe-
tetlen jelölést ). Az egyik 10x10-es táb-
lán helyeztük el a saját flottánk hajóit. 
A másik táblán rögzítettük a torpedó-
ink becsapódásinak helyét azzal, hogy 
talált-e vagy sem. Nem láthattuk egy-

más tábláit. Az elhelyezendő hajók 1 db 5 egység hosszú, 2 db 4 egység hosz-
szú, 4 db 3 egység hosszú, 4 db 2 egység hosszú és 5 db 1 egység hosszú hajó 
került a táblánkra. A hajóknak nem kellett egy vonalban álló négyzetekből áll-
ni, azok kanyarodhattak is, de egy oldallal kellett érintkezni mindenképpen. 
Viszont az egyes egységeknek egymástól legalább egy négyzet távolságra kell 

lenniük: még sarkukkal sem érintkezhettek.

Ha mindkét játékos minden hajót elhelyezett, kezdődhet a tényleges játék. A já-
ték során az ellenfél területére adtunk le felváltva lövéseket. Ha a lövés nem ta-
lált, akkor a másik ezt közölte és a saját lapunkon (nem arra, amelyiken a saját 
hajóinkat rajzoltuk fel, hanem a másik, üres lapra) egy X-et rajzoltunk, jelezve, 
hogy oda már lőttünk, de nem volt találat. Az ellenfelünk ugyanígy jelzi a lövést, 
de ő azon a lapon, amelyikre a hajóit rajzolta. Ha találtunk, akkor egy "o" kerül 
a saját ellenőrző lapunkra. Ez azt jelezte, hogy egy ellenséges hajó egy darabja 
az adott mezőn van ellenfelünknél. Ilyenkor érdemes volt a szomszédos mező-
ket is végiglőni, hogy a fennmaradó részeket is eltaláljuk. Ha egy hajó minden 
darabját eltaláltuk, akkor az elsüllyedtnek számított, melyet a támadott fél kö-
teles volt bejelenteni (talált, süllyedt). A játék nyertese az volt, aki előbb lőtte 
ki az ellenfél hadiflottáját, vagyis az összes hajóját.



ADONYI EMBEREK- ADONYI ÉRTÉKEK: 
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Dr. Marczinka Zoltán, a kéziguru

Marczinka Zoltán 1962. augusztus 1-jén, Adonyban 
született, a pedagógusként dolgozó Marczinka 
László, és a helyi postahivatal vezetője, Pajer 
Erzsébet harmadik gyermekeként. Zoli ma már 
elismert nemzetközi hírű kézilabda-szakember, 
kézilabdaedző és tanár. De hogyan is jutott el 
idáig…?

Aki kérdéseivel megtalálta Marczinka Zoltánt (MZ): Morva Dóra (MD).

MD: Mikor kezdtél el kézilabdázni és hol?
MZ: Adonyban kezdtem el játszani, általános iskolában, ott Gáborfi tanár úr, 
mint testnevelő tanár tartotta az edzéseket. Később, mikor már egyesületi 
szinten játszottam, játszottunk, akkor Králl István volt az ifjúsági csapat edzője.
MD: Azt kérem, hogy meséld el a kézilabdás utadat!
MZ: Általános iskola után a székesfehérvári József Attila Gimnáziumban 
érettségiztem, utána Kiskőrösön voltam katona. A gimnáziumi évek alatt az 
iskolai csapatban, majd a MÁV Előrében szerepeltem, és a katonaság alatt is 
sikerült játszanom a helyi csapatban. Aztán felvételt nyertem a Pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karának földrajz-testnevelés 
szakára, ahol 1985-ben szereztem diplomát. Ugyanebben az évben középfokú 
kézilabda-edzői képesítést is szereztem a Budapesti Testnevelési Főiskola 
edzői szakán. Közben végig az Universitas PEAC aktív játékosa voltam. 
Ezután a MOL-nál kaptam sportállást, és Százhalombattára, a Dunai Kőolaj NB 
I/B-s kézilabdacsapatába igazoltam. 
1988-ban mentem külföldre, és több ország érintésével végül Ausztráliában 
telepedtem le. Miközben játékosként is aktív maradtam, Sydneyben elindult a 
kézilabda-edzői pályafutásom. 1991-ben lettem válogatott, és részt vettem az 
ausztrál kézilabda-válogatott játékosaként Hirosimában az Ázsia-bajnokságon. 
MD: Úgy tudom, hogy ekkoriban,’93-ban jelent meg a Kézilabdázásról szóló 
könyved is, ami elég népszerű lett… Azon mikor kezdtél el dolgozni?
MZ: Igen, ’93-ban jelent meg, és a Nemzetközi Kézilabda-szövetség hivatalos 



tankönyve lett. A könyvön a feleségem támogatásával és segítségével 3 és fél 
évet dolgoztam a kézirattól a kiadásig. Playing Handball címen először angol 
nyelven jelent meg, majd egy évvel később sor kerülhetett a Kézilabdázás című 
400 oldalas könyv magyar kiadására is. Jelenleg folyik a könyv a szlovák nyelvű 
fordítása, és remélhetőleg még ebben az évben kiadásra is kerül.
MD: Gratulálok! Nem akartalak félbeszakítani, folytasd, kérlek!
MZ: Miután befejeztem az aktív játékot, 1997-ben lettem az ausztrál férfi 
kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. A csapattal részt vettem az egyiptomi 
világbajnokságon (1999) és a Sydney-i nyári olimpiai játékokon (2000). 
2001-ben családommal visszatértem Magyarországra. Két évig a Szentendre 
NBI/B-s csapatát edzettem, majd 2003-tól a magyar női kézilabda-válogatott 
edzője lettem Mocsai Lajos szövetségi kapitány segítőjeként. A horvátországi 
világbajnokságon ezüstérmet szerzett a válogatott, a 2004-es athéni nyári 
olimpiai játékokon pedig 5. helyezést értünk el.
2004-ben sportigazgató–helyettese voltam a Magyarországon megrendezett 
6. Női Kézilabda Európa-bajnokság szervezőbizottságának és ebben az évben 
lettem az Európai Kézilabda Szövetség előadója is.
2007-2009-ben sportigazgatóként a hazai rendezésű Női Junior Európa-
bajnokság, szervezéséért és lebonyolításáért voltam felelős, majd 2009-ben 
edzőként visszatértem a magyar női kézilabda-válogatotthoz, ahol Mátéfi 
Eszter szövetségi kapitány munkáját segítettem (2009-es kínai világbajnokság 
– 9. hely; 2010-es norvég-dán közös rendezésű Európa-bajnokság – 10. hely).
MD: Ez így elég sűrűnek tűnik, főleg, hogy tudom, hogy közben a tanulást is 
folytattad…
MZ: Igen, 2010-2011-ben a Semmelweis Tudományegyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Karán szereztem MSc (mesterképzés) Okleveles Kézilabda 
Szakedző diplomát, és felvételt nyertem a Warsói Józef Pilsuldski Testnevelési 

Egyetem Doktori iskolájába, ahol 2015-ben szereztem meg a PhD doktori 
címet.

Közben, 2013-ban az Európai Kézilabda Szövetség mesteredzője lettem, 
majd ugyanebben az évben a Magyar Kézilabda Szövetség kinevezett a 2014. 
decemberi közös, magyar-horvát szervezésű Női Kézilabda Európa-bajnokság 
szervezőbizottságának ügyvezető igazgatójává.
MD: Jelenleg milyen beosztásban dolgozol?
MZ: Az új elnökség felállása óta, májustól a Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai 
– és Sportigazgatója vagyok, valamint a szövetség keretén belül létrehozott 



Nemzetközi Edzőképző Központ munkáját vezetem igazgatóként.
MD: Mit jelent neked Adony, adonyinak lenni azok után, hogy szinte az egész 
világot bejártad?

MZ: A gyermekkor mindig meghatározó az ember életében, így természetesen 
bennem is mély nyomokat hagytak az Adonyban leélt gyermekévek. A Duna, 
a Sziget, a Kastélykert, a Szőlőhegy vagy az iskolai bajnokságok, lakodalmak, 
ifjúsági találkozók rengeteg élménnyel gazdagítottak. Ezért hálás vagyok a 
sorsnak, hogy Adonyban láttam meg a napvilágot, ahol nagyszerű útravalót 
kaptam ahhoz az életúthoz, amit eddig bejártam. A Bocskai utcából indultam, ezt 
sosem felejtem el, és bárhol vagyok, amikor elindulok Adonyba édesanyámhoz, 
akkor azt mondom: megyek haza Adonyba...

MD: Milyen szálakkal kötődsz jelenleg Adonyhoz?
MZ: Sajnos kevesebb időt töltök Adonyban, mint szeretnék, pedig itt tudok 
a legjobban feltöltődni, kikapcsolódni, s ha ott vagyok, akkor is leginkább a 
szülői házban, édesanyámmal töltöm az időt. Bátyáim sem Adonyban élnek, 
velük és családtagjaikkal is többnyire itt szoktunk összejönni. A szűkebb 
rokonság viszont adonyi, vagy szintén ide jön haza, így a családi összejövetelek 
alkalmával nemcsak az én generációm, de a gyermekeim korosztálya is ápolni 
tudja a rokoni kapcsolatokat. A volt iskolatársak közül egyre kevesebbről tudok, 
de nagyon örülök, mikor az egykori kézilabda csapat tagjaival néha összefutok 
Adonyban.

MD: Mit üzensz azoknak a mostani fiataloknak, akik éppen úgy, mint Te, a 
sportot szeretnék élethivatásul választani?
MZ: Az én generációm még szerencsésnek érezhette magát, mert mentesült 
az internet és a mobiltelefon elvonó hatásától. Sokat voltunk a szabadban, 
állandóan mozogtunk, ráadásul Gáborfi Lajos tanár úr vagy Králl István 
személyében olyan testnevelő-edző, közösségépítő felnőttekkel voltunk 
körülvéve, akik ki is tudták használni, és kordában tudták tartani ezt a pozitív 
energiát. A sport ezért nem csak testileg adott kiváló alapokat, de közösségi 
viselkedési normákat állított fel számomra, rendszerességre, igényességre 

és következetességre nevelt. Ezek olyan értékek melyek a mostani munkám, 
mindennapi tevékenységem alapját képezik. Az aktív sportolás tehát szinte 
mindenre megtanít, emellett életpálya modellt biztosíthat annak, aki 
kellőképpen elhivatott a sport vagy adott sportága iránt.



Nemzetközi Edzőképző Központ munkáját vezetem igazgatóként.
MD: Mit jelent neked Adony, adonyinak lenni azok után, hogy szinte az egész 
világot bejártad?

MZ: A gyermekkor mindig meghatározó az ember életében, így természetesen 
bennem is mély nyomokat hagytak az Adonyban leélt gyermekévek. A Duna, 
a Sziget, a Kastélykert, a Szőlőhegy vagy az iskolai bajnokságok, lakodalmak, 
ifjúsági találkozók rengeteg élménnyel gazdagítottak. Ezért hálás vagyok a 
sorsnak, hogy Adonyban láttam meg a napvilágot, ahol nagyszerű útravalót 
kaptam ahhoz az életúthoz, amit eddig bejártam. A Bocskai utcából indultam, ezt 
sosem felejtem el, és bárhol vagyok, amikor elindulok Adonyba édesanyámhoz, 
akkor azt mondom: megyek haza Adonyba...

MD: Milyen szálakkal kötődsz jelenleg Adonyhoz?
MZ: Sajnos kevesebb időt töltök Adonyban, mint szeretnék, pedig itt tudok 
a legjobban feltöltődni, kikapcsolódni, s ha ott vagyok, akkor is leginkább a 
szülői házban, édesanyámmal töltöm az időt. Bátyáim sem Adonyban élnek, 
velük és családtagjaikkal is többnyire itt szoktunk összejönni. A szűkebb 
rokonság viszont adonyi, vagy szintén ide jön haza, így a családi összejövetelek 
alkalmával nemcsak az én generációm, de a gyermekeim korosztálya is ápolni 
tudja a rokoni kapcsolatokat. A volt iskolatársak közül egyre kevesebbről tudok, 
de nagyon örülök, mikor az egykori kézilabda csapat tagjaival néha összefutok 
Adonyban.

MD: Mit üzensz azoknak a mostani fiataloknak, akik éppen úgy, mint Te, a 
sportot szeretnék élethivatásul választani?
MZ: Az én generációm még szerencsésnek érezhette magát, mert mentesült 
az internet és a mobiltelefon elvonó hatásától. Sokat voltunk a szabadban, 
állandóan mozogtunk, ráadásul Gáborfi Lajos tanár úr vagy Králl István 
személyében olyan testnevelő-edző, közösségépítő felnőttekkel voltunk 
körülvéve, akik ki is tudták használni, és kordában tudták tartani ezt a pozitív 
energiát. A sport ezért nem csak testileg adott kiváló alapokat, de közösségi 
viselkedési normákat állított fel számomra, rendszerességre, igényességre 

és következetességre nevelt. Ezek olyan értékek melyek a mostani munkám, 
mindennapi tevékenységem alapját képezik. Az aktív sportolás tehát szinte 
mindenre megtanít, emellett életpálya modellt biztosíthat annak, aki 
kellőképpen elhivatott a sport vagy adott sportága iránt.

HELYBEN SZÜLETETT
Klein Franciska: Gülüke, a tengerimalac kalandjai a moziban

(modern, mai mese)
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis falu, ami a Duna partján feküdt. 
Kis község mindösszesen néhány kisebb ház, egy községháza, egy kisbolt és 
egy orvosi rendelő volt a faluban. Ettől a kis falutól nem messze volt egy óriási 
város. A városban volt minden, ami csak kellett. Odajártak a gyerekek iskolába, 
a felnőttek dolgozni. Mindennek ellenére a város nem volt kellemes, de nem 
ám! A levegő füstös volt, az emberek mind rohantak, de ez most nekünk a 
történet szempontjából nem fontos. Nos! Ebben a nagyvárosban volt egy 
kicsiny, eldugott utcában egy kis állatkereskedés. Tényleg igazán pici volt, de 
tudjuk, „sok jó állat kis helyen is elfér”. Történt egyszer, hogy ebben a kicsiny 
állatkereskedésbe betévedt Kristóf és az anyukája, Anna. A fiú – aki csupán 
8 éves volt –szeretett volna egy tengerimalacot. Kérlelte is az anyukáját, 
hadd kapjon egyet. Az egyik nap – a hosszas kérlelés eredményeképpen – 
betértek az apró állatkereskedésbe. Kristóf rögtön összebarátkozott az egyik 
tengerimalaccal. Nem akarta otthagyni az üzletben az új, kis szőrös barátját.
- Anyu! Kérlek, annyira aranyos! Vigyázni fogok rá! Ígérem!
- Jaj, Kristóf! Te ehhez még kicsi vagy! 
Majd ha már egy kicsit nagyobb leszel! – mondta az anyukája.
- De én már nem vagyok kicsi! Nyolc éves vagyok! – jelentette ki Kristóf.
- Hát… Legyen. Melyiket szeretnéd? 
A kisfiú arcán széles mosoly futott végig.
- Azt ott – mondta határozottan.
- Ó! Ő lesz az?!- kérdezte az eladó, akit nem mellesleg Jani bácsinak hívtak.
- Igen! –mondta Kristóf, és közben egyhelyben ugrált.
- A neve: Gülüke. Nagyon aranyos tengerimalac. 
Mindenkinek ő volt a kedvence- mondta az eladó
- Jaj, de jó! – örvendezett Kristóf.– 
Mindenhová velem fog jönni: a játszótérre, a moziba, és sokat fogunk játszani, 

és nagyon fogok rá vigyázni! Ígérem!
- Jól van, kisfiam, de most már menjünk. Köszönjük! Viszlát!
- Köszönöm, és csókolom!
Amikor Gülüke és Kristóf hazaértek, Bence és Panna, Kristóf barátai, már várták 
őket, vagyis Kristófot várták, mert ők még nem tudtak a kisfiú új barátjáról.
- Sziasztok! – köszönt a fiú, miközben kiszállt az autóból.
- Szia! Hűű! Ez meg mi? – ámuldozott Bence.
- Nem látod? Egy tengerimalac! – mondta Panna.
- Igen – helyeselt Kristóf – Ő Gülüke, a tengerimalacom. Akartok játszani vele?



- Most nem lehet. Csak azért jöttünk, hogy megkérdezzük, eljössz–e velünk
délután a moziba?– kérdezte Bence.
- Bence anyukája elvisz minket – folytatta Panna.
- Anya, ugye elmehetünk? – kérdezte Kristóf.
- Mehettek? Kristóf, te elmehetsz a moziba, de Gülüke nem mehet veled. A
mozi nem tengerimalacnak való hely, ezt meg kell értened!
- Oh. Pedig olyan jó lett volna együtt megnézni a filmet – szontyolodott el a kis 

Kristóf.
- Sajnálom, kicsim –maradt hajthatatlan Anna.
- És ha vennék a zsebpénzemen neki is jegyet?
- Azt nem lehet. Gülüke egy állat, az állatok pedig nem járnak moziba.
- Jó, mi most megyünk – mondta Panna.
- Négyre jövünk - fejezte be Bence.
- Szia, Kristóf! Csókolom! – köszöntek el a gyerekek.
- Sziasztok! – mondta Anna – Gyere kicsim, menjünk ebédelni!  Azzal
bementek a házba.

Hamar eljött a négy óra. Kristóf egy hátizsákba becsomagolt zsebkendőt, a 
plüssmaciját és innivalót az útra a moziig. A hátizsákot nem zipzározta be, 
és letette a földre az íróasztala mellé. Indulás előtt még egy kicsit kiengedte 
Gülükét, és játszott vele. Mikor lement– mert csöngettek –, Gülükét otthagyta a 
szőnyegen. A kis ravasz bemászott Kristóf nyitva hagyott hátizsákjába, mintha 
csak tudta volna, mit akar a fiú. Mivel késésben voltak, Kristóf csak felszaladt 
a lépcsőn, felkapta a hátizsákot, gyorsan bezipzározta, és már szaladt is le. 
Az autóban többször hozzáért a tengerimalachoz, de mindig úgy gondolta 
csak a macijához ért hozzá. Mikor megérkeztek a moziba, hamar megvették a 

jegyeket, és még sikerült nekik a film elejére odaérni. Kristóf maga mellé tette 
a hátizsákját, és elmerült a film nézésében…

Gülüke kezdett unatkozni a hátizsákban. Az okos tengerimalac hamar rájött, 
hogy a zipzár számára óriási akadály, de a kis szőrmók nem csüggedt. Erős, éles 
fogaival hamar kirágta magát a hátizsák egyik sarkánál. Felfedező útra indult 
a sorok között. Amikor már a járkálásba is beleunt, elosont az egyik ajtóhoz.

Szerencséje volt, mivel néhány későn érkező vendég éppen beosont az ajtón. 
Szegény kis tengerimalacot majdnem összetaposták, de aztán sikerült kijutnia. 
Látott a folyosón egy nyitott ajtót. Elindult az ajtó irányába, ami a WC-be nyílt. 
Épp az egyik eldugult lefolyót szerelte egy férfi. Gülüke körbeszaglászott 
odabent. Az emberhez nem ment túl közel. Aztán a férfi elindult valamerre. A 
tengerimalac követte. Az alagsorba mentek. Gülüke lassan és óvatosan követte 
a férfit, amikor hallott valamit az egyik sarokból.
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- Psztt! – hallatszott.
- Nekem szólsz? – kérdezte illetődötten Gülüke.
- Hát nem is a szerelőnek! – felelte egy vékony hang.
- Nem látlak.
- Gyere ide!- A kis tengerimalac elindult a hang irányába. Hamar észrevette, 

hogy egy egérke hívja őt. 
– Szia! A nevem Cincogi, a kisegér. És a tied?
- Szia! Én Gülüke vagyok, a tengerimalac.
- Hogy kerültél ide? – kérdezte Cincogi
- Bemásztam a hátizsákba és itt rágtam ki magam. Hol vagyok?
- A moziban. Vagyis a mozi alagsorában.
- De nekem vissza kell mennem…
- Ne! Olyan egyedül vagyok.
- Miért, hol van a többi egér?
- A többieket megmérgezte a szerelő. A pattogatott kukoricába kevert valamit,
de baj történt. Néhány mozinéző gyerek is beteg lett. Nem tudják mi okozta, a
szerelő pedig csak lapít. Mivel nem derült ki mi okozta, így be akarják zárni 
mozit, de ha bezárják a mozit, akkor nekem nem lesz hová mennem.

- Segíthetek valamiben? - kérdezte a tengerimalac.
- Hát… Ha segítenél leleplezni a szerelőt, akkor talán nem zárnák be a mozit,
és nem kellene elköltöznöm.
- Hűha… Az nem lesz könnyű…
- Valahogy ide kellene csalogatni valakit! – mondta Cincogi.
- Tudom már! – kiáltott fel Gülüke – Van egy tervem….
Amíg Gülüke és Cincogi odalent szövögették a tervüket, a film már közeledett a 
végéhez. Kristóf még mindig nem vette észre a lyukat a hátizsákján. Túlságosan 
belemerült a filmbe. Eközben a folyosón egy kis tengerimalac és egy egérke 
kóválygott. Remek tervük megvalósításához készültek éppen, mikor Kristóf 
édesanyja, Anna lépett be a moziba. Azért jött, mert látta Gülüke nyitott ketrecét 
és azt hitte, hogy Kristóf becsempészte újdonsült barátját a moziba. Belépett, 
és egyből megpillantotta a tengerimalacot a folyosón. Megpróbálta elkapni, 
ami nem volt egy egyszerű dolog. Ekkor lett vége a filmnek. Kristóf, Panna, 
Bence és a mamája is kitódultak a nézőtérről. Amikor Bence is észrevette a 
tengerimalacot így szólt :

- Nézd, Kristóf, az nem a te tengerimalacod?
- Ugyan, hogy került volna ide? – kérdezte Panna
- Gülüke! – kiáltott fel Kristóf és utána iramodott. Kristóf, Anna, Panna, Bence
és a mamája mind Gülüke után eredtek.
Gülüke érezte, hogy bajban van. Lábak voltak mindenfelé és még öt üldözője is 



akadt. Jó néhány kört kellett tennie, mire megtalálta az ajtót, ami az alagsorba 
vezetett, ráadásul még arra is figyelnie kellett, hogy el ne veszítsék a nyomát, 
mert akkor a terve nem sikerül. Amikor leért az alagsorba, Cincogi már várta.
- Arra menj, ott a szerelő! Most rajtakapjuk! – Gülüke gyorsan beszaladt a
szobába, mire Kristóf, Anna, Panna, Bence és a mamája utána. Amikor beértek
a szobába, a férfi éppen mérget szórt a kukoricára. Anna és Bence mamája
egyből rájöttek, mi célt szolgál a kukorica. Szóltak a mozi igazgatójának, aki
erre felelősségre vonta a szerelőt. Miután az bevallott mindent, elbocsátották.
- Ez a tengerimalac egy kis hős! Bármikor szívesen látjuk! – mondta a mozi 
igazgatója.

Ezzel az ajánlattal Gülüke lett az első tengerimalac, aki moziba járt minden 
hétvégén. Azóta Gülüke és Cincogi -  Kristóf felügyelete mellett -  együtt járnak 
a nagyváros legnépszerűbb mozijába filmet nézni.

Az én mesémnek sajnos itt vége, de Gülükének még biztosan sok kalandja volt 
a moziban!

MÜLLER FANNI  2.a
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BEKÖSZÖNTŐ
Tél

Persze a hó többnyire már csak egy korábbi nemzedék emlékezetében él, 
hiszen az utóbbi négy-öt évben – nemcsak januárra, hanem az egész télre – 
rizikós döntés volt a gyereknek szánkót venni karácsonyra. Sokat olvashatunk 
a visszafordíthatatlan folyamatokról, amit környezetünk szennyezésével 
magunknak okoztunk, de most már végképp be kell látnunk; a hagyományos 
évszakok szűnőben vannak; akár plusz húsz fokos februárt is követhet mínusz 
tizenöt fokos március, a kisebb hőmérsékleti ingadozásokról, az akár egy nap 
folyamán történő tíz, tizenöt fokos hőmérséklet-különbségekről nem is szólva.

Hol van már az a biztonságos, kiszámítható és stabil időjárás, mely 
gyermekkorunkat jellemezte. Akkor bizton tudtuk, hogy november elején 
felcsatolhatjuk a korcsolyát, és akár vakon megindulhattunk a Kis-Dunára, 
annak is inkább a gáttól északi oldalára, mert biztos, hogy kemény jég fogadott. 
Ha szerencsénk volt, akkor szélmentes fagyás mellett nemcsak kemény, de 
egyben tükörsima is, ami ha párosult azzal, hogy nem lepte be a hó, akkor 
csodálatos korcsolyapályát biztosított Adony fiatalságának. 

Jöttek is rendesen a népek, a házilag készített korikulccsal felcsatolták azokat 
a korcsolyákat, amilyeneket talán már nem is árulnak. Ma már a cipővel együtt 
gyártott a módi, de akkor egy bakancs is megtette, legfeljebb egy szezon alatt 
kétszer-háromszor kellett sarkaltatni a suszternél, mert a korcsolya fogazott 
tartója lemarta a bakancs bőrtalpának rétegeit. 

Ha végre a helyére került a kori, akkor jött a mulatság; voltak, nem is kevesen, 
akik az iváncsai bejáró fölöttig is elkoriztak csapatostól, míg mások inkább a 
szigetben vágott, tört ütőkkel, a valahonnan beszerzett korongokkal hokiztak. 
Aztán voltak, akik kisbaltával, kalapáccsal jöttek, hogy az átlátszó jég alatt az 
alvásba dermedt halakra vadásszanak. Ha elég ügyesek voltak, gyorsan betörték 
az alvó hal felett a jeget, aztán egy gyors mozdulattal kikapták a jószágot, 
amit a parti fűzfákról levágott fűzérre fűztek fel szép sorjában. Amennyire 
visszaemlékszem, legtöbbször törpeharcsát lehetett így zsákmányolni, 
amiből ha sikerült eleget begyűjteni, egy igen jó ízű harcsapörköltet készített 
édesanyánk. 

Így vált a Kis-Duna is gyermekkorunk fontos játszóterévé a téli zimankóban 
is. Még akkor is, amikor a hó már belepte a jeget, mert akkor került elő a 
másik játékunk, a szánkó. Életem egyik feledhetetlen élménye volt, amikor 



felbátorodva a nagyobb gyermekek példáján magam is ráültem a szánkóra és 
az akkor még szinte forgalom nélküli 6-os út szélén meghintáztatva először 
siklottam le a meredek töltésoldalon, hogy rátérve a jégre, a Nagy-sziget 
széléig siklódjak. Először félelmetes volt, aztán az ember rájött, hogy ez nem is 
veszélyes, így aztán alaposan ki tudta élvezni azt a talán két-három perces utat, 
ami után aztán vagy tíz percnyi erőfeszítésbe került újra visszasétálni, a szánkót 
a meredeken felhúzni.

De amikor ezt is meguntuk, jött a másik, cseppet sem veszélytelen módja a 
szánkózásnak. Kilestük a TÜZÉP udvarból kihajtó kocsisokat, aztán szépen 
mögéjük lopózva a kocsihoz kötöttük a szánkónkat, és úgy húzattuk magunkat. 
Tartott ez addig, míg a kocsis, például a Buzora bácsi észre nem vette, és hátra 
nem csordított egyet az ostorral hangos kiabálás közepette. Akkor aztán gyorsan 
elváltunk, és végső megoldásként a Táncsics utcáról ereszkedtünk le a Koller 
utcára. 

Volt még egy helyünk, a parkban a Fila. Itt is az volt a jó, hogy a Filáról lecsúszva 
– a jégen át – jó hosszan lehetett siklani. Akinek meg a korihoz volt kedve, az a 
parkban lévő befagyott tó két ágán is talált erre megfelelő helyet.

A hamar beálló szürkület, meg a szülőktől várható dorgálás hajtott minket csak 
haza esténként, mert egyébként a hótól keményre fagyott nadrágban sem fáztunk 
vagy legalábbis nem vettük észre. Ha meg mégis olyan hideg szelek fújtak, hogy 
az már nekünk is sok volt, akkor az udvarban, árokban hóból épített buckákba 
fúrt hókalyibába fészkeltük be magunkat, ahol mindig kellemes idő volt. Itt 
aztán lehetett kártyázni, viccet mesélni, meg azt tervezni, hogy mit fogunk majd 
csinálni, ha elmúlik a tél.

Percsi Tibor



MIT HOZ A JÖVŐ, MIT HOZ A MÚLT?
Az eljövetel ideje

Az adonyi karácsonyi szokásoknak se szeri se száma. Emlékezzünk meg 
néhányról!

Szállást keres a Szent Család

Adonyban is élő néphagyomány volt Luca naptól 
karácsonyig, hogy esténként idősebb asszonyok, 
minden este másnál összejőve, emlékeztek meg 
a Szent Család szálláskereséséről. 14 család vett 
részt ebben, mindig máshoz jártak, be volt osztva, 
hogy mikor, kihez mennek. Karácsonyeste előtt 
való nap volt az utolsó. Vittek magukkal Szent 
Család képet, melyet a szép terítővel letakart 
asztalra tettek, mellette gyertyákat gyújtottak, és 
közös imádsággal töltötték az estét. Volt egy ének 
is, melyet ilyenkor énekeltek:

Szállást keres a Szent Család,
De nincsen ki helyet ád,

 Szállásunkat mi megosztjuk,
                    Szűz Máriát befogadjuk.

Ez a hagyomány is az advent várakozását és az együvé tartozás közösségi 
élményét erősítette.

Adventi betlehemezés

A betlehemezés Adonyban nem korlátozódott a szent estére. Már Luca napon 
útra keltek a fiúk, hogy vigyék az örömhírt. A gyermekek saját készítésű 
betlehemmel járták a falut, megemlékezve a kis Jézus születéséről. Minden 
szerepet fiúk játszottak, természetesen beöltözve pásztornak subába, 
Máriának, Józsefnek, angyalnak.
A betlehemet papírdobozból készítették, benne a figurák szintén papírból 
voltak kivágva. A versekkel, mondókákkal a karácsonyi misztériumot idézték 
fel.
A köszöntésért diót, szaloncukrot, almát vagy aprópénzt kaptak a betlehemezők.



MIT HOZ A JÖVŐ, MIT HOZ A MÚLT?
Az eljövetel ideje

Az adonyi karácsonyi szokásoknak se szeri se száma. Emlékezzünk meg 
néhányról!

Szállást keres a Szent Család

Adonyban is élő néphagyomány volt Luca naptól 
karácsonyig, hogy esténként idősebb asszonyok, 
minden este másnál összejőve, emlékeztek meg 
a Szent Család szálláskereséséről. 14 család vett 
részt ebben, mindig máshoz jártak, be volt osztva, 
hogy mikor, kihez mennek. Karácsonyeste előtt 
való nap volt az utolsó. Vittek magukkal Szent 
Család képet, melyet a szép terítővel letakart 
asztalra tettek, mellette gyertyákat gyújtottak, és 
közös imádsággal töltötték az estét. Volt egy ének 
is, melyet ilyenkor énekeltek:

Szállást keres a Szent Család,
De nincsen ki helyet ád,

 Szállásunkat mi megosztjuk,
                    Szűz Máriát befogadjuk.

Ez a hagyomány is az advent várakozását és az együvé tartozás közösségi 
élményét erősítette.

Adventi betlehemezés

A betlehemezés Adonyban nem korlátozódott a szent estére. Már Luca napon 
útra keltek a fiúk, hogy vigyék az örömhírt. A gyermekek saját készítésű 
betlehemmel járták a falut, megemlékezve a kis Jézus születéséről. Minden 
szerepet fiúk játszottak, természetesen beöltözve pásztornak subába, 
Máriának, Józsefnek, angyalnak.
A betlehemet papírdobozból készítették, benne a figurák szintén papírból 
voltak kivágva. A versekkel, mondókákkal a karácsonyi misztériumot idézték 
fel.
A köszöntésért diót, szaloncukrot, almát vagy aprópénzt kaptak a betlehemezők.

Adventi időjárásjóslás

Luca naptól karácsonyig a gazdák írták a napok időjárását reggel, délben, este, 
és ebből következtettek az eljövendő 12 hónap időjárásra.

Szent este napjának kora estéje

Karácsony kora este, mikor az esthajnalcsillag feljött, indultak el a kanászok és 
a gulyások ostorukat durrogtatva a faluban. Minden utcát meglátogattak, ahol 
voltak olyan állatok a gazdák portáján, amelyeket év során kihajtottak a legelőre. 
Bár a fizetséget annak rendje és módja szerint megkapták, azonban ilyenkor 
– osztozva a sikeres év eredményein – a gazdák ajándékokkal, borravalóval 
jutalmazták őket. Voltak, akik bőkezűbben adakoztak a kanászoknak, 
teheneseknek, bízva abban, hogy az eljövendő évben még nagyobb gondot 
fordítanak az állataikra.

Szent eset napi vacsora előtt

Minden asztalra egy kis kosárban dió került, azoknál a házaknál, ahol e szokást 
tartották. Annyi szem dió, ahányan az asztalt körbeülték. Mindenki vett egyet 
belőle, és akié rossz volt, az a következő évben sokat volt beteg.

Szent este napi vacsora

Szép adonyi szokás volt, hogy a karácsonyi vacsora alkalmával – mikor a 
család együtt leült enni – a háziasszony nem állhatott fel az asztaltól a vacsora 
végéig. Ha valami hiányzott az asztalról, azt valamely más családtagnak kellett 
odavinni.

Szent este napi vacsora után

Elterjed szokás volt nálunk, hogy a vacsorát követően az asztalterítőt nem 
vették le, nem rázták le, a morzsáknak az asztalon kellett maradni. Gyümölcsöt 
és süteményt tettek az asztalra, az asztal alá pedig szénát, szalmát és kukoricát 
készítettek be éjszakára. Mindezt azért tették, hogyha éjjel jön a kis Jézus, akkor 
legyen mit enni neki és a vele érkező állatoknak (báránynak, szamárnak) is.



Aprószentek napi köszöntés

Aprószentek (december 28) napján a fiúk maguk fonta korbáccsal felkeresték 
a lányos házakat és jelképes korbácsütésekkel, jókívánsággal köszöntötték az 
ottaniakat: 
             Egészséges légy, keléses ne légy, 
	 													Ez	újesztendőbe	újjá	szülessél!

Karácsony havi időjárásjóslás

  Hideg, havas december, 
Jó termést vár az ember.

December 13. Luca Szent Lucának híres napja,
A napot rövidre szabja. 
Ha Luca sárban jár, 
A karácsony hóban áll.

December 25. Karácsony A zöld karácsony rossz,
Fehér húsvétot hoz.

December 27. János Ha János-nap borús,
A termés igen dús.

December 31. Szilveszter Ha Szilveszter nyugszik széllel,
Az újév derűvel kél fel.
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SÜSSÜNK (FŐZZÜNK) VALAMIT,
 AZT IS MEGMONDOM, HOGY MIT!

Disznóvágás Adonyban, sváb hagyományok szerint.

Lassacskán elfelejtődik a korábbi években szinte minden háznál szokásos 
disznótartás és hízlalás, majd a tél beálltával a disznóölés, illetve az ünnepnek 
számító disznótor. Mindezekről gyermekeink mára már alig tudnak valamit.

Régi időben ugyanis a húsellátás messze nem volt olyan színvonalon, mint 
manapság. Az sem volt elhanyagolható szempont, hogy a sertés ellátásához 
szükséges terményt, takarmányt, alomszalmát többnyire minden gazda maga 
termelte meg, de felhasználták a konyhai hulladékokat és maradékokat is.

Egy-egy portán 2-3 hízót is neveltek. Ezek gyakorta elérték a 200-250 kg-
ot is. Minden nagyobb gazda foglalkozott főleg mangalica és a yorkshire 
(kesének nevezett) fajták tenyésztésével. A felesleges szaporulatot a temető 
szomszédságában lévő területen havonta tartott vásáron lehetett értékesíteni 
azoknak, kik maguk nem foglalkoztak malacneveléssel.

A disznóölés komoly előkészülettel járt. Már előző nap be kellett szerezni a 
szükséges eszközöket: forrázó teknőt, forgató láncokat, rémfát, forraló üstöt 
és üstházat, bontó asztalt, az úgynevezett „hastok”-ot. Ezek ugyanis nem 
mindenkinek álltak rendelkezésre, ezért mástól kellett kölcsönkérni.

A bontó és hasító késeket, a szúrókést, a hasító bárdot általában a böllér hozta 
magával, aki gyakorlott mestere volt a disznó feldolgozásának. Nem ritkán 
viszont ezt a munkát maga a gazda is el tudta végezni.

Az asszonyok feladata volt a fűszerek beszerzése és előkészítése, pld: fekete 
bors, őrölt paprika, majoránna, só, fokhagyma, vöröshagyma, valamint a 
tartósító pácléhez szükséges, ízlés szerint eltérő fajtájú egyéb fűszerek.

A vöröshagymát megtisztították, és zsiradékon üvegesre párolták. A fokhagymát 
ugyancsak megtisztították, és összezúzva egy befőttes üvegbe rakták, majd 
annyi vízzel töltötték fel, hogy az éppen ellepje. A véres hurkához zsemlekockát 
pirítottak.

Másnapra a család apraja-nagyja összejött. Szükség esetén segítségül a 
barátok vagy a szomszédok is megjelentek. A háziak kora hajnalban felkeltek. 



Begyújtották a tüzet az üst alatt, melyet előzőleg vízzel töltöttek meg és azt 
felforralták.

A következőkben a felnőttek megkóstolták, egyben minősítették a házigazda 
által főzetett pálinkát. Csak ez után jöhetett a disznó kihozása, lefogása, 
majd leszúrása. A böllérnek a nyaki ütőeret kellett átvágni ahhoz, hogy a vér 
rendesen és teljesen kifolyjon. A vér felfogása mindig valamelyik asszony 
dolga volt, aki ezt kezével folyamatosan keverte. Így lehetett ugyanis a vér 
alvadását megakadályozni. A leszúrt állatot, miután meggyőződtek arról, hogy 
az, e világból kimúlt, a forrázó teknőbe, az oda befektetett forgató láncokra 
helyezték. A háziasszony eddigre már kitöltötte a forralt bort, amit a hideg idő 
ellenszereként elfogyasztottak. Eközben elvétve ugyan, de volt olyan eset, hogy 
a disznó szúrását a gyakorlatlan vagy az amatőr böllér nem találta jól el, és az 
bizony - amíg nem figyeltek rá - meglépett. Végül csak némi üldözést követően 
tudták a teknőbe tenni.

A szőrzet eltávolítása 80-90 °C-os, 3-4 vödörnyi vízzel történt, ebből először 
a disznó hátára csorgattak, majd a láncokat húzva, illetve eresztve az állatot 
többször átforgatták. Végül a hasalját is leforrázták, ügyelve arra, hogy a 
lábak is elegendő forró vizet kapjanak. A sikeres forrázást követte a szőrzet 
eltávolítása, lekaparása, külön erre a célra acéllemezből készült tölcsér alakú 
kaparókkal, vagy életlen késekkel.

Ezután kerül sor a rénfára történő felhúzásra, oly módon, hogy a köröminaknál 
beszúrt vaskampókat a teknőre fektetett rénfahíd állítható távolságú facsapjaira 
feszítve felakasztották, majd a szerkezet hátsó két lábát kitámasztották és az 
elülső lábakat két markos legény mindaddig emelte, míg a disznó feje is a föld 
fölé kerül.

Ebben az állapotban további alapos tisztítás után kezdődhetett a bontás. A 
sváb hagyományok szerint ugyanis a disznót nem perzselték. Megjegyzem, 
hogy az utóbbi évtizedekben ezt a szokást elhagyták, és gázláng segítségével 
a bőrt szinte feketére perzselik, majd a perzselt hámrészt nedves ruhával 
történő áztatás közben tisztára kaparják. Ez az eljárás azért praktikus, mert így 
a felesleges bőrdarabok kézzel könnyedén lehúzhatók.

A bontás már a böllér dolga, aki felülről lefele haladva a hasi oldalon óvatosan 
végig- hasítja a disznót, vigyázva arra, hogy a hashártyát át ne vágja, illetve a 
beleket ne sértse meg. Bárddal finoman átvágja a kereszt- és állkapocs csontokat, 
majd körbevágja a végbélnyílást, amit kiemelve elköt, és megkezdi a belső 
részek kibontását a hashártya óvatos bemetszésével, miközben a segítője egy 



nagyobb edénybe felfogja a kiforduló belső részeket. Ezt követően leválasztja 
a nemes belső részeket (vesék, máj - melyről eltávolítja az epehólyagot -, lép 
tüdő, szív, nyelv). Időközben a főzőüstbe tiszta vizet tesznek, és ebbe rakják 
a máj és a vesék kivételével a többi belső részt. A májat csak  rövid időre és 
később kell beletenni, ellenkező esetben nagyon megkeményedik. Gyakori 
szokás volt ilyenkor reggelire hagymás májat vagy hagymás vért kínálni.

A böllér nagy precizitást igénylő munkája a hátközép csigolyáig történő 
bevágásával kezdődik és a gerincoszlop hasításával végződik. A hasítás, a háti 
bemetszés mentén bárddal, a csigolyákat felezve és a fej átvágásával történik.

A további munka már a hastokon folytatódik. Kiemeli a hájlepényt, leválasztja 
a fejet, ebből kiveszi az agyvelőt, kiszabja a sonkákat, melyekről leveszi 
körmöket. Kivágja a gerincet az oldalassal, a karajjal és tarjával együtt. 
Leszabja a szalonnákat, kiveszi a dagadót, bár van, aki ezt a szalonnán hagyja. 
A fejről leveszi a kocsonyába való orr részeket, a fület, majd levágja a fogakat 
tartó csontokat (ez utóbbi a kutyák csemegéje). A fej többi része a főzőüstbe 
(abába) kerül. Ide rakja még a sonkák és szalonnák formázását követően leeső 
bőr részeket is. Az ezekről leeső hús- és zsírdarabok a kolbászhoz, illetve a 
zsírsütéshez kerülnek.

Miközben a fenti munkák folynak, az asszonyok alaposan megtisztítják a 
beleket, a gyomrot és a hólyagot a töltelékek számára.

A segítők darabolják a kolbászkészítéshez leválogatott tiszta és kissé zsíros hús 
részeket, valamint a zsírszalonnát, melyekről a bőrdarabokat az abalébe teszik. 
Ugyancsak ide teszik a vászonzacskóba töltött rizst, és kb. 20 perc időtartamra 
a májat.

Amennyiben az abalében minden puhára főtt, szűrőkanállal kiszedik a teljes 
tartalmat, és szétválogatják a disznósajtba és külön a hurkába való részeket.

A kolbászkészítés hozzávalók:

•	 10 kg hús,
•	 30 dkg só,
•	 20 dkg paprika,
•	 4 dkg őrölt bors,
•	 20 dkg előzőnap vízbe áztatott kinyomkodott fokhagyma leve,
•	 2 dkg szegfűbors.
A vegyes sertéshúst és a szalonnát közepes lyukú tárcsán ledarálják. 



Összekeverik a fűszerekkel, a sóval, a borssal, a paprikával, a szegfűborssal 
és a zúzott fokhagyma levével. Jól megdagasztják a masszát, de úgy, hogy túl 
kemény ne legyen, és vékony kolbászbélbe töltik és 25-30 centiméterenként 
megtekerve párokba rendezve. A régebbi időben hassal nyomható töltővel 
dolgoztak. Manapság ezt felváltotta egy könnyedén működtethető szerkezet 
(fogasléces dugattyúval, saválló hengerrel). Az elkészült kolbászokat rúdra 
akasztva egy-másfél napig szikkasztják, majd füstre teszik.

 A receptek leírásánál az anyagokat, illetve a fűszereket soha nem mérték ki 
előre. Mindig ízlelés alapján döntötték el a szükséges mennyiségeket. Ez az 
oka annak, hogy én sem adtam mennyiségeket.

Véres hurka készítés hozzávalók (a húsrészeket az abalében megfőzzük):
•	 némi hús,
•	 tüdő,
•	 gége,
•	 hasalja, vagy tokaszalonna,
•	 lép, mindezek ledarálva,
•	 10-15 db. felkockázott pirított zsemle,
•	 sertésvér (de csak annyi amennyitől jól keverhető),
•	 1kg vöröshagyma dinsztelve és ledarálva,
•	 ízlés szerint fokhagymalé,
•	 só,
•	 fekete bors,
•	 őrölt paprika,
•	 őrölt szegfűbors
•	 majoránna.

A húsokat, a lepirított zsemlekockát, a hagymát kevés zsíron dinsztelik, majd 
ledarálják. Egy tálba teszik az összetevőket, mindezekhez hozzáöntik a vért, a 
fűszereket, majd az egész masszát jól összedolgozzák. Hurkatöltővel tisztított 
sertés vastagbélbe lazán betöltik, és mindkét végét hurkapálcikával vagy 
kender, esetleg lenfonállal lezárják. Ezt követően abálják, azaz kb. 80 fokos 
vízben előfőzik a kész hurkákat. Hűvös, levegős helyen 24 órát állni hagyják, 
hogy leszáradjanak, s kihűljenek.

Májas hurka készítés hozzávalók (a húsrészeket az abalében megfőzzük):
•	 tüdő,
•	 máj,
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sertés vastagbélbe lazán betöltik, és mindkét végét hurkapálcikával vagy 
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Májas hurka készítés hozzávalók (a húsrészeket az abalében megfőzzük):
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•	 máj,

•	 tokaszalonna
•	 2,5 dkg őrölt bors,
•	 2 dkg majoránna,
•	 1kg rizs (abalében puhára főzve),
•	 só, 1,5 dkg,
•	 0,5 kg hagyma,
•	 1,5 dkg őrölt paprika.
A tüdőt lehűlés után a májjal együtt ledarálják. Az apróra vágott hagymát kevés 
zsíron dinsztelik, hozzáadják a májhoz, belekeverik az abalében megfőzött 
rizst, fűszerezik, sózzák. Az egészet jól összekeverik, ha szükséges, kevés 
abalevet öntenek hozzá, majd bélbe töltik, és a végeit elkötik. Ezután 80-90 
fokon egy óra hosszat abálják, majd hűvös, levegős helyen 24 órát állni hagyják, 
hogy leszáradjanak, s kihűljenek. Hosszabb idejű tárolás estén füstölhető.

Disznósajt (svártli) készítés. Hozzávalók (a húsrészeket az abalében 
megfőzzük):
•	 fejhús,
•	 zsírosabb húsdarabok,
•	 nyelv,
•	 szív,
•	 esetleg vese,
•	 bőrke,
•	 abalébe áztatott kinyomkodott fokhagyma leve,
•	 őrölt bors,
•	 őrölt paprika,
•	 só.

A fűszerek mennyisége ízlés szerint értendő. Feltétlenül sok bőrkét kell 
beletennünk, hogy a magas kollagéntartalom összeragassza a sajtunkat. A 
disznósajtot mindig a kelleténél sósabbra kell fűszereznünk, hiszen a főzés 
során ennek egy része kioldódik. A főtt húsokat, a bőrkét, a belső részekkel 
együtt nem túl vékony szeletekre vágják. A fokhagymalét a fűszerekkel együtt 
hozzáadják. Alaposan összedolgozzák, és ha szükséges, abalével hígítják, majd 
a gyomorba töltik. Bevarrják, és 80-90 fokos vízbe helyezve 1 órán át lassú 
tűzön abálják. Kivéve a vízből (esetleg pár helyen már ott is) megszurkálják. 
Egy megfelelő méretű tepsibe helyezik. Erre tesznek 3-4 kg súllyal terhelt 
deszkalapot, és így másnap reggelig préselik. Frissen fogyasztható, hideg 
füstön felfüstölve hetekig is eláll. A tepsiben összegyűlt zsiradékból finom 
pogácsa süthető.
A főzőüstöt az abalé leöntése után kimossák (Az abalé felhasználásával sokféle 



finom ételt készíthetnek pld.: toros káposztát, hurkalevest, rizs vagy árpa 
(gersli) kását, stb.)
Ezek után kerül sor a nagy figyelmet igénylő zsírsütésre, ami többnyire a 
házigazda feladata.
Mivel a régmúlt időben a háztartásokban nem volt hűtőszekrény és hűtőláda, 
a tartósítást sózással és füstöléssel oldották meg. A füstölésre szánt húsok 
sózása volt a böllér utolsó feladata.

Az a tartósítási mód is elterjedt a gyakorlatban, hogy nagyobb húsdarabokat jól 
átsütöttek, és zsírosbödönbe helyezve a még forró zsírral színültig felöntötték.
A munkák befejezését követte a disznótor, melynek első fogása a metélt 
tésztával tálalt húsleves volt. Ezt követék a különböző sültek, hurka, kolbász. 
Körítésként lehetett hozzá fogyasztani krumplit, abalében párolt rizst vagy 
fehér, házilag sütött kenyeret, savanyúságot.
Rendszerint hájas kifli zárta a sort, melyet a friss hájból sütöttek az asszonyok, 
ezután pedig a nyár folyamán elrakott befőtteket lehetett kóstolni.
Szokásban volt a disznótor végén az is, hogy közeli rokonoknak, jó barátoknak, a 

segítőknek kóstolót küldtek, melyben 
mindenből volt egy-egy darabka. 

Természetesen ezt illett, mindenkinek 
viszonozni.
Az egész disznóvágás különösen a 
gyerekeknek volt nagy élmény, akik 
az állat megölésekor fülüket befogva 
a lakásba menekültek. Ezt követően 
szinte mindenütt láb alatt voltak, 
és amint lehetett, mindent elsőként 
végigkóstoltak.
Végezetül azt remélem, hogy erre 
a ma már egyre ritkább eseményre 
jelen írásom emlékeztető lehet 
azok számára, akik még tevékenyen 
vettek benne részt, és egyben a fiatal 
korosztály számára is ad remélhetően 
érdekes információt.

                                          Kékesi István

Munkában Pálfai Lajos, az egyik legkeresettebb böllér. Sok disznót segített át a 
másvilágra....!



finom ételt készíthetnek pld.: toros káposztát, hurkalevest, rizs vagy árpa 
(gersli) kását, stb.)
Ezek után kerül sor a nagy figyelmet igénylő zsírsütésre, ami többnyire a 
házigazda feladata.
Mivel a régmúlt időben a háztartásokban nem volt hűtőszekrény és hűtőláda, 
a tartósítást sózással és füstöléssel oldották meg. A füstölésre szánt húsok 
sózása volt a böllér utolsó feladata.

Az a tartósítási mód is elterjedt a gyakorlatban, hogy nagyobb húsdarabokat jól 
átsütöttek, és zsírosbödönbe helyezve a még forró zsírral színültig felöntötték.
A munkák befejezését követte a disznótor, melynek első fogása a metélt 
tésztával tálalt húsleves volt. Ezt követék a különböző sültek, hurka, kolbász. 
Körítésként lehetett hozzá fogyasztani krumplit, abalében párolt rizst vagy 
fehér, házilag sütött kenyeret, savanyúságot.
Rendszerint hájas kifli zárta a sort, melyet a friss hájból sütöttek az asszonyok, 
ezután pedig a nyár folyamán elrakott befőtteket lehetett kóstolni.
Szokásban volt a disznótor végén az is, hogy közeli rokonoknak, jó barátoknak, a 

segítőknek kóstolót küldtek, melyben 
mindenből volt egy-egy darabka. 

Természetesen ezt illett, mindenkinek 
viszonozni.
Az egész disznóvágás különösen a 
gyerekeknek volt nagy élmény, akik 
az állat megölésekor fülüket befogva 
a lakásba menekültek. Ezt követően 
szinte mindenütt láb alatt voltak, 
és amint lehetett, mindent elsőként 
végigkóstoltak.
Végezetül azt remélem, hogy erre 
a ma már egyre ritkább eseményre 
jelen írásom emlékeztető lehet 
azok számára, akik még tevékenyen 
vettek benne részt, és egyben a fiatal 
korosztály számára is ad remélhetően 
érdekes információt.

                                          Kékesi István

Munkában Pálfai Lajos, az egyik legkeresettebb böllér. Sok disznót segített át a 
másvilágra....!

EGÉSZSÉGÜNKRE!

„Egy csipet megelőzés többet ér, mint száz mázsa gyógyítás.” 
(David B. Agus)

12.01.-12.14-ig – Immunerősítésre
Első héten egy csésze kakukkfű mindennap. Második héten egy 

csésze orbáncfű tea mindennap reggeli előtt.

12.15. – Baktériumfertőzés megelőzésére
Egy csésze menta tea, fodormentából vagy illatos macskamentából.

12.16.-12.31-ig – Szívműködésre, vérnyomásra
Háromnaponként egy csésze galagonyatea. Ezt a magas vagy normál 
vérnyomásúak igyák. Akinek alacsony vagy ingadozó a vérnyomása, 

fagyöngyteát igyon.

Elkészítése leírva 06.16-06.30-nál. Fagyöngy helyett pásztortáska-
teát is lehet inni, ezt forrázni kell, mint a galagonyát. A 

pásztortáskát mindenki ihatja.
 

A rómaiak a reménnyel és a házassággal 
kapcsolták össze – bölcsőikbe helyezték, hogy 
elűzze a gonosz szellemeket. A keresztény 
világban a balszerencse és a halál szimbóluma, 
állítólag Jézus töviskoronája is az ágaiból készült. 
A halál-képzettársítás alapját valószínűleg az adja, 
hogy néhány fajt dögevő rovarok poroznak be, 
és rothadó hús szagára emlékeztető, nem éppen 
kellemes „illatot” árasztanak.
Szív elégtelenségre, szívizom erősítése céljából 
gyűjtjük, szárítjuk, majd teaként használjuk. 
Az által, hogy javítja a koszorúér és a szívizom 
vérellátását, szünteti a szívtájéki nyomásérzetet 
és a szívritmuszavarokat.



Rendelő

Mindjárt itt van karácsony. Az öltözködés, vitaminpótlás, lázcsillapítás 
fontosságát ismét hangsúlyozom. 

A csúszásos, kihűléses balesetekre legyünk figyelemmel. 
Lelkünket és szívünket készítsük fel az Úr Jézus eljövetelére. 

Igyekezzünk sok jó cselekedetet tenni, finom forralt bort inni és sült 
libát enni.  

Boldog Új Évet Kívánva állok rendelkezésetekre: Csaba doktor.

Fűszeres forralt bor



VIRÁGGAL MONDOM EL

Összhang kint és bent

Decembertől már itt vannak a mesés reggelek, mikor kinézve a kertbe vagy a 
teraszra varázslatos birodalom látványa fogad: ezernyi piciny kristály csillog az 
ágakon és leveleken.
A kert csendbe merül, ha a natúr dekorációkat részesítjük előnyben, bogyókkal, 
almákkal, termésekkel dekoráljunk, és így nem zavarjuk meg ezt a finom 
varázst. Alkalmazhatjuk a mindenkori divatnak megfelelő színeket, dekorációs 
elemeket is. Használjunk sok örökzöldet a tálak és koszorúk alapjaként, ezek 
kint is, bent is jól bírják a hőmérsékletet.

A hangsúlyosabb pontokat 
díszítsük: a bejárati ajtót és a 
mellette lévő területeket, a kerti 
kaput, a balkonládákat, a terasz 
megfelelő pontját, az előszobát, 
étkezőasztalt. Törekedjünk a kinti-
benti színek összehangolására.
Néhány szó a karácsony 
legfontosabb eleméről, a 
fenyőfáról! A lucfenyő klasszikus, 
olcsóbb, de a meleget kevéssé 
bírja. A normandfenyő kevésbe 
szúrós, szép zöld, ám drága. Az 

ezüstfenyő nagyon szúrós, vaskos ágakkal, közepes árral. A jegenyefenyő 
narancsillatú, kékeszöld színű. A duglászfenyő ágai vékonyak, hajlékonyak. Az 
erdeifenyő hosszú tűlevelekkel tartós. A karácsonyfához keressünk megfelelő 
tartót: stabil, víztartóval ellátott, könnyen kezelhető legyen. A fényfüzérek, 
gyertyák sem hiányozhatnak, de kellően körültekintően válasszuk meg őket, és 
soha ne hagyjuk égve felügyelet nélkül!
A díszítés lehet klasszikus, vagy a megfelelő trendet követő. A karácsonyi 
dekorációnk eleme az adventi koszorú, melyet most egy-két fenyőág, bogyó 
kicserélésével megújíthatunk.
A terítésnél használjunk tetszés szerinti elemeket:a borostyán leveleit, tűztövis, 
csipkebogyó termését, fenyőágakat, kisebb tobozokat, színes üvegköveket, 
gyöngyöket, diót, gesztenyét, színes, különböző méretű gyertyákat, 
szalagokat,horgolt csipke díszeket - kinek-kinek ízlése szerint!

Boldog, békés decembert kívánok!
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LOGIKAI FEJLÖVÉSEK

Karcsi mogyorói – téli rejtvény tanároknak.

Tél uralja az adonyi kastélyparkot. A kis mókusok egész évben gyűjtögettek, de 
a hosszú tél miatt kiürült az éléskamrájuk. Már csak 9 nap van vissza ebből az 
évszakból és jön a tavasz, de ez a 9 nap nagy szenvedést fog okozni az itt lakó 3 
pár mókusnak, nem is beszélve a 3 csemetéről. Mit fognak majd enni a hideg-
ben, hisz már nem hullik mogyoró, makk a fákról, de gyümölcsöket sem talál-
nak a bokrok alatt. Szegény mókuskák kétségbe esve szaladnak fáról fára ele-
mózsia után kutatva. Karcsi bekopog az iskolába, hogy István tanár bácsi segít-
ségét kérje: a kastélyparkban lakó 9 mókusnak mennyi mogyoróra van szük-
ség.
A tanár bácsi a biológia óráján a nagy könyvekből kiolvasta, hogy fél mókus fél 
nap alatt fél mogyorót eszik meg. Hát akkor 9 mókus 9 nap alatt hány mogyo-
rót eszik? Segíts Karcsinak, hogy tudja, mennyi mogyorót kell a parkba vinnie!



JÁTSZANI IS ENGEDD…

Slida – játék 14 éves kor felett
( de ahogy visszagondolok rá, semelyik korban sem ajánlom..)

Őszintén megmondom, most hogy leírtam ezt a szót, nagyon idegennek 
tűnik. Az interneten rákerestem és a nem várt eredményt kaptam. Magyar 
szóhasználatban ilyet nem talált, lettben korcsolyaként aposztrofálták, de a 
svéd nyelvben is meg van a jelentése, de annak semmi köze az általunk készített 
készséghez.

Ez a slida (remélem, nem botránkoznak meg a svédül tudók) egy kb. 50x30 
cm-es deszkából, két 40 cm-es söprűnyélből és 4 db selejt csapágyból álló 
közlekedési eszköz volt.

A deszka adta az ülő részt, a söprűnyél volt a tengely, melynek a két végére 
egy-egy csapágy került, melyet a söprűnyélen előtte és utána átvert szöggel 
(most azt mondanám, sasszeggel) rögzítettünk (igyekeztünk olyan csapágyat 
szerezni, mely jó szorult a tengelyen, ehhez a söprűnyelet kissé, ha kellett 
megvékonyítottuk). A tengelyeket – elől és hátul – felszögeltük a deszkára. És 
már kész is volt a slida.

Kimondottan szupernek számított, ha az első tengelyt csak középen rögzítettük 
és egy kicsit hosszabbra hagytuk, mert így a kilógó tengelycsonkra rátéve 
lábunkat a deszkán ülve jól tudtunk kormányozni az által, hogy a középen 
rögzített tengely némi elfordulást engedett.

Ez a szerkezet alkalmas volt arra, hogy az utcák lejtős végeinél (pl. a 
„Szentistván”, „Szentlászló” vagy a „Csanádi” utcák) gyorsulási versenyeket 
tartsunk nem kevés balesetveszélynek téve ki magunkat és az arra biciklizőket. 
Amikor leszáguldottunk a lejtőn (belegondolni is rossz: akkor nem volt még 
leaszfaltozva az út és a kitaposott, kemény poros úton kerestük a legjobb 
csapást, hogy a kis csapágyak jól teljesítsék küldetésüket.), szegény Juhász 
Józsi bácsi hányszor veszekedett velünk azért az irgalmatlan zajért, amit a 
csapágyon guruló szerkezetek okoztak neki, mikor a szőlőből koraeste hazatért 
és már pihenni vágyott.

Aztán még életveszélyesebb volt az, amikor a slida első tengelyének két végéhez 
spárgát kötöttünk (mit a szánkónak) és ezzel alkalmassá vált a szerkezet arra, 
hogy húzni lehessen. De nem ám gyalog, hanem bicikli után kötve száguldottunk 
végig a mozi utcától a Csanádiig frászt hozva az arra tévedő autósra. Ha a slida 
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első tengelye fixen volt rögzítve, akkor azért volt rettentő veszélyes (hiszen a 
nem tökéletesen összerakott szerkezet valamelyik irányba húzott, azaz félre 
járt és időről időre korrigálni kellett az irányt, hogy ne menjünk le az útról, 
vagy éppen ne a felezővonalnál járjunk), ha viszont kormányozható volt az első 
tengely, akkor annak bizonytalansága okozott gondot. Egy szóval: hajmeresztő 
lehetett a slidázásunk.

De nem is a közlekedés volt vele az igazi kihívás és öröm, hanem az elkészítése. 
A szerkezetek gyártása legalább olyan versenyt generált, mint a használatuk. A 
gyártáshoz szükséges alapanyagok beszerzése külön művészet volt. A deszkát 
(új deszka sosem volt) csak akkor kaphattuk meg, ha már másra nem kellett, és 
már a disznóól foltozására sem volt alkalmas. 

Nagyapánk nagylelkűségéből időnként egész épkézláb alvázra sikerült 
szert tennünk. A söprűnyél legalább ennyire problémás volt: az elkopott 
ciroksöprűkre nagyapánk még vesszőből udvari söprűt gyártott, így ritka 
zsákmány volt a jó söprűnyél. A csapágyak beszerzésének helye és forrása 
Ignácz Jancsi bácsi műhelye volt. Sokáig kellett sündörögni ahhoz, hogy a 
selejt csapágyakat megkaphassuk, pláne ahhoz, hogy négy egyforma kerüljön a 
kezünk közé. De sokszor 2-2 egyforma is megtette (hátra kerültek a nagyobbak, 
előre a kisebbek). A szögeket nagyapánk rozsdás, korábban már használt és 
kiegyenesített szöges dobozából oroztuk el. 

Aki próbált már kiszáradt nyárfa deszkához söprűnyelet hozzászögelni 
kiegyenesítetett rozsdás szöggel, az értékelni tudja, hogy mi munka és kitartás 
kellett ezeknek a szerkezeteknek az összeállításához. Sok kreativitás kellett, 
hogy meglássuk az anyagban a slidát, több ügyesség, hogy ezt összerakjuk, és 
hallatlan bátorság, hogy ezek után még rá is üljünk és mondjuk 20 kilométeres 
sebességgel megüljünk rajta. Szép idők voltak…



ADONYI EMBEREK- ADONYI ÉRTÉKEK: 
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Bálinth Tibor: ön – arc – kép

Bálinth Tibor (1965. Erdély, Kovászna), festő, szobrász, grafikus, tanár, Erdély 
legkeletibb részéről. A székelyföldi, felső-háromszéki, Kommandó kisfaluban élte 
gyerekkorát. Kézdivásárhely, Déva, ahol iskoláit töltötte. 18 évesen profi atléta, 
a Steaua Bukarest majd a Sepsiszentgyörgy színeiben versenyez. Többszörös 
hármas ugró ifjúsági bajnok. 1987-ben települt át Magyarországra, ahol a 
Budapesti Honvédnél, majd Nyíregyházán folytatta profi pályafutását. Egy 
sportbaleset miatt dönt a tanári pálya mellett: biológia és rajztanári végzettséget 
szerzett. A főiskola elvégzése után Budapesten, majd Észak-Magyarországon 
is tanít, ezt követően 2000-ben feleségével, Andreával és fiúkkal, Bencével 
Adonyban telepednek le, ahol a házaspár az iskola megbecsült tanárai lesznek. 
Éveken át  kiállítást szervez festményeiből – többek között – az adonyi művelődési 
házban: akvarell a fő technikája, de grafittal és olajjal is szívesen dolgozik. 
Várja a lehetőséget, hogy márványba faragja ötleteit. 2007-től egy budapesti 
számítógépes játékok grafikai tervezésével és megvalósításával foglalkozó cégnél 
vállal állást, így csak késő este veszi újra kezébe ecseteit.

Hetyei Gábor (HG) kérdésire Bálinth Tibor (BT) festi le a válaszokat:

HG: Kezdjük a legelején. Miért indultál el Magyarországra?

BT: A középiskola után úgy döntöttem, hogy kilépek a saját szülői közegből, 
önállóan szerettem volna érvényesülni. A sportra tettem fel az életemet, és 
jöttek a sikerek egymás után: többszörös román bajnok voltam távolugrásban 
és hármasugrásban. Hittem abban, hogy sportolóként sokra, többre vagyok 
hivatott. Teljesen jól is működött minden addig, amíg az állam által támasztott 
problémák meggátolták az érvényesülésemet: nap mint nap abba ütköztem, 
hogy árulóként aposztrofáltak. Nem mehettem külföldi versenyekre, mert 
tartottak attól, hogy disszidálok. Mivel Magyarországon sok rokonom élt, ezért 
úgy gondoltam, hogy itt jobban tudom kamatoztatni képességemet. Ez így is 
lett, hiszen a sport által hamar érvényesülni is tudtam. Profi sportolóként a 
Honvéd a szárnyai alá vett, ahonnét a Nyíregyháza kivásárolt. Kiss Tamás 
edzővel, Bakosi Béla edzőpartnereként folytattam pályafutásom. Béla olimpiai 
7. helyezett volt. 16,30-as eredménnyel korosztályos országos grand prix-t 
nyertem. Aztán egy baleset miatt két évet kellett volna kihagynom, de ezt 
egy profi klub nem vállalhatta fel, ezért kiszálltam a sportból. A nyíregyházi 
fősuli kéznél volt, és jelentkeztem. Biológia és rajz szaktanárként végeztem. Itt 
találkoztam mostani feleségemmel, Andival.



HG: Kovászna megyéből indultál, nyolcszázhetven kilométerre van 
Adonytól. Ha valaki ilyen hosszú útra indul, akkor általában egy batyut köt a 
hátára. A te batyudban mi az, amit otthonról hoztál?

BT: Bennem az él a gyermekkoromból, hogy ott, ahol laktunk, nagyon 
nehéz volt az élet, kőkeményen kellett kapaszkodni. Édesapám 16 éves korától 
kiváló műszerészként 46 éven keresztül heti hét napot, napi 10-12 órát 
dolgozott, hogy el tudja tartani a családot. Megállás nélkül. Nappal a gyárban, 
délután, este pedig otthon. De ezt csak úgy tudata megtenni, hogy imádta a 
munkáját, máshogy ez nem ment volna. Én ezt láttam, ezt tanultam, ezt hoztam 
magammal. Élvezni kell a munkánkat. Másrészt pedig nagyon karakán, kitartó 
emberek vettek körül. Ha törik, ha szakad, csinálni kell, nem lehet meghátrálni: 
nagyon szívósan egy irányt képviselek folyton. Munkában száz százalékot 
próbálok nyújtani. Az okoz örömet igazából, amikor készen van valami.
HG: Mi az, amit a családon kívül nagyon nehéz szívvel hagytál otthon?

BT: A környezetet. Mintegy ezer méter magasságban van Kommandó, 
onnan eljönni egy sík vidékre, nagy váltás. Számomra fantasztikus a Duna, a 
környező táj, a gyümölcsök, ez nagyon andalító, de mikor hazamegyek, kint 
az erdőben másfajta lélekállapotba kerülök. Az ottani patakokat, fenyveseket 
nagyon hiányolom.

HG: Van-e pótlék itt ezek helyett?

BT: A peca volt sokáig, melyet pótszerként használtam. Otthon nagyapámmal 
nagyon sokat pisztrángoztunk – ugyanis nagyszüleim kommandói birtokán 
több patak is futott keresztül, és rendszeresen pisztrángra horgásztunk ott. 
Adonyban ez volt az egyik fő hobbim, mely emlékeztetett erre, és ki is kapcsolt. 
A másik, amivel nem tudok betelni itt, az a rengeteg gyümölcs. A faluban egy 
almafa volt, ha termett, volt alma, ha nem termett, nem volt. Gyümölcsszürettel, 
szőlőszürettel itt találkoztam először.
HG: Sok adonyi képet festettél. Számomra ezekben az a különleges, hogy 
bár a helyszín, a tér, az utca, a park, a Duna, amit ábrázolsz, jól ismert, mégis 
máshogy láttatod. Egy más szemüveget tettél szemünk elé. Aztán amikor 
azokat a képeket nézem, melyek Kézdivásárhelyről készítettél, azok annyira 
barátságosak, melegek, tele van szeretettel, érzem, hogy lelked egy része 
odakötődik.
BT: A kézdivásárhelyi képek nosztalgiával töltenek el, mert a főtér, a 
templom, az ottani régi barokk stílusú házaknak van egy olyan levegője, 
hangulata, mely a gyerekkoromat idézi. Ott jártam iskolába, a kölykökkel 



mászkáltunk, bekiabáltunk Lipinkához (mosolyog), futottunk végig a Purcel 
utcán. Lipinka bá’ nagy bélyeggyűjtő volt, volt egy kis boltja, és ő volt egyben 
a helyi borbély is. Mikor meglestük, szaladgált és üvöltözött utánunk (nevet). 
A Józsa- féle parkban, a Józsiásban töltöttük az időt. Csomó minden köt 
Kézdihez, de leginkább Kommandóhoz és nagyszüleim emlékéhez kötődöm. 
Megmagyarázhatatlan kapcsolat számomra ez. Amikor nagyanyám eladta a 
birtokot, meghalt bennem valami. Ez a birtok olyan volt számomra, mint egy 
menedék.

HG: A művészi kifejezés számodra mindig adott volt?
BT: Érdekes, hogy ez ciklusokban, hullámokban változott. Már Erdélyben 
felismerték, hogy ügyesen tudok rajzolni. Beajánlottak egy nagyon-nagyon 
neves grafikushoz, Baász Imréhez, nála tanultam. Például ő illusztrálta a finn 
Kalevalát. Amit tőle tanultam, a mai napig meghatározó. Már akkor éreztem egy 
olyan vonzalmat a képzőművészet iránt, amelytől azóta sem tudok szabadulni. 
Nem készített semmire, mégis mindenre felkészített.

 Amikor Nyíregyházán abbahagytam a sportot, akkor például ez 
kulminálódott, volt ott egy csúcspont: csak a művészet létezett. Aztán a tanítás, 
család háttérbe szorította, lejtőre került. Amikor Adonyba kerültem, megint 
egy emelkedő pálya jött. Sokkal, de sokkal intenzívebben kezdtem festeni, 
mint addig bármikor. Akkor rengeteg kiállítást csináltam. Nemcsak Adonyban, 
hanem szerte az országban, sőt külföldön is. Úgy gondolom, hogy abban az 
időben kifestettem magamból azt, amit lehetett. Amikor aztán a mostani 
munkahelyemre kerültem, csak a technika változott, a művészi kifejezés 
nem. Most is képzőművészeti ágon vagyok: grafikusként dolgozom, digitális 
képalkotás, konceptek készítése. Óriási előny számomra az az alapképzés, 
tudás, a technikai felvértezettség, mely nélkül nem tudnék most érvényesülni. 
Komoly dolgokat tudok így alkotni ezen az ágon is, de göcsörtös, kemény 
melóval.

HG: Az új munkahelyeden készült alkotásaiddal találkozhatunk a 
mindennapokban?

BT: Persze, bár a legtöbb az Egyesült Államok felé értékesítődik, de az 
interneten sok olyan játékfelület van, melyet én koncepteltem, rajzoltam, 
fejlesztettem ki. E témakörben a cégünk a legkeresettebb és piacvezető a világon, 
a Sonyt saját pályáján vertük meg a múlt évben. Munkáink megtekinthetők 
a Zen Studios oldalán: http://www.zenpinball.com/ vagy a http://www.
pinballfx.com/-on elérhető egy kattintással.
HG: Ez egy alkalmazott művészet, ha jó értem. 
BT: Így van. De nagyon erőteljesen támaszkodik a művészeti alapokra.
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HG: Az új számítógépes technika vagy az akvarell? Van küzdelem benned?
BT: Ha reggel bemegyek dolgozni, akkor csak az van: güzüként nettó nyolc 
órát dolgozom vele és élvezem. Nagy a teljesítménykényszer, de ezt tudomásul 
kell venni, és csak így lehetek a csapat megbecsült tagja. Amerikai ritmusban 
és tempóval megy a munka. De mikor este hazaérek, sokszor éjszakánként 
előveszem a festéket, az egész napi feszültséget kifestem magamból. Az akvarell 
annyira más világ, és az anyaggal való találkozás – a víz, a papír, a ceruza – 
kikapcsol. Amikor szabadságon voltunk a nyáron, két hétig éjjel, nappal csak 
festettem, aztán van úgy, hogy nagyon készülök rá, és napokig semmi új nem 
születik.

HG: Ha valahova utazol, festőszemmel nézed a világot?
BT: Mindig úgy nézem! Most, hogy naponta utazom Budapestre, volt, hogy 
megálltam a Duna-parton egy reggeli párás időben, és lerajzoltam egy budai 
részt, mert annyira tetszett a hidak vonalrendszere, a Gellérthegy abból a 
perspektívából, ahol álltam. Marha érdekes volt az egész. A téma sokszor adja 
magát. Mikor Erdélybe megyek, mindig egy hátizsák papírt vásárolok előtte, 
aztán volt, hogy egy vonalat nem bírtam húzni. 
HG: Művészként tudsz-e megrendelésre dolgozni?
BT: Egyre kevésbé. Szégyellek bevállalni olyasmit, amit ha nem tudok 
teljesíteni, magamat hozom hülye helyzetbe. A munkahelyem diktálta tempó 
mellett nehéz vállalni időre feladatokat.
HG: Adonyban nem egy műveddel találkozhatunk nap mint nap. Segítenél 
felsorolni?

BT: Az első adonyi köztéri munkám a József Attila utcában lévő feszület, 
nagy kedvencem, restaurálni is kellene már. Aztán a Koller téren a kopjafa, 
a faragott útjelző a testvérvárosok felé,  a Szűz Mária Gondozóházban is van 
egy faragványom a Szent Családról. Lendvay Zoltán Adony plébánosáról is 
készítettem olajfestményt. Az Orbán- kápolna tetején a Szent Orbánt ábrázoló 
agyagszobrom áll a fülkében, a suliban a Szent István szobrom a bejáratnál, - 
most néztem, hogy a koronáról letört a kereszt, ez is rekonstruálásra szorul. 
Vannak festmények a művházban, az 1848-as Pilvax kávéházi jelenet, a suliban, 
az irodában a falon szintén 48-as témájú festmény, aztán Vak Bottyán, Bartók 
Béla, József Attila, és így tovább, sok-sok portré itt van kiállítva.

HG: Köszönjük, hogy színesíted a mindennapjainkat, még ha sokszor nem 
is tudatosul bennünk, hogy ez a tied, de ezek az alkotások már Adony részévé 
váltak. 

Alkalmazott művészet, vagy köztéri szobor, akvarell, ceruzarajz, vagy kopjafa, 



költőportré: mi művészet és mi az, ami nem? Te művész vagy?
BT: Mindig is nagy dilemma volt, mi a művészet. Lehet, hogy valaki 
művészien rúgja labdát, vagy készített el egy ételt, vagy kiállít egy foltos 
rézlemezt. A művészet nagyon tág fogalmak között kell értelmezni. Mindenkiben 
benne van a művészet és a környezete eldönti, hogy elfogadja-e. Van az egyén, 
aki csinálja a dolgát, és van a környezete, mely folyamatosan értékeli és eldönti 
róla, hogy művész, vagy sem. Művésszé azonban mindenki csak a munkája 
által válhat. A művész, aki tudja mozgatni a környezetét, akiben hisznek, képes 
hatni a környezetére, és a kiáramló energia teszi művésszé az alkotót. Én hiába 
hiszem azt magamról, hogy művész vagyok, ha nem válok azzá a munkáim 
által. Magamról nem tudom eldönteni, hogy az vagyok-e vagy sem, a jövő majd 
eldönti rólam.

Valamikor az ezernyolcszázas években a nagy iskolák eldöntötték, hogy mi 
a művészet. De ma már ilyen nincs. Ma szétesett ez az egész, vannak ugyan 
művészetkritikusok, akik marha jól látnak, de vannak érdekek, amelyek 
ráirányítanak emberekre fókuszokat. És sokszor nehéz eldönteni, hogy egy 
alkotás sikere valamilyen érdeknek köszönhető-e vagy sem. A művészet az, 
amikor valami – ha tetszik, ha nem – elragad, magával visz. Az alkotást nem 
akarni, hanem csinálni kell és megszületik, és egyszer csak lesz egy olyan 
festményed, amire valaki rácsodálkozik, akár lehetsz te magad is. Amikor 
tanulmányozod a legapróbb részletig azt a képet, amire rácsodálkozol, rájössz, 
hogy nem tudod, hogyan, de csak ott van az anyag és működik. Ez nem egy 
egyszeri alkotás eredménye, hanem egy életet erre kell szánni, csinálni 
kell százszor és ezerszer, addig kell egy képet újra és újra festeni, amíg 
megelégedéssel nem tölt el a végeredmény, és lehet, hogy kétszáz év múlva 
mondják, hogy ez kemény munkásság volt. És ettől a munkától lesz a művészet 
az, ami.

HG: Fiad annyi idős körülbelül, mint amennyi te voltál, mikor eljöttél 
Erdélyből. Mit szólnál hozzá, ha holnap azt mondaná, hogy ezer kilométerrel 
elmegy nyugatra, és ott kíván élni?

BT: Háááát, én sokat beszélgettem Bencével, mert mi nagyon jó haverságban 
vagyunk. Nagyon meglepődnék. Ez nem vall rá. Nem ez a személyiség. Sokkal 
felvértezettebb, százszor ügyesebb, mint én. Volt kint külföldön nem egyszer, 
de nem érzem benne ezt a késztetést.

HG: Hogyha előállna ezzel, akkor neki is össze kéne állítani egy útravalót. 
Mit raknál a batyujába?

BT: Azt hiszem, apámnak az intelmeit mondanám neki. Szeresse a családját, 
a melót, ez az alap. Ember legyen, tisztességes, becsületes, és ezzel sehol nem 
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de nem érzem benne ezt a késztetést.

HG: Hogyha előállna ezzel, akkor neki is össze kéne állítani egy útravalót. 
Mit raknál a batyujába?

BT: Azt hiszem, apámnak az intelmeit mondanám neki. Szeresse a családját, 
a melót, ez az alap. Ember legyen, tisztességes, becsületes, és ezzel sehol nem 

fog kudarcot vallani a világban. Ezzel a mentalitással mindenhol lehet élni: 
akár egy szigeten, akár egy metropoliszban is.

HG: Köszönöm a beszélgetést, és remélem, nemsokára találkozhatunk a 
következő kiállításod megnyitóján is.

Bálinth Tibor: Önarckép.



    HELYBEN SZÜLETTEK

Vers – vígságos, karácsonyos

MUSTRMACHE
A címből kiderül, hogy tudunk németül,

De nem erőltetjük, mert a család szétrepül.
Mondjuk hát magyarul tovább a versünket,

Hogy ti is értsétek meg a mi kedvünket

Tudjuk, hogy a disznót ti honnan hoztátok,
Ahogy hallottuk, hát nem Ti hizlaltátok.

Szegény pára tudta, hogy egyszer megszúrják,
De azt nem, hogy majd ily messze hurcújják.

Tarja, karja, farja, vót-e neki kövér?
Vagy csak fülit, farkát növesztette szegény?

Abbú bizony nem lött vóna kóbász,
De csalinak evitte vóna egy horgász.

Vérszagra gyüttünk, meghót-e a disznó?
Hogyha nem, a gazdát verje ki a pimpó.

Mi csavargók dógozni nem nagyon akarunk,
Ezért most estére hozzátok vackolunk.

Üres a pocakunk, üres a vékánk,
Jöttünk, hogy ne legyen fonnyadt a répánk.
De hogy az működjön, sokat köll ám tenni.
Ezért most itt vagyunk egy jó nagyot enni.

Ha nem adtok szívbül, elrakjuk haragbul, 
Majd a lurkók otthon megeszik maguktul.
De nézzetek csak ránk, ránk, árva lelkekre,

Csont és bőr vagyunk, s nem ittunk egy hete!    
Horváth Tibor

(Ez egy sajátos baráti köszöntés disznótor alkalmából, ahol az állatot, 
a távolban lakó szülők ajándékozták a gazdának, ez alkalomból, 

mi cimborák beöltöztünk, elmentünk elmondtuk a rigmusokat, és 
jóllaktunk. Ez a rövid történet. ) 



Egyszer volt…

Egyszer volt egy gumis kerekű szekerem.
Felült mögém, álmos képű gyerekem.
Egy szög miatt, kipukkadt a kerekem,

Elkezdett hát zötyögni a szekerem.
Minél jobban zötyögött a szekerem,
Annál jobban lötyögött a fenekem.
Meglátta ezt álmos képű gyerekem,

S felnevetett, hogy lötyög a fenekem.

Horváth Tibor

Áldott, békés karácsonyt kívánok

Álmos ágyon átcikázó álom-ákombákom,
Sublótból a fahéj hangulatom elő ráncigálom,

És együtt repülünk világgá a csoda-lánchintámon.

Kandallóban este karácsony-sárga csönd-barna tűz ég.
Vár ránk itt bent mosoly meleg gondolatként angyal s tündér,

És szíveinkbe zárt öröm-, fenyő-, fagyöngy-, fagyalfüzér.

Küldök feléd most szívem cipős dobozaiba rejtett
Múlt időt őrző JPG fájlokban mentett emlékeket,
S jövő karácsonyig eltartó szeretet-desszerteket.

KJ.



ADONYI KÖRNYEZETI ÉRTÉKEINK

Daja puszta, Szentmihály puszta
Sok adonyinak – gondolom – nem kell bemutatni, hogy merre található e két 
tanya, de aki mégsem tudja: Adonytól Dunaújváros felé 6 kilométerre a régi 6-os 
út mellett van egy erdő. Ez a szentmihályi erdő, az útról, ha jobbra fordulunk, 
ott állt a Szentmihály puszta, azon túl a szőlőhegy felé (azaz dél, délnyugat 
irányban) menve Dajára érünk. Minden bizonnyal vannak olyanok, kik úgy 
vélekednek, mi a csodát lehet Dajáról, Szentmihályról írni, hisz ott már senki és 
semmi nincs a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodáson és a szőlőművelésen 
kívül. Hát nagyon tévednek: ez a terület része Adonynak, múltjuk, történelmük, 
és természeti értékeik is tartogatnak meglepetéseket az idelátogató számára. 
Ezt az utat fogjuk most virtuálisan térben és időben bejárni. Térben a Duna-
parttól a Szőlő-hegyig, időben pedig folyton ugrálva, a helyhez igazodva a 
történelemben vájkálva…

A szentmihályi erdő
Virtuális sétánkat kezdjük a szentmihályi erődben, ahonnét remek kilátás 
nyílik a Duna kanyarra. Nem tévedés: a Duna kanyart mondtam, hiszen a Csepel 
sziget miatt a Duna csaknem derékszögben fordul észak-déli irányból észak-
nyugat - dél-kelet irányba. De itt nemcsak a kilátást érdemes figyelni, hanem 
a lábunk elé is jó nézni főleg tavasszal: az ibolyának számtalan színárnyalatát 
találjuk itt meg – a sötét lilától a teljesen fehérig.

Az erdő legmagasabb pontjára érve kiállhatunk az adonyi bronzkori palánkvár, 
vagy népies nevén a bolondvár csúcsára. 
Szentmihály az a terület, mely valószínűsíthetően évszázadokig az ősi Adony 
települési helye.
A török megszállás 1540 körül kezdődött e vidéken, s fél évszázad alatt két 
erősséget épített itt a török a terület védelmére. Előbb az Adony és Iváncsa 
közötti részen a tapasztott falu palánkvár, a Korkmaz /”Nemfél”/- párkány 
1550 körül. Később 1580-90 körül épül a már szárazárokkal körülvett és 
lényegesen nagyobb palánkvár: Jancourteran (Milyen költői név: magyarul 
„Lélekszabadító”). A palánkon kívül vendégfogadó és néhány ház állott, 
melyben keresztények laktak. Mind a palánk, mind a vendégfogadó és a házak 
négyszögben magas cölöpökkel voltak körülvéve. Közvetlenül a palánkkal 
szemben vízimalmok dolgoztak a Dunán. Védelmét a bevágódó mély és széles 
vízmosásos völgyek természetes módon biztosították, csupán a déli oldalon 
erősítették meg mesterséges mélyítéssel.



A palánkot 1602.11.13-án Nádasdy Ferenc csapatai foglalták el és rombolták 
le. Rövid két esztendőre Adony térsége újra királyi fennhatóság alá került, 
de végképp csak 1684-ben, az adonyi csatában szabadul fel Adony. A XVII. 
században kezdődött meg a település újabb honfoglalása, a többször lerombolt 
helyett új, mai helyén: 1620-ban rácok költöztek a településre, majd őket 
követve érkeznek az 1700-as évek elején németek, tótok.
Az erdőt elhagyva észak irányban – itt legel az egyik Angus gulya – elérjük a 
Dajai- árkot, mely mentén a 6-os főúthoz érünk. A főút, az árok és az útkaparó 
ház találkozásánál áll két tölgyfa…

Sissi emlékfái
Bizonyos esetekben pontos dátumokhoz köthető egy-egy fa telepítésének 
ideje, tehát adott életkora is. Tudjuk, hogy Erzsébet királyné, a híres Sissi 
merénylet áldozata lett Genfben 1898.09.10-én. (Egy olasz anarchista leszúrta 
egy reszelővel – mily rút halál.) Közismert a királynénak a magyarokkal való jó 
kapcsolata, ezért érthető, hogy itthon elrendelték, hogy emlékére az útőrházak 
környékén, az országutak mellé ültessenek tölgyfákat, létesítsenek parkokat. 
A Kulcs és Adony között, a szentmihályi erdő mellett álló 2 tölgyfát az ott 
lakó – bizonyos Móricz József - útkaparó ültette Sissi királyné emlékére. A két 
tölgyfa még ma is ott látható. Ezek a fák ma már 117 évesek. Ha a fák ennyi időn 
keresztül őrizték Sissi emlékét, ezért mi is tartozunk talán annyival a fáknak, és 
volt királynénknak, hogy helyi védelem alá kerüljenek.

De emlékezzünk meg az útkaparó házról is!

Útkaparó ház
A mai 6-os út előtt a főút kissé más nyomvonalon futott: Szentmihály és Daja 
puszta között kaptatott fel a hegyre és Radicsán keresztül vitt Rácalmás 
irányába. Ennek nyoma még ma is fellelhető: az M6-os úttól nyugatra, 
Dajától délre még mindig használatban van ez a szilád burkolatú országos 
út (országút). Az 1869-ben elkészült térképen már szerepel a „Wächter H”, 
ami őrházként fordítandó. (Adony területén a másik útkaparó ház a mostani 
Kápolna sor alján állhatott a Békás csárda mellett.) Az útkaparó feladata volt a 
rábízott főútszakasz fenntartása, karbantartása: zúzalékkal foltozta a kátyúkat, 
homokkal finomította a „kopóréteget”, rendben tartotta a padkát és az árkot. 
Cserébe – az állami fizetség mellett – övé volt az árok szélén termelt széna, 
melyen egy-két tehénke éven át tejet adott gazdájának. Nem tudom, hogy az 
eredeti útkaparó ház mennyire lelhető még fel a mostani tanyán?



Védett természeti érték
E térségben található az Adonyi Természetvédelmi Terület: az útkaparó 
háztól dél felé haladtunkban, attól 1 km-re a 6-os út mellett. Ennek kincse a 
gyapjas csüdfű. A terület védelmének célja a hazánkban már csak néhány 
helyen előforduló fokozottan védett gyapjas csüdfű termőhelyének megóvása. 
Geológiailag a terület a mezőföldi löszhátsághoz tartozik. A természetes 
növényzete valamikori, a térségre általánosan jellemző homoki és 
lösztölgyesekkel kevert sztyepprétek maradványa. Más védett növényfaj mellett 
a legnagyobb értéket a több mint 350 egyedből álló gyapjas csüdfű állomány 
képviseli. Ez a növény az Európai Vörös Könyvben is szereplő veszélyeztetett 
faj. Az országban két biztos előfordulása van ennek a védett növénynek, ebből 
az egyik a szentmihályi.

A puszták népe
A természetvédelmi területről tovább haladva az Autóstanya maradványai 
mellett, a 6-os útra merőlegesen átmegyünk a régi térképek tanúsága szerint 
Szentmihály pusztán. Ennek azonban nyoma sem látszik, bár örömmel 
tapasztaljuk, hogy nevét az itt futó autópálya pihenője őrzi. A Szentmihályi 
hegyről leérve (ebben a völgyben ment a régi főút észak dél irányban, úgyhogy 
ezt most keresztezzük képzeletben ugyanúgy, ahogy az autópályát), kaptatunk 
fel a Dajai- hegyre. A hegy nyugati lejtőjén állt valamikor Daja.
A dajai és a szentmihálypusztai rész meghatározó szerepet töltött be az adonyi 
lakosok életében az évszázadok során. Itt éltek az Adonyt és a környező 
településeket ellátó gazdálkodók.

A földrajzi felépítés és a táj hasonlósága mellett, a Mezőföld településképében 
és így az adonyi és a dajai tanyavilág gazdálkodásában is számos alföldi vonást 
találunk. Jellemzőek a nagyhatárú falvak. A terjedelmes határok miatt a lakosság 
egy része nem a községekben, hanem a határban lévő szórványtelepüléseken 
lakott. Az adonyi járás kb. 30%-a külterületi lakos volt még 1910-ben is. Daja 
puszta közigazgatásilag mindig Adony részét alkotta, a történelem során sosem 
volt önálló település, de mégis meghatározó szerephez jutott Adony életében. 
Több 17-18. századi dokumentumban külön rendelkeznek Adony mellett a 
dajai területekről, mégis Adonyhoz sorolva.

Daja a történelemben

A dajai területet már az avarkorban lakták, melyről a szőlőhegyről származó 
ráchegyi leletek is tanúskodnak (egy családi sírkert került feltárásra).



A Daja névvel 1391-ben találkozunk először, Day alakban, amikor is Day-i 
János fia Mihály és Zylawas-i Ordas Benedek egyezséget kötöttek Day birtok 
elfoglalása miatti perben. Innentől egészen az 1600-as évek végéig az Day 
család birtokolta a terültet. Határa Adony felé a Hidegázó, Tharcha-völgy, 
Kerekrét, Farkastorok és a Chepevesztőhát. Ezek közül pár helyiség- területnév 
a mai napig fennmaradt. 

1685-re Daja már gyakorlatilag lakatlan. A felszabadító háborúkkal együtt 
eltűntek a rác lakosok is. 
Az 1700-as felmérések szerint 10 egész telek volt telepíthető. Ekkorra átkerült 
a Fördős család birtokába a terület, melyet a környező településeken élő gazdák 
béreltek tőlük. Az 1700-as évek végére azonban megkezdődött a betelepedése, 
ekkor már 87 fő lakta a pusztát, 13 házban 22 család.

A fenti határtérkép az 1795-ös évből származik. Piros körrel kertezve Daja, 
fekete körben Adony található.

1828-ra tovább nőtt a területen lakók létszáma. A Daján élt nemesi családok: 
Bartha, Hajós, Rodosz, Nagy, Csapó, Halász, Daróczy, Szabó, mint kisbirtokosok 
birtokolták a pusztát, melyből látszik, hogy megkezdődött a nagybirtok 
felaprózódása és ezzel együtt annak benépesedése. 1930-ban a lakosok száma 
114 fő volt.



 

A második katonai felmérés alkalmával (1806-1869) Daja domborzati térképe

Visszaemlékezés

Számomra azonban Daja nem 
csak történelemkönyv, hanem 
családregény is…
Az Erős- család tulajdonába az 
1900-as évek elején került egy 
dajai kisbirtok. Az Erős- család 
gazdálkodást folytatott Daján, és 
a későbbiekben egy gyermekük 
született, aki szintén folytatta a 
munkát a földeken és az állatok 
körül. Házasságra lépett a radicsai 

származású Ősz- lánnyal, mely házasságból három lány született, így a korábbi 
birtok 3 részre oszlott.  A legidősebb lány Perkátára ment férjhez Gecseg Lajos 
gazdálkodóhoz, és így családi birtok Perkátához közel eső részeit kapta meg. A 
középső lány Ecsődi Mihály ráckevei gépésszel kötött házasságot. A legkisebb 
lány Ecsődi Kálmán lakatos szakmával rendelkező, de házassága idején 
katona majd csendőrrel kötött házasságot (az Ecsődi- család többsége ma is 
Ráckevénél, ahol megtalálható a ráckevei vízimalomban a malomtulajdonosok 
névsorában több Ecsődi is). 
A lányok és férjeik folytatták szüleik, nagyszüleik által megkezdett munkát a 
földeken és az állatok körül.

Ráckevén él,



 

A második katonai felmérés alkalmával (1806-1869) Daja domborzati térképe

Visszaemlékezés

Számomra azonban Daja nem 
csak történelemkönyv, hanem 
családregény is…
Az Erős- család tulajdonába az 
1900-as évek elején került egy 
dajai kisbirtok. Az Erős- család 
gazdálkodást folytatott Daján, és 
a későbbiekben egy gyermekük 
született, aki szintén folytatta a 
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származású Ősz- lánnyal, mely házasságból három lány született, így a korábbi 
birtok 3 részre oszlott.  A legidősebb lány Perkátára ment férjhez Gecseg Lajos 
gazdálkodóhoz, és így családi birtok Perkátához közel eső részeit kapta meg. A 
középső lány Ecsődi Mihály ráckevei gépésszel kötött házasságot. A legkisebb 
lány Ecsődi Kálmán lakatos szakmával rendelkező, de házassága idején 
katona majd csendőrrel kötött házasságot (az Ecsődi- család többsége ma is 
Ráckevénél, ahol megtalálható a ráckevei vízimalomban a malomtulajdonosok 
névsorában több Ecsődi is). 
A lányok és férjeik folytatták szüleik, nagyszüleik által megkezdett munkát a 
földeken és az állatok körül.

Apósom, Ecsődi László (aki Daján született) felidézi az itt töltött éveit és az ott 
élők visszaemlékezésit:
„Az 1900-as évek elejére a lakosság elérte az azt a lélekszámot, mely 
megkövetelte az iskola működtetését. Először még csak összevont (1-8-ig 
összevont osztály) iskolarendszerben folyt az oktatás. 
A dajai tanítók lelkesedésének köszönhetően magas volt színvonal, melyet 
a tanítási időn túl megtartott színjátszó szakkörök, felnőtteknek szóló 
gazdálkodásról tartott képzések és az iskolakertben zajló új eljárások, 
kísérletezések bizonyítottak.

A gyerekkel szigorúak és következetesek voltak, ugyanakkor rugalmasak és 
gyermeki lelket megértő gondoskodással viseltettek a irántuk, illetve próbálták 
a gyermekek fogékonyságát növelni az új dolgok iránt. 
Az ott lakók és a tanítók közötti jó kapcsolatot bizonyítja, hogy a tanár a 
családoknál szívesen látott vendég volt. Megemlékeztek róluk a disznóvágások 
és szüretek alkalmával is. 

Az iskola adott otthont a szentmiséknek és a hittanoktatásnak, melyet a 
mindenkori adonyi plébános tartott. Természetesen a plébános jutalomban 
részesítette azokat, akik jól szerepeltek az órákon. Három szentkép 
összegyűjtését követően zsákbamacskából választhattak a gyerekek. Így lett 
örök élmény az oktatáshoz kapcsolódóan az első golyóstoll.
Az ott tanulók visszaemlékezései alapján jó dolog volt gyermeknek lenni 
Daján, annak ellenére, hogy a körülmények néha viszontagságosak voltak. Volt 
olyan tél, amikor lehetetlen volt eljutni az iskolába anélkül, hogy a lovakkal ne 
tapostatták volna csapást a hóban, mert a gyerekek másképpen elsüllyedtek 
volna. Természetesen, a szánkót a lovak után kötötték, hogy a csapás ellenére 
se kelljen gyalogolni.

Néha azonban a játékok veszélyeket is rejtettek. A világégések után rengeteg 
lőszert és fegyvert találtak a gyerekek eldobva, melyek nekik kiváló, ugyanakkor 
veszélyes játékszereknek bizonyultak. Felnőtt fejjel visszagondolva nagy 
szerencse, hogy nem történt baleset. 
Nagy kirándulásokat szervezett a tanító a szentmihályi erdőbe, ahol 
számháborúztak, hóvirágot szedtek a Bolondvárnál és egész napos sport- és 
egyéb vetélkedőkben vettek részt a cikolai iskolával együtt. Egy jó paprikás 
krumpli elfogyasztása a tábortűz körül zárta az eseményt. 

Az 1950-es években jött a termelőszövetkezet világa, és megszűnt a 
magángazdálkodás, mellyel megkezdődött a tanyasi élet hanyatlása. A fiatalok 
nagyvárosokba mentek dolgozni (Dunaújváros, Budapest), ahol a 



fejlődő iparban találtak munkalehetőséget, és futottak be a jó neveltetésnek 
és az iskolai oktatásnak köszönhetően sikeres életpályát. Ez az elvándorlás a 
gyermeklétszám csökkenéséhez vezetett. A tsz is minimálisra csökkentette 
a helyi gazdálkodást, az elvándorlás rohamossá vált, elindult az épületek 
romlása, széthordása. 

Ma már csak 5 tanya és a dajai kereszt őrzi az ott élők emlékét és törekvéseit. 
Remélhetőleg a jelenleg is lakott tanyák, ha átalakultan is, de őrzik a régi 
tanyavilág hangulatát és mindennapjait. 
A dajai kereszt alá az ott élő emberek temetkeztek. Az 1980-as években még 
fellelhető sírok alapján 1730 és 1940 között temettek a dajai temetőbe.”
Virtuális sétánk véget ért, bár térben csak néhány kilométert tettünk meg, de 
időben bejártunk 1300-1400 évet (avarkori település a VIII. században, dajai 
birtokalapítás a XIV. században, török hódoltság a XVII. században, útkaparóház, 
az emlék fák a XIX. században és a velünk élő történelem a XX. században), mely 
igazolja, hogy Szentmihály és Daja (na meg a többi adonyi puszta és tanya) 
szerves része Adonynak, annak kitörölhetetlen múltja és reméljük, jövője is.
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KÖZÖSSÉGEK

Adonyi Ifjúsági Klub
Az Adonyi Ifjúsági Klub 2005-ben alakult 22 lelkes fiatal közreműködésével. A 
kezdeti időszakban heti rendszerességgel találkoztunk a művelődési házban, 
ahol a közösségformálás elősegítésére változatos programokat szerveztünk. 
A beszélgetés, filmnézés, társasozás, sütés, főzés mellett sor került kisebb, 
nagyobb kirándulásokra is. 

Csapatunk 2010-ben részt vett a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 
által megrendezett „Legyen hozzá Közöd!”elnevezésű országos önkéntes 
szemétszedési programsorozaton.

Alkalom adtán szívesen együttműködtünk más civil szervezettel a városi 
programok szervezésében és lebonyolításában, mint például a Kihívás napján, a 
néptáncosok által szervezett szüreti felvonuláson, az élő betlehemi előadásban.
Külön öröm volt az Ifi klub számára, mikor a testvértelepülésről, Szilágycsehből 
érkező színjátszó csoport vendéglátásában részt vehetett. A hozzánk 
érkező fiatalokkal szoros kapcsolat alakult ki, így a következő évben mi is 
meglátogathattuk őket Erdélyben.  Az ott töltött idő alatt arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy szeretnék a németországi testvérvárosunkban élő fiatalokkal 
is kapcsolatot kiépíteni. Megkeresésünkre 2012 nyarán az oedelsheimiek 
látogatást tettek Adonyba.  Azóta számos baráti kapcsolat alakult ki, évente 
találkozunk egymással különböző rendezvények keretein belül. Az adonyi 
fiatalok részt vettek az oedelsheimi Kirmesen, a német fiatalok pedig 
ellátogatnak az 5. Adonyi Adventi Vásárra. A találkozók legfőbb célja a kapcsolat 
elmélyítése, egymás kultúrájának megismerése.
Az évek teltével egyre több tapasztalatra tett szert a klub. 2011-ben elérkezettnek 
találtuk az időt egy saját rendezvény megszervezésére. Az adonyi Adventi 
vásárba fektetett energiánk nem volt hiába való, hiszen a lakosság tetszését 
elnyerte, és így az idei év során már 5. alkalommal kerül megrendezésre. 
Minden évben számos újdonsággal várjuk a vásárra kiérkezőket.
A klub sikeres működését nagymértékben segíti az önkormányzat és a 
művelődési ház pozitív hozzáállása és támogatása, amiért nem tudunk elég 
köszönetet mondani.



KERESZTREJTVÉNY MEGFEJTÉSEK

1. hónap

Ilyen a téli sziget
„Ilyenkor itt nagy a csönd,
mert ritkán rikkant a rigó.”

2. hónap:

1. Ebben az utcában lakott Buksi, Cicamica, Morzsa
Megfejtés: Futrinka utca
2. A másik fősorban szereplő utca másik lakója.
Megfejtés: Sompolyogi

3. hónap:

1-2. Adonyi puszta elnevezése
Megfejtések: Daja puszta, Szentmihály puszta 

4. hónap:

1. Volt adonyi vallási épület a Bajcsy-Zsilinszky utcában.
Megfejtés: Rác templom
2. A II. világháború előtti oktatási intézmény Adonyban.
Megfejtés: Paulina intézet

5. hónap:

1. Az adonyi Zichy ág előneve
Megfejtés: Zicsi és vásonkői
2. Lívia puszta névadója
Megfejtés: Gróf Zichy Lívia



6. hónap:

1. A XIX. század közepén az adonyi szőlőhegy lábánál állt vendéglátóhely 
neve.
Megfejtés: Békás csárda
2. Szőlőhöz, borhoz kötődőn németek által XVIII. században meghonosított 
hagyomány Adonyban.
Megfejtés: Szent Orbán kultusz

7. hónap:

1. A római korban Adony mostani terültén lévő Vetus Salina ennek a 
védelmi rendszernek volt a része.
Megfejtés: Limes Romanus
2. Vetus Salinában talált szentély.
Megfejtés: Dolichenus-szentély

8. hónap:

1. Az 1602.11.03-i, adonyi (jancourterani) csata nagyvezíre török oldalról
Megfejtés: Jemisdzsi Hasszán
2. Az 1602.11.03-i, adonyi (jancourterani) csata hadvezére oszták-magyar 
oldalról, akit Rudolf Király nevezett ki (képen).
Megfejtés: Hermann Russwurm

9. hónap:

1. Védett növény Adonyban
Megfejtés: kikeleti hóvirág
2. Védett növény Adonyban
Megfejtés: gyapjas csüdfű

10. hónap

1. Arany János: Tengeri hántás c vers sora
Megfejtés: Törik is már a tengerit Adonyban
2. Két tölgy elnevezése a 6-os út mellett Szentmihálynál
Megfejtés: Erzsébet királyné emlékfái



11. hónap:

1. Bálint Ágnes mesefigurák
Megfejtés: Lukrécia és Szerénke
2. Bálint Ágnes mesefigurák
Megfejtés: Kukori és Kotkoda

12. hónap:

1-2. A Líviai-Cikolai halastavaknál megfigyelt madárfaj
Megfejtések: borzas gödény, kanalasgém



LOGIKAI FEJLÖVÉSEK MEGFEJTÉSEI

1. hónap

Vándorok az adonyi Békás csárdában
A két dukát már az inasnál van, nem szabad még egyszer hozzáadni. 30-3 
(amit visszavettek)=27. Ebből (!) 2 az inasé = 25. Ez a szoba ára.

2. hónap:

Laci és a tégla
Ha egy tégla egy kiló és egy fél tégla, akkor fél tégla egy kiló (hisz egy tégla 
két egyforma félből áll), tehát két tégla (azaz 4 fél tégla) 4 kg.

3. hónap:

Tündérkert Adonyban

4. hónap:
A nagy család

Hát csak én egyedül…

5. hónap:

Óvodások szalaggal szaladgálnak



6. hónap:

Vigyázz, csalok!
1. A kakukktojás a krokodil tojás, mert az hüllő.
2. Az aszpirin hat, a toronyóra üt, így üt+hat az 11.
3. Ketten, egy gyík esik bele csupán…
4. Ha tükrözöd az első számot és összerakod a másodikkal, a 
meghatározáshoz hasonló ikonhoz jutsz.
5. Ötből
6. Úgy, hogy az anyja!
7. Nem June, hanem Laci.8. Vízszintesen hosszabb, mint függőlegesen 
zöld.

7. hónap:

A csodagyors fecske
A vonat 100 km-t tett meg 50 km/h-s sebességgel, azaz az útja 2 óráig 
tartott. A fecske is pontosan két órát repült 90 km/h-s sebességgel, így a 
repülési táv 180 km volt.

8. hónap:

Rosszcsont nyolcadikos az adonyi tűztoronyban
Levágok egy 5 méteres darabot a kötélből. Az egyik végét a fenti pontra 
kötöm, a másik végére meg csinálok egy hurkot. Olyat, amilyenen át lehet 
dugni egy másik kötelet és nem szorul bele. Átfűzöm a maradék 10 m-es 
darabot, úgy hogy 5-5 m lógjon le mindkét irányban a hurokból. Így van 
5 m sima, meg 5 m dupla kötelem. Lemászok félútig, a dupla egyik végét 
odakötöm. Kihúzom a hurokból a dupla ág másik végét és lemászok a 
maradék 10 m-en.

9. hónap:

Indulás első nap az iskolába
Összesen 3 darabot!



10. hónap

Segíts a harmadikosoknak!
Fordítsd meg, és látod: 87.

11. hónap:

2x2 néha 5?

Természetesen, nem. Amikor a 2-vel való szorzást végeztük el, ott a jobb 
oldalon a szorzatnál nem kell mind a két tagot szorozni!12. hónap:

12. hónap:
Karcsi mogyorói
Ha fél mókus fél nap alatt fél mogyorót eszik meg, akkor 1 - fél nap alatt - 
1-t, 1 mókus 1 nap alatt 2-t, 9 1 nap alatt 18-at, 9 mókus 9 nap alatt 162 
mogyorót eszik meg.
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